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POVZETEK
V diplomskem delu predstavljam eno od moţnosti delovanja socialnega pedagoga v šoli.
V uvodu pišem o usmerjenosti socialne pedagogike ter o delovanju socialnega pedagoga, o
njegovih kompetencah in njegovih kvalifikacijah za delovanje v šoli. Dotaknem se
postmoderne druţbe in mladih. Način ţivljenja v sodobni druţbi je prinesel tudi večjo
ločenost človeka od narave in okolja. Podobno so tudi otroci vedno bolj odtujeni od zunanjega
okolja, saj je njihovo preţivljanje prostega časa vedno bolj povezano z dejavnostmi v zaprtih
prostorih.

V nadaljevanju predstavljam planinsko skupino. Ker je planinska skupina organizirana kot
interesna dejavnost in je del šolskega mozaika, je nekaj besed namenjenih tudi današnji šoli
in preţivljanju prostega časa. Interesne dejavnosti so pomemben del vseţivljenjskega učenja.

Osrednji del je namenjen planinstvu in delu s planinsko skupino. Predstavljam program dela s
planinsko skupino, ki sem ga izvedla v tem šolskem letu. V njega sem vključila načela in cilje
doţivljajske pedagogike in planinske vsebine ter cilje. Otroci in mladostniki znotraj skupine
ter doţivetij v naravi pridobivajo nove prostorske in časovne dimenzije, zadovoljijo potrebo
po gibanju, po doseganju uspeha, po premagovanju napora, po doţivljanju dogodivščin,
potrebo po igri, po ugodnem čustvenem doţivljanju, potrebo po druţenju. Dejavnost pa jim
omogoča tudi razvijanje socialnih spretnosti, izboljša zmoţnosti samozavedanja in
samovrednotenja, hkrati pa pozitivne izkušnje omogočijo pozitivno samopodobo. Ob vsem
tem pa mladi pridobivajo tudi planinsko znanje…
Otroci in mladostniki, ki so zadovoljni s seboj in se cenijo, velikokrat laţje in bolj uspešno
rešujejo različne konflikte in se upirajo negativnim pritiskom okolja, s tem pa pridobivajo
ključne izkušnje za ţivljenje. Bolje so opremljeni za prihodnje izzive.

KLJUČNE BESEDE: socialna pedagogika, socialni pedagog, interesna dejavnost,
doţivljajska pedagogika, planinska skupina
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SUMMARY
In my diploma work I present one of the possibilities to work as the social pedagogue in the
school. In the introduction I write about the issue of social pedagogy and about the work of
social pedagogues, about their competences and their qualifications to work with pupils. I
mention the postmodern society and young people. The product of modern style of life is the
separation between people and nature. Similarly the children are less and less connected with
outside environment, because they spend most of their free time inside.

Then I present the mountain group. The mountain group is the school course and is part of the
activities school offers and because of this fact I discuss also the modern school and ways to
spend free time. School courses present important part of lifelong learning.

The basic part discusses mountaineering and work with mountain group. I present the plan of
work and all the activities we carried out in this school year. I took into account the aspects of
empirical pedagogy and mountain goals and knowledge. Children and the youth in the group
and through experiences in nature get new dimensions of place and time, they satisfied their
need for moving, being successful. The need to beat the effort, the need to experience
adventures, the need to play, the need to positive emotional experiences, the need to associate
are also satisfied. They improve their self-confidence and improve their knowledge about
mountains and nature.
The children and youth that are satisfied with themselves and admire themselves have less
difficulties in solving conflicts. They are also better prepared to avoid negative influence from
outside and these are precious experiences for life. They are better prepared for future
challenges.

KEY WORDS: social pedagogy, social pedagogue, school course, experinced pedagogy,
mountain group.
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UVOD
Ţivimo v skupnosti, v okolju, ki ne predstavlja celega sveta. Pa vendar svet globalizacije,
mobilnosti vstopa tudi v naše domove, naše domače ozemlje. Sodoben svet je mobilen in
globalen, sodobno druţbo nekateri avtorji, kot je Beck (po Zorc Maver, 2007), opredeljujejo
kot druţbo tveganja, torej lahko značilnostim sodobnega sveta dodamo še negotovost. V tem
svetu nekateri postanejo odlični, uspešno prebrodijo vse ovire, vsa brezna in preţivijo ter
uspejo. Ni pa malo takih, ki se ne zmorejo odriniti od tal in iti naprej. Ti ne potrebujejo
veliko. Lahko jih nekdo samo pravilno usmeri ali pa jih spremlja na določenih poteh.
Potrebujejo kakšen predlog, usmeritev, nasvet. Nekaterim zadošča ţe, da jih nekdo vidi, da
jih spodbuja in verjame vanje. Na te pojave naj bi bil posebej pozoren socialni pedagog.
Postmoderna druţba je s svojimi značilnostmi sproţila posebno reakcijo mladih. Odtujenost
in osamljenost sta vse bolj pogosta v času največjega razvoja medijev in informiranja. Mladi
na to odgovarjajo s svojim načinom ţivljenja, za katerega je značilno pomanjkanje zanimanja,
pobud, zadovoljstva, osebnega uţitka ter smisla ţivljenja. Vzrok je pogosto tudi neustrezna
vzgoja in zgledi, ki nudijo negativne vzpodbude in vodijo v nezmoţnost konstruktivne porabe
prostega časa. Človek, ki nima nobenega cilja pred seboj, ni samo nesrečen, ampak komaj
sposoben za ţivljenje. Predstavniki moderne druţbe so ljudje z notranjo praznino, ki jih ne
more osrečiti nobena stvar. So kot otroci bogatih staršev, ki imajo vsega dovolj in se nobene
stvari ne morejo razveseliti. Ob hlastanju za čim večjimi pridobitvami in uţitki so se sami
prikrajšali za najdragocenejše, kar človek potrebuje: srečo (Trstenjak, 1993). Za notranjo
polnost niso pomembne samo materialne dobrine, ampak tudi zadovoljstvo zaradi pripadnosti
in zaţelenosti v medsebojnih odnosih.
Način ţivljenja v sodobni druţbi velikokrat prinese tudi večjo odtujenost človeka od narave in
okolja. Podobno so tudi otroci vedno bolj odtujeni od zunanjega okolja, saj je njihovo
preţivljanje prostega časa vedno bolj povezano z dejavnostmi v zaprtih prostorih, med
katerimi so v zadnjih desetletjih v ospredju dejavnosti, povezane z uporabo računalnika ali
televizije.
Prosti čas ni pojav moderne druţbe, ampak so ga poznali ţe v preteklosti. Razmišljanje o
prostem času in njegovo raziskovanje pa sta se pojavila v moderni druţbi, ko je ostajalo
prostega časa vedno več, poleg tega pa je imel vsak človek pravico do njega.

4

Drganc, L. (2011). Socialni pedagog v planinski skupini. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
_________________________________________________________________________________________________________________

Človek v prostem času počne nekaj, kar ga veseli, zanima in s tem delom zadovoljuje svoje
potrebe. Vendar pa se prav tu pojavi problem, kako posameznik izkoristi prosti čas, ali je
izraba koristna in ali bo to vplivalo na podobne odločitve tudi v prihodnje.
Menim, da pozitivne izkušnje preţivljanja prostega časa v otroštvu in mladosti vplivajo na
kasnejše odločitve za aktivno preţivljanje prostega časa in lahko delujejo tudi preventivno.
V učiteljskem poklicu se nenehno srečujemo z mladimi, ki jim primanjkuje zanimanja,
zadovoljstva, vse se jim zdi »brez zveze«. Vedno znova iščemo načine, kako te mladostnike v
današnji druţbi odtujenosti in osamljenosti motivirati za različne dejavnosti. Kot uspešna se je
izkazala dejavnost planinske urice, ki jo izvajam kot interesno dejavnost, za katero se otroci
odločijo ţe na začetku šolskega leta in planinski tabor, katerega organiziram med poletnimi
počitnicami.
Andraţeva in Nikina starša pravita: »Vključevanje otrok v dejavnosti, kot so planinske urice
in planinski tabori je zelo koristno, saj se otroci veliko naučijo o ţivljenju z naravo oz. v
naravi, ob tem pa spoznavajo tudi sami sebe in svoje sposobnosti. Imamo zelo pozitivne
izkušnje, saj otroka, sin Andraţ, star 13 let, in hči Nika, stara 11 let, ţe šesto leto obiskujeta
planinske urice in se z veseljem udeleţita raznih pohodov in planinskih taborov. Tudi v krogu
druţine se radi skupaj odpravimo v naravo, pri tem pa aktivno sodelujeta pri pripravi in izbiri
poti. S takimi dejavnostmi otroci kakovostno preţivijo prosti čas, širijo si splošno
razgledanost, skrbijo za kondicijo in pri tem preizkušajo

svoje sposobnosti prenašanja

naporov. Otroci postanejo bolj samostojni, krepi se jim občutek samozavesti in odgovornosti.
Oblikujejo si pozitivne vedenjske vzorce, predvsem timsko delo in strpnost, saj si morajo v
različnih situacijah otroci med seboj tudi zaupati, sodelovati, se naučiti sprejemati drugačnost
… V času odraščanja takšne dejavnosti delujejo preventivno, ker otroci veliko prej postanejo
samostojni in bolj odgovorni za svoja dejanja.«
Tudi sama iz izkušenj vem, da je tako sodelujočim kot tudi meni delo s planinsko skupino
prineslo veliko pozitivnih doţivetij. S pozitivno izkušnjo se pri posamezniku povečuje stopnja
samozavedanja, samovrednotenja, odgovornosti, izboljšujejo se medsebojni odnosi ter
prebudi se ţelja po sodelovanju in učenju. Velika priloţnost, da se povrnemo k naravi, smo
torej mi sami in naša dejanja, ki bodo za vzgled našim otrokom, saj je od nas odvisno, kaj jim
bomo prenesli in kakšen način ţivljenja jim bomo pokazali.
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S pomočjo dejavnosti, kot so komunikacijski centri, prostori za konjičke, packališča,
klepetalnice, potepanja, poulično delo, interesne skupine, doţivljajska pedagogika, menjava
sloga pouka, odprtost šole, dobivanje "zunaj" po pouku ..., se razvije ţivahna dinamika, katere
posledice so lahko boljše spoprijemanje s konflikti učnega polja, spreminjanje pogojev, ki
določajo ţivljenje in učenje v šoli in zunaj nje, ter končno šola v spremenjeni obliki, pravi
Krajnčan (1997). Spodbujajo se interesi, nove potrebe, sposobnosti in spretnosti. Mladi ob
tem doţivijo uspeh in vidijo učinek, hkrati pa vse to poteka v zabavnem vzdušju in veselju ob
spodbujanju domišljije in ustvarjalnosti. Zagotovljena mora biti le dejavna udeleţba.
Naloga je razdeljena na dva večja vsebinska dela:
V teoretičnem delu opredeljujem socialno pedagogiko in usmerjenost socialnega pedagoga ter
vključevanje doţivljajske pedagogike v delo z mladimi, današnjo druţbo, šolo in prosti čas,
vplivanje na prosti čas, interesne dejavnosti in planinstvo kot interesno dejavnost.
V drugem delu pa predstavljam planinsko skupino in delo z njo ter vključevanje socialnih
pedagoških vsebin, doţivljajske pedagogike in njenih načel ter planinskih vsebin v program
dela. V refleksiji razmišljam o zadovoljevanju otrokovih in mladostnikovih potreb po gibanju,
po doseganju uspeha, po premagovanju napora, po doţivljanju dogodivščin, po igri, po
druţenju, po ugodnem čustvenem doţivljanju in s tem razvijanju socialnih spretnosti,
samozavedanja, samovrednotenja in pozitivne samopodobe.
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I TEORETIČNI DEL

1 Socialna pedagogika in socialni pedagog
1. 1 Socialna pedagogika in delo socialnega pedagoga
V Etičnem kodeksu delavcev na področju socialne pedagogike (internetni vir 1) je zapisano,
da je socialna pedagogika stroka, ki proučuje, razvija ter izvaja delo z ljudmi in pri tem
upošteva njihovo ţivljenjsko okolje. Osrednji model vzgojnega dela danes socialna
pedagogika dopolnjuje, razširja oz. nadgrajuje z različnimi oblikami preventivnega,
kompenzatornega, razvojnega in integrativnega dela.
Namen socialno pedagoškega dela je pomagati posamezniku pri razvijanju njegovega
aktivnega, ustvarjalnega odnosa z okoljem, prispevati k njegovemu polnejšemu vključevanju
v okolje, ga opolnomočiti po poteh opogumljanja, usposabljanja, podpiranja ter usmerjanja k
polnejšemu uresničevanju njegovih temeljnih potreb, razvoju njegovih potencialov in
predvsem v smeri soţitja s samim seboj in s svojim okoljem. Pri tem izhaja iz
posameznikovih temeljnih potreb, ţelja, osebnih in okoljskih potencialov oz. značilnosti
njegovega specifičnega socio-kulturnega okolja. Posameznika vodi k temu, da bi ţivljenje
ţivel polno in za sebe smiselno.
Magers (po Kobolt, Dekleva, 2006) je leta 1844 prvi uporabil termin socialna pedagogika. S
tem pojmom je opredelil področje dela z mladimi in z različnimi druţbenimi situacijami, s
katerimi se srečujejo.

Kobolt in Dekleva (2006) razumeta socialno pedagogiko kot postmoderno profesijo, katere
izvajalci so hkrati njeni snovalci in v tem procesu nenehno izpostavljeni negotovosti in
ambivalenci.
Socialno-pedagoško delovanje je bilo vedno usmerjeno v socialno integracijo ljudi v
ogroţajočih ţivljenjskih situacijah. Pridevnik socialno se od vsega začetka nanaša na
skupnost, druţbo, na odnos med posameznikom in druţbo ter na spoznanje, da je človek
druţbeno in socialno bitje. Od prvotne usmerjenosti na tveganja, deficite in patologije se je
socialna pedagogika usmerila k virom, močem in potencialom v posamezniku, socialnemu
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okolju ali skupnosti. Postala je pomemben del socializacije otrok in mladostnikov ter ostalih
ranljivih skupin (Zorc Maver, 2006).

Zrim Martinjakova (2007, v Sande, Dekleva, Kobolt, Razpotnik, Zorc-Maver) pravi, da se
socialna pedagogika odziva na aktualne druţbene dogodke ter sodeluje v preseganju socialnih
razlik in izključevanj. Sodelovanje socialne pedagogike v sistemu vzgoje in izobraţevanja
predstavlja pomemben prispevek k posameznikovemu socialnemu razvoju ter razvijanju
sposobnosti in veščin, ki posamezniku pomagajo pri socialnem vključevanju.
Pomembni načeli socialne pedagogike izhajata iz same besede »socialen«, ki ima v nemškem
prostoru dva pomena. Osrednji pomen je druţbeno, kar pomeni, da se nanaša na skupino, torej
nasprotno individualnemu, drugi pol pomena »socialen« pa vključuje konotacijo, kot so »stati
ob«, »pomagati«. Socialnopedagoško delo se mora odvijati tu in zdaj in sicer s/z ne pa za
prizadetega. Potrebno je vzpodbujati resurse, sile posameznika, ga usmerjati

v

samoodgovornost, ne pa le oskrbovati in voditi ( Scheipl, 1993).

1. 2 Kompetence in vloga socialnega pedagoga
Razvoj socialne pedagogike je bil delno povezan z razvojem splošne pedagogike, hkrati pa je
bila socialna pedagogika ţe od svojih začetkov terapevtsko opredeljena in obarvana. Poleg
močnega vpliva različnih terapevtskih doktrin na razvoj socialne pedagogike je prav tako
močan vpliv sociološkega razumevanja pojavov, ki so pomembni tudi za socialno pedagogiko
(Kobolt, 1997).
Zorc Maverjeva (2006) opozarja na zahtevnost kompetentnega profila socialnega pedagoga.
Za strokovno ravnanje socialni pedagog potrebuje različne osebnostne lastnosti: da se
izpostavi, razume interakcije, posreduje v konfliktih, išče rešitve, strukturira in usklajuje
odnose ipd. ter teoretična in praktična znanja.
Vernojeva (1995, po Kobolt, Dekleva 2006) navaja štiri glavne skupine kompetenc, ki jih
razume kot ključne za socialnopedagoško delo:
 Osebnostne kompetence – spoznavati in spoznati lastna stališča, vrednote, predsodke,
lastne čustvene odzive, pričakovanja, zavedati se svojih moči, a tudi šibkosti in
omejitev.
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 Pridobivanje zadostnega in raznolikega teoretičnega ekspertnega znanja, ki v praksi
omogoča »praktično kompetenco« - kamor poleg splošnih znanj sodi specifično
svetovalno socialnoterapevtsko znanje.
 Sposobnost analitičnega razumevanja situacij uporabnikov v druţbenih kontekstih. To
zahteva poznavanje in prepoznavanje socialnih situacij, vloge lastnih zaznavnih
mehanizmov v tem procesu, prepoznavanje konfliktnih situacij in predvsem
kompetenc za njihovo razreševanje.
 Kompetenca ravnanja, ki se izkazuje z etičnostjo posegov, pripravljenostjo za
samorefleksijo ter kreativnim iskanjem posamezni situaciji prilagojenih poti in
načinov reševanja oziroma poseganja.
Evropsko zdruţenje socialnih pedagogov v gradivu A Common platform for social educators
in Europe (2005, po Kobolt, Dekleva, 2006) podaja kompetenčno usmeritev ter navaja
skupino osnovnih in skupino osrednjih kompetenc. Med osnovne kompetence socialnih
pedagogov gradivo uvršča:
1. Kompetence posredovanja – primerno neposredno ukrepanje v dejanskih situacijah
glede na potrebe in ţelje uporabnika, mnogokrat tudi pod pritiskom in na hitro.
Ukrepanje je lahko utemeljeno intuitivno ali na osnovi nebesednega znanja, lahko pa
tudi s teoretičnim ali izkustveno-praktično pridobljenim znanjem.
2. Kompetence vrednotenja, načrtovanja in organiziranja ukrepov tako na osnovi teorije
in znanja kot na osnovi refleksije svoje in tuje prakse. Sposobnost ocenjevanja
povezanosti med nameni, ukrepi in rezultati.
3. Kompetence refleksije lastnega poklicnega polja ter zagotavljanje oblikovanja
skupnega razumevanja in razvoja stroke.

Med osrednje kompetence socialnega pedagoga pa:
1. Osebnostne in odnosne kompetence.
2. Socialne in komunikacijske kompetence.
3. Organizacijske kompetence.
4. Sistemske kompetence.
5. Razvojne in učne kompetence.
6. Kompetence, ki izhajajo iz profesionalne prakse:
 teoretično znanje in metodološke kompetence,
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 kompetence izvajanja poklica,
 kulturne kompetence,
 kreativne kompetence.

1. 3 Delo socialnega pedagoga v šoli
Da si socialni pedagog oblikuje polja svojega delovanja, potrebuje moţnosti, da se v
določenih situacijah lahko tudi sam odloča. Pri odločanju moramo upoštevati potrebe
posameznika in njegovega poloţaja, saj tako izboljšamo kakovost vzgoje in izobraţevanja, ki
je vse preveč kvantificirano. Da bi lahko dosegali dovoljšnjo stopnjo emancipacije v
odločanju, kar pa ne govori zoper popolni integriranosti socialnega pedagoga v šoli, moramo
poskrbeti, da vzgajanje dobi svoje mesto tudi v šolskem konceptu, in da ni razumljeno samo
kot odziv na šolske probleme. Tukaj mislimo predvsem na vplivanje na šolsko ţivljenje,
klimo, obšolske dejavnosti, dejavnosti med odmori, itd., v smislu preprečevanja moţnosti, da
bi prihajalo do problemov (Krajnčan, 1997).
Skalar (1993) opredeli strateško-metodične usmeritve socialnega pedagoga kot delavca šole,
kar pomeni, da je njegovo delo v interesu šole, vodstva šole, učiteljev, predvsem pa v interesu
otrok in njihovih staršev. Njegovo delo predstavlja prispevek k humanizaciji odnosov v šoli.
Prispevek k boljši, sodobnejši šoli, predvsem pa prispevek k šoli, ki ne opravlja predvsem in
samo izobraţevalnih, pač pa tudi vzgojne naloge. Prav tako je pomembno, da socialni
pedagog s svojim delom in posegi prispeva k normalizaciji razmer v razredu ter na šoli.
Socialni pedagog ne dela za otroka, pač pa z otrokom. Tako kot dela z učitelji, ravnateljem in
s starši.
Po njegovem mnenju namreč ne moremo mimo tega, da šolo ne obiskujejo le otroci, ki so
ustvarjeni po njenih merilih, temveč tudi taki, ki imajo posebne potrebe in zahtevajo drugačne
pristope in načine izobraţevanja. Današnja teţnja šole je tudi te otroke dejavno vključiti med
zdrave, »normale« vrstnike, s poudarkom na njim prilagojenem načinu dela. Da pa se tak
otrok uspešno vključi med »normalne« vrstnike, zahteva delo s takim otrokom strokoven
pristop, nepretrgano spremljanje učenčevega dela in pomoč učitelju za uspešno delo z
otrokom.
Tuggener (po Skalar, 1993) vidi delo omenjenega profila v treh funkcijah ( ne samo v osnovni
šoli):
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-

v funkciji integracije; socialni pedagog v šoli izboljšuje in ustvarja pogoje za boljši
razvoj in integracijo učencev (s posebnimi potrebami) z dajanjem opore, z različnimi
pedagoškimi programi in svetovanjem;

-

v funkciji preventive; posameznikom pomaga oblikovati bolj učinkovite vedenjske
strategije, z različnimi pedagoškimi posegi pospešuje proces samostojnega odločanja
in ravnanja ter osamosvajanja;

-

v funkciji kompenzacije; v tej funkciji odpravlja različne primanjkljaje – od pomoči
pri učenju, do svetovanja glede urejanja odnosov ali pri različnih ţivljenjskih izbirah,
izrabi prostega časa in podobno.

Skalar (1993), izhajajoč iz Tuggenerjeve definicije, izpostavlja načine delovanja socialnih
pedagogov v osnovni šoli, ki se razlikujejo od načinov dela ostalih svetovalnih delavcev. Pri
tem poudarja predvsem, da otrok v šoli ni mogoče ločevati na dobre in slabe, da ima vsak
otrok, posameznik šibke in močne točke, da se moramo izogibati stališčem, pridobljenim na
podlagi halo efekta, zavedati se moramo vloge posameznika pri oblikovanju razreda kot
celote, pri oblikovanju konkretnega problema moramo zavestno vključiti v obravnavo cel
razredni kolektiv, pri delu ima prednost razvijanje solidarnosti, medsebojne pomoči in
skupinsko delo, predvsem pa nikoli ne smemo pozabiti, kako pomembna je medsebojna
komunikacija.
Ne moremo namreč prezreti dejstva, da obiskujejo šolo tudi prizadeti in problematični otroci,
ki zahtevajo drugačne pristope in načine poučevanja. Teţnja današnje šole je namreč: dejavno
vključevati tudi te vrste otrok med zdrave vrstnike, s poudarkom na njim prilagojenem načinu
dela. Za uspešno vključevanje teh otrok pa ni dovolj le učiteljeva pripravljenost, njegova
inovativnost in potrpeţljivost, temveč zahteva delo s takim otrokom strokoven pristop,
nepretrgano spremljanje učenčevega dela in pomoč učitelju, da bo svojo vzgojnoizobraţevalno vlogo opravil čim uspešneje. In ravno socialni pedagog - z dajanjem opore, s
svetovanjem in pedagoškimi programi, poskuša ustvariti in izboljšati subjektivne pogoje za
boljšo integracijo. Posega tudi v okolje, s čimer naj bi prispeval k ustvarjanju pogojev za
integracijo (Skalar, 1990).
Izhajajoč iz Tuggenerjeve definicije je ţe Skalar opredelil nekatere naloge, ki naj bi jih
najpogosteje izvajal socialni pedagog v osnovni šoli, ob tem pa je izpostavil predvsem načine
njegovega delovanja, ki so v nasprotju z delom drugih svetovalnih delavcev. Pri tem Skalar
(1993) poudarja:
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 otrok v šolah ni mogoče ločevati na dobre in slabe,
 vsak otrok ima šibke in močne točke,
 potrebno se je izogibati stališčem, pridobljenim na podlagi halo efekta,
 posameznik ima veliko vlogo pri oblikovanju razreda kot celote,
 pri obravnavi konkretnega problema je potrebno zavestno vključiti v obravnavo tudi
razredni kolektiv,
 prednost pri delu ima razvijanje solidarnosti, medsebojne pomoči in skupinsko delo ter
 velik pomen ima razvijanje medsebojne komunikacije.
Pomembne so tudi preventivne vloge socialnega pedagoga v šoli. O njih natančno piše
Krajnčan (1997) ter jih posebej izpostavi. Preventivno delo namreč ponuja široko paleto
moţnosti. V dialektičnem procesu in interakciji z učitelji:
 Mora socialni pedagog prispevati k oţivljanju zanemarjenih polj v šoli in razširjanju
vloge šole. To pomeni organizacijo šolskih popoldnevov, oţivljanje prostega časa,
ponudbe za različna opravila in skupinske dejavnosti, pomoč pri domačih nalogah,
šolsko socialno delo, svetovanje, stiki s starši, izvajanje projektov in vključevanje
različnih podjetnosti. Ni pa naloga socialnega pedagoga, da zapolni vsako praznino.
Ni nekakšen animator za kratkočasenje gostov.
 Mora pomagati pri spreminjanju zavesti vseh udeleţencev v šoli. Poznati mora
teoretično orodje in skušati oslabiti nesmiselne površne sodbe o šoli in opozoriti
javnost na socialno ozadje današnje eksistence učenca. Razbrati mora mehanizme
izločanja in razpravljati o tem vprašanju z učitelji in upravo.
 Mora imeti voljo in biti mora sposoben, da skupaj z učiteljem sprejema odločitve.
Pomembno je, da sistem izločanja preizkusi in da se na konferencah in kolegijih
dejavno udeleţuje, kjer se govori o pomembnih stvareh in usodah učencev.
 Pomembno je vključevanje staršev v šolski vsakdan, pri čemer ne sme prezreti staršev
otrok, za katere se zdi, da je upoštevanje šolskih zahtev teţje. Takšni starši se večkrat
tudi zaradi lastnih primanjkljajev socialnih kompetenc radi umaknejo.
Grünfeld (1997) je mnenja, da ima socialni pedagog moţnost, da šolo pribliţa otroku in
naredi šolsko delo privlačno ter doseţe:
• da se mlajši sovrstniki med seboj bolje spoznajo; pogosto zaradi velike oddaljenosti med
domovi v mestih izginja popoldansko skupno preţivljanje prostega časa in druţenje sošolcev
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zunaj šole, poleg tega pa mesto prinaša tudi številne nevarnosti, kot na primer gost promet,
premalo igrišč in drugo,
• da učitelji na predmetni stopnji celovito spoznajo svoje učence; ker se s starostjo otrok
povečuje obseg učne snovi, učitelju primanjkuje časa za izvajanje različnih nalog, ki bi
krepile in razvijale medsebojne odnose in sodelovanje v razredu. Delo pri pouku je v preteţni
meri usmerjeno le v osvajanje učne snovi, učitelji, ki poučujejo v oddelku, pa o učencih vedo
zelo malo ali skoraj nič.
Socialni pedagog ima v vzgojno-izobraţevalnem procesu pomembno nalogo. Bolj kot vsa
ostala svetovalna sluţba doslej ima moţnost spoznati učenca in se mu pribliţati, mu pomagati
pri uveljavljanju v razredu, razreševati probleme in ga pripravljati na širšo socialno skupnost.

1.4 Nekatere kvalifikacije socialnega pedagoga v šoli
Buchkremer (v Krajnčan, 1997) navaja nekatera polja delovanja socialnega pedagoga v šoli.
Socialni pedagog mora prispevati k oţivljanju zanemarjenih polj v šoli in razširjanju vlog
šole. Tudi pri svetovanju naj se zaveda razkoraka med stanjem "naj bi" in stanjem "je".
V vsaki šoli obstaja za to veliko moţnosti. S pomočjo takih oblik se razvije ţivahna dinamika,
katere posledice so lahko boljše spoprijemanje s konflikti učnega polja, spreminjanje pogojev,
ki določajo ţivljenje in učenje v šoli in zunaj nje ter končno šola v spremenjeni obliki.
Spodbujajo se interesi, nove potrebe, sposobnosti in spretnosti. Mladi ob tem doţivijo uspeh
in vidijo učinek, hkrati pa vse to poteka v zabavnem vzdušju in veselju, s spodbujanjem
domišljije in ustvarjalnosti. Zagotovljena je dejavna udeleţba. Tako delo je posledično
mogoče s skupino in posameznikom. Vendar pa lahko pri tem naletimo na ovire. Delo je
teţko, brez "receptov", polno konfliktov in moti lastno harmoničnost. Nove oblike dela je tudi
teţko ustrezno nagrajevati.
Böhm in Böttger (1981) menita, da naj socialni pedagog gradi na intenzivnem osebnem stiku.
Nedvomno je za to koristno uporabiti zunajšolski delovni čas. Ta naj bo namenjen
razbremenjevanju, sprostitvi. Naj bo protiuteţ pouku. Otroci radi prihajajo k takšnim
dejavnostim, ne samo zaradi svojega prostega časa, temveč tudi zato, da lahko izpovedo, kaj
jih teţi. Vendar se moramo tudi tukaj kritično vprašati, koliko vedenjsko drugačnih,
agresivnih otrok ostaja zunaj tega dogajanja.

13

Drganc, L. (2011). Socialni pedagog v planinski skupini. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
_________________________________________________________________________________________________________________

1. 5 Doživljajska pedagogika
1. 5. 1 Opredelitev doživljajske pedagogike
Korenine doţivljajske pedagogike najdemo v reformski pedagogiki iz prvih desetletij 20.
stoletja, medtem ko je pobudnik in osrednji lik sedanjega razumevanja doţivljajske
pedagogike Kurt Hahn. Svoj koncept vzgoje, katere osnovni medij je prav doţivetje, ki
poudarja aktivno vlogo, je Hahn imenoval doţivljajska terapija (Ziegenspeck v Krajnčan,
2004).
Doţivljajsko pedagogiko umeščamo kot integralni prostor v kontekstu metode, ki zaobjema
vse glavne dejavnosti šole v naravi, in sicer naravoslovne, športne in druţboslovne vsebine.
V otroku oziroma mladostniku zbudi vse receptorje in jih uporabi v vzgojno-izobraţevalne
namene. Ravno zaradi slednjega se je pri le-tej uveljavil moto »z glavo, srcem in rokami«
(Krajnčan, 2007).
Hkrati pa je doţivljajska pedagogika tudi vzgoja za ţivljenje, saj hoče nazaj k preprostim,
preglednim ter obvladljivim situacijam, v katerih lahko prepoznamo neposredni smisel. Kot
navaja Michl izhaja iz primanjkljajev, ki jih predstavljajo doţivetja iz druge roke ter izguba
stika z naravnim okoljem. Doţivljajska pedagogika pomeni predvsem umik, ki podobno kot
načrtna igra poenostavlja izvajanje variable resničnosti. Da pa bi bilo mogoče izkusiti
vpoglede in kontekste si mora doţivljajska pedagogika prizadevati za vključitev teh rezultatov
v zapleteni vsakdanjik v obliki transfera (Krajnčan, 2005).
Doţivljajska pedagogika razvija sposobnost pozornosti, senzibilnosti, skrbnosti, empatičnosti,
poguma in kreposti. Zelo pomembna je ekološka dimenzija, vzgoja k čustvenemu sprejemanju
naravnega okolja. Ob odgovornosti do narave mladostnikom namreč privzgajamo tudi
odgovornost do sebe (Michl 1992, Furst 1992, v Krajnčan, 2007).
Doţivljajska pedagogika ponuja celostno naravnano vzgojo, pri kateri so telesna, duševna ter
duhovna dimenzija v veliko večjem ravnovesju in bolj enakovredno zastopane (Krajnčan,
2004a). Razumemo jo kot k aktivnosti in delovanju usmerjeno metodo, pri kateri skozi
skupnost ter doţivetja v naravi pridobivamo nove prostorske in časovne dimenzije, ki nadalje
sluţijo pedagoškim smotrom. Kot k delovanju usmerjena metoda skozi različne učne procese
otroke in mladostnike izzove fizično, psihično ter socialno, da bi osebnostno zrasli. Tako je v
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ospredju predvsem doţiveta sposobnost posameznika, da se preda doţivetju, saj je občutenje
samega sebe temeljno izhodišče vsakega doţivetja (Krajnčan, 2007).
Prav tako predstavlja moţnost, da v tradicionalni vzgoji prelomimo zakrnele strukture in
vsebine ter metode ponovno formuliramo. S tem preidemo od pedagogike moraliziranja ter
pridiganja k pedagogiki doţivljanja in ravnanja (Bauer v Krajnčan, 2004).
Doţivljajska pedagogika je tako več kot zgolj ideja ali teorija, je »človeška slika«, je izziv
mišljenju, učenju in ravnanju pedagogov. Je izziv za vsakega člana in vodjo. Vsak projekt je
enkraten in neponovljiv (Bullens v Krajnčan, 2004).
Kadar danes slišimo izraz doţivljajska pedagogika, navadno razumemo, da upošteva
predvsem naravoslovnošportne aktivnosti, ki se odvijajo na vodi, kopnem in v zraku, torej
»outdoor« dejavnosti. Seveda ob tem ne smemo pozabiti na »indoor« dejavnosti, saj tudi na
umetniškem, glasbenem in kulturnem področju obstajajo številne doţivljajskopedagoške
razvojne moţnosti. Glede na to da se doţivljajskopedagoški projekti odvijajo v naravnem
okolju, s tem izpolnjujejo tudi ekološke izobraţevalne zahteve (Ziegenspeck ,1999; Fischer,
2004; Michl, 2000, v Krajnčan, 2007) .
Doţivljajska pedagogika ni niti trening preţivetja niti skavtsko izobraţevanje in tudi nima nič
skupnega s pogubnim geslom »velja samo tisto, kar utrjuje«, ampak je in ostaja vzgoja. Do
danes še ni dovolj jasno, kdo je prvi uvedel pojem »doţivljaj« v povezavi z izobraţevanjem in
vzgojo. Pri današnji mnoţici projektov na različnih pedagoških delovnih poljih z različnimi
udeleţenci (klient, pacient) se pogosto uporabljajo sopomenski pojmi »doţivljajska
pedagogika«, »avanturistična pedagogika« in »akcijska pedagogika« (Krajnčan, 1994).
Mladostniki naj bi se naučili veščin in spretnosti za ţivljenje, spoznavali svet in domovino ter
na varen način doţiveli avanture, zaradi katerih ne bi prihajali v navzkriţje z zakoni in organi
pregona (Meško, 2000).
Skalar (2000) pravi, da je ţivljenje v naravi, stran od zunanjih ustanov, lastna dejavnost,
izkustvo, izpostavljenost vedno znova zanimivim in s tveganjem zdruţenim situacijam,
privlačno za mlade, saj ti pričakujejo situacije, ki zahtevajo intenzivno, 24-urno dejavnost, ki
angaţira osebnost v celoti, njeno telesno, duševno in duhovno sfero – to so nekatere osnovne
prvine, na katerih temelji doţivljajska pedagogika.
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1. 5. 2 Načela doživljajske pedagogike
Doţivetje, izkušnja in spoznanje kot bistveni elementi doţivljajske pedagogike skupaj z načeli
tvorijo temelj delovanja doţivljajske pedagogike (Krajnčan, 2004). Prav načela doţivljajske
pedagogike namreč ponujajo vpogled v zahteve izvajanja projektov, da se le-ti lahko sploh
imenujejo doţivljajsko-pedagoški (Ziegenspeck v Krajnčan, 2004).
Mitja Krajnčan je zbral doţivljaskopedgoška načela v Biltenu št. 1 iz leta 1994, na straneh od
18-24. Pravi, da so načela doţivljajske pedagogike: celostnost, naravnanost k delovanju,
naravnanost k skupini, soodločanje in soustvarjanje, nove moţnosti odnosov, naravnanost na
potrebe mladih, naravnanost k naravi in ven iz vsakdana.

Celostnost
Celostnost je najpomembnejše načelo doţivljajske pedagogike, saj ţeli prikazati alternativo
enostranskemu, racionalnemu in intelektualnemu posredovanju znanja. Celostnost v
doţivljajski pedagogiki se na individualnem področju trudi za skupno udeleţbo telesa, duše in
duha pri vsakokratnem dogajanju. V doţivljajski pedagogiki so čustveni, umetniški,
spretnostni, socialni in kognitivni učni elementi med seboj enakovredni, pri čemer ima telesno
področje pri učenju izredno pomembno vlogo. Manjša pojavnost »telesnega« v učnih in
vzgojnih procesih, se odraţa v dejstvu, da ta učni in vzgojni proces ne dosega celostno
zaznavnih človeških potencialov in sposobnosti.

Naravnanost k delovanju
Moţnosti gibanja v naravi so se v gosto naseljenih območjih in mestih precej omejile. In tako
so neposredne izkušnje nadomestile izkušnje »iz druge roke«. Čas se tako preganja s pasivnim
ukvarjanjem – mediji. Doţivetja iz druge roke, kot jih na primer posreduje televizija,
računalniške igre ali pasivno gledanje športa, ne morejo nadomestiti samopridobljenih,
samoosvojenih ter intenzivno doţivetih izkušenj. Doţivljajska pedagogika zato teţi k obvezni
samoaktivnosti in tako ustvarja okvirne pogoje za preprečevanje pasivne udeleţbe.
Posameznik si lahko z lastno aktivnostjo spremeni ţivljenje le tako, da si na preprost, nazoren
ter jasen način delovanja razjasni povezavo med vloţenim trudom in rezultatom. Naravnanost
k delovanju zato omogoča uspeh tudi tistim otrokom in mladostnikom, ki zaradi manjših
intelektualnih sposobnosti ali teţav pri komunikaciji le redko dobijo priznanje. Naravnanost k
delovanju v spretnostnem projektu ali v športnih dejavnostih je izjemno dobrodošla za potrebe
mladih po gibanju in eksplorativnih dejavnostih.
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Naravnanost k skupini
Doţivljajska pedagogika je ţe po načinu dela neposredno vezana na obliko skupinskega dela.
Doţivljajska skupina ima običajno komaj kaj stikov z vsakdanjim okoljem. Zaradi zaprtega
socialnega prostora je v konfliktnih situacijah moţnost umika skupinskemu toku skorajda
nična. Nujno je sodelovanje, komunikacija, odgovornost in zaupanje med posamezniki.
Zaradi telesnega in duševnega stresa se zmanjšajo mehanizmi prelaganja in obrambe, na ta
način pa dejavnosti postanejo manj popačene in bolj neposredne. Ključnega pomena je
skupinsko reševanje nalog in situacij. Dejavnosti so oblikovane tako, da so mladostniki
brezpogojno odvisni drug od drugega. Nujno je sodelovanje, ker se v nasprotnem primeru
ekipa ne premika v pravo smer, nujna je komunikacija, saj je potrebno razdeljevati skupinske
naloge in se pogovarjati o dnevnih načrtih, nujna je odgovornost, saj je lahko ogroţena
varnost vseh, in nujno je zaupanje, saj ima tisti, ki sredi brzice ali na steni drţi vrv, včasih v
rokah ţivljenja drugih. Da bi dosegli zastavljene cilje projekta, morajo udeleţenci prestati
nastajajoče probleme in jih tudi rešiti. Spoprijeti se morajo verbalno, če hočejo poiskati
rešitev in kompromise ter uvideti, da stari vzorci reševanja, kot sta na primer beg ali pretep,
ne vodijo k rešitvi, ampak k osamitvi in nadaljnjim teţavam. Skupina tako pridobiva
spoznanja in uvidi smisel norm in pravil.
Naslednji pozitiven vidik odmaknjenosti skupine je odsotnost institucionalnih vzorcev
konfliktov, kot so čistoča in hišni red v domu. Pedagogu namreč ni potrebno igrati vlogo
nadzornika in se lahko bolj osredotoči na procese v skupini.
Skupnega ţivljenja ne ustvarjajo ukazi in pokornost, temveč soodločanje, demokratična
pravila in strokovne kompetence. Bistvenega pomena je skupinsko reševanje nalog in situacij,
pri čemer se skupina uravnava v skladu z zmoţnostmi šibkih posameznikov. Naloge in
projekti pa so skoraj brez izjeme takšni, da je sodelovanje in pomoč vseh članov nujna.

Soodločanje in soustvarjanje
V normalnem in urejenem okolju, ki ga zaznamujejo nepregledne poti odločitev, na katere ni
mogoče vplivati, si mladi naberejo komaj kakšno izkušnjo, da je njihovo sodelovanje mogoče
kakorkoli ovrednotiti. Zato je pomembno, da mladim ţe v fazi priprave projekta posredujemo
občutek, da gre za »njihovo stvar« in jih tako motiviramo k dejavnejšemu sodelovanju, k
ustvarjanju pozitivnega vzdušja. S tem ustvarimo boljše vzdušje in krepimo njihovo
odgovornost ob zavedanju nujnosti njihovega vlaganja za dosego postavljenega cilja.
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Odgovornost za izvedbo in potek še vedno prevzamejo odrasli, vsebine pa so plod
skupinskega dela in skupnega ţivljenja.
Nove možnosti odnosov
Doţivljajska skupina s svojim delovanjem ustvarja moţnosti za spreminjanje nastalih
razmerij, vzorcev in vlog ter za vzpostavitev novih odnosov med mladimi posamezniki in
hkrati med njimi in pedagogi. S pomočjo zunanjih pogojev doţivljajskopedagoškega procesa
ter novih in nepričakovanih nalog in situacij se lahko odnosi spremenijo dosti hitreje in
konkretneje, kot je to mogoče v instituciji. Nove in nepričakovane naloge, situacije in skupna
doţivetja tako mladih kot tudi pedagogov pripomorejo k novim oblikam odnosov. Vzgojitelji
lahko mladostnike, ki jih poznajo iz vzgojnih zavodov, v novem okolju doţivijo drugače – kot
manj teţavne in samostojnejše. Na podlagi tega postanejo enakovredni partnerji pri
skupinskem podvigu, med njimi je večja neposrednost in odprtost. Vloga odraslih
(pedagogov, vzgojiteljev) v tej situaciji ni nadzorovanje, pač pa svetovanje.
Pogoji doţivljajske skupine (odmaknjenost, samooskrba, pripravljenost na vzajemno pomoč
ter neznatne moţnosti za umik) zvišajo kohezivnost skupine in tako doseţejo pogoje za učne
procese interpersonalne narave.
Pri projektih mora tudi pedagog sprejeti pripravljenost, da se kot celovita osebnost in ne zgolj
kot pedagog skupaj z mladimi podredi ţivljenjskim pogojem. Tako lahko mladi doţivijo
pedagoga kot človeka s slabostmi in krepostmi, kar spremeni raven odnosov in relativira
odnos do avtoritet.

Naravnanost na potrebe mladih
V času odraščanja, med puberteto in adolescenco, je mladostnik izpostavljen izrazitim
fizičnim in psihičnim spremembam. Biološki vidik vsebuje hitre in velike telesne spremembe,
ki jih povzroča povečano izločanje hormonov. Hitra rast prinaša posebej pri mladih moškega
spola večjo potrebo po gibanju in aktivnostih. Preizkusi poguma in razna obračunavanja se
prirejajo za testiranje moči in spretnosti. Na doţivljajskopedagoških projektih se
mladostnikom ponudijo moţnosti, da se te potrebe zadovoljijo z dejavnostmi na atraktivnih
področjih, kot so: plezanje, rafting, voţnja s kajakom ali kaj podobnega. Ko se pribliţujejo
svojim mejam, lahko mladi spoznajo svoje telo in se tako dokopljejo do boljšega presojanja
samega sebe.
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V tej ţivljenjski fazi je za mladostnika osrednjega pomena vprašanje o njegovi identiteti.
Sprašuje se o svoji vrednosti, o svojih slabostih in krepostih. V tem obdobju se zgradijo in
izoblikujejo lastni ţivljenjskih cilji in vrednostni sistem.
S sociološkega vidika predstavlja mladostništvo prehodni čas med otroštvom in odraslostjo, ki
je povezan z ekstremno negotovostjo statusa in vloge. Te negotovosti poskuša mladostnik
premagati s samostojnimi doseţki. Raznovrstne dejavnosti, veselje do avantur, radovednost,
eksperimenti na telesnem in socialnem področju so nujne potrebe te ţivljenjske faze, izraz
iskanja samega sebe in izraz iskanja osebne identitete. Pristop, ki je usmerjen v doţivljanje in
v dejavnosti, ustreza potrebam mladostnikov.
Pregleden in stukturiran okvir nudi veliko moţnosti za izkušnjo samega sebe in izgradnjo
socialnega načina vedenja, ki je drugim vredno in sprejemljivo, ter ureditve vrednostnega
sistema. Prevzem odgovornosti in potreba po samoorganizaciji ter samopreskrbi pospešujeta
samostojnost mladostnika.

Naravnanost k naravi
Mladi, predvsem tisti, ki ţivijo v urbanih naseljih, mnogih procesov narave ne poznajo in jih
ne doţivljajo več neposredno, temveč iz medijev. Projekti doţivljajske pedagogike se odvijajo
izven mestnih naselij, s čimer se mladostnikom omogoči, da vzpostavijo zdrav odnos in
ponoven stik z naravo, saj jih narava hrani (sadeţi), greje (drva), ščiti pred vremenskimi
nevšečnostmi (bivaki) ter ponuja najrazličnejše dejavnosti (voţnja s kajakom, kanujem,
rafting, izdelovanje mlinčkov itd.).
Velika večina doţivljajskopedagoških dejavnosti poteka v naravi in to spada med prve črke
abecede te metode. To je tako samoumevno, da se ne ukvarjamo več veliko z razlogi, čemu
hodimo v naravo, in tako lahko marsikatero dobro priloţnost spregledamo. Če pa smo kot
pedagogi sposobni in pripravljeni z naravo navezati intenziven odnos, potem postane narava
sama izvrsten doţivljajskopedagoški sodelavec, še več, postane nam vsem skupni učitelj in
posrednik vsebin, ki jih sami ne bi mogli nikoli posredovati.
Mladostniki v okviru projektov spoznavajo naravo, naravne pojave, njen ritem, spoznavajo
povezanost človeka z naravo, razvijajo estetski čut ter čut za ohranitev vseh naravnih lepot.
Svet narave namreč ponuja veliko moţnosti, kako pri mladostnikih vplivati na razvoj estetskih
in moralnih kvalitet.
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Ven iz vsakdana
Doţivljajska pedagogika nudi v nasprotju z enoličnim vsakdanom mnogo kontrastov, ki
vzpodbujajo razmišljanje in posredujejo izkušnje:
-

ven iz poplave draţljajev v ţivljenje brez medijev, prometa in vrveţa;

-

samopreskrba namesto preobilne oskrbe v zavodu ali druţini;

-

prevzemanje različnih in nevsakdanjih vlog;

-

relativno preprost način ţivljenja namesto vsakdanje tehnike v kuhinji, prometu, med
prostim časom itd.;

-

improvizacija in kreativnost namesto potrošništva;

-

narava namesto betona;

-

veter in vreme namesto klimatskih naprav;

-

naravni ţivljenjski ritem namesto prilagajanja hišnemu redu, šolskemu zvoncu in čakanju
na vzgojitelja.

1. 5. 3 Cilji doživljajske pedagogike
Breznik Apostolovič (2000) pravi, da je cilj doţivljajske pedagogike otroku omogočiti, da
doţivi močna estetska čustva ob naravnih lepotah, glasbi, ob svojem verbalnem in
neverbalnem izraţanju.
Krajnčan (1994) deli cilje doţivljajske pedagogike na:
-

osebnostne, socialne in motorične cilje, pri čemer je poudarek na skupinskem procesu
in vzpostavljanju odnosov,

-

spoznavne cilje, pri katerih je poudarek na znanju in sposobnostih.

Cilji na osebnostnem področju so:
-

krepitev samozaupanja, pripravljenosti na sodelovanje s posredovanjem in doţivetji
uspeha,

-

spodbujanje izkušenj in odkrivanje samega sebe,

-

podpiranje izgradnje identitete,

-

pridobivanje izkušenj,

-

vzpodbujanje vzdrţljivosti,

-

spodbujanje kreativnosti in sposobnost improviziranja,

-

pridobivanje sposobnosti povezovanja in zaupanja drugih oseb,
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-

spodbujanje komunikacijskih spretnosti,

-

prevzemanje odgovornosti zase in za druge,

-

spoznavanje in motivacija za alternativno preţivljanje prostega časa,

-

vzpostavljanje pozitivne naravnanosti do učenja,

-

spodbujanje samoiniciativnosti,

-

posredovanje vtisov in lepih doţivetij, ki ostajajo.

Cilji na socialnem področju so:
-

razvijanje občutka za skupino in pripadnost skupini,

-

razvijanje solidarnosti,

-

razvijanje pripravljenosti pomagati,

-

razvijanje sodelovanja,

-

razvijanje potrebe po upoštevanju pravil,

-

sprotno odkrivanje konfliktov in sproten razvoj kompromisov,

-

razumevanje šibkejših in drugačnih ter strpnost do njih,

-

sprejemanje nalog in odgovornosti za celotno skupino,

-

razvijanje občutljivosti za občutja in teţave drugih.

Cilji na spoznavnem področju:
Pred izpeljavo projekta ali med njegovim tajanjem se vedno posredujejo tudi vsebine nekih
znanj, ki nastanejo iz vprašanj ali iz situacije. Prav neposredna zveza vsebin s praktično
uporabo se je izkazala kot najugodnejši učno-psihološki dejavniki (Krajnčan, 1994).

1. 5. 4 Doživljajskopedagoški učinki
Doţivljaskopedagoške učinke Krajnčan (1996) deli v skupine:
1. doţivetja, povezana z ţivljenjem in preţivljanjem v naravi;
2. športne dejavnosti v naravi;
3. doţivetja povezana s kognitivnimi spoznanji;
4. doţivetja, povezana s skupinsko dinamiko, reflektiranjem doţivljajskopedagoških
procesov;
5. zunajzavodski pedagoški projekti (out door);
6. doţivetja, povezana z značajem projekta.
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2 Sodobna družba
2. 1 Postmoderna družba in mladi
Za sodobno druţbo in razmere sedanjega časa obstaja več podobnih oznak. Nekateri sociologi
jo imenujejo druţba tveganja, postmoderna ali refleksivno moderna. Označujejo novo druţbo.
Zanjo je značilno, da se hkrati s silovitim in intenzivnim širjenjem ter izpopolnjevanjem
industrijskega sistema pojavlja občutek negotovosti in ogroţenosti.
Beck (2001) pravi, da starši danes ne morejo predvideti prihodnosti in mlajše generacije nanjo
pripraviti. Morda ni naključje, da danes govorimo o »tvegani druţbi«.

Postmoderna druţba je s svojimi značilnostmi sproţila posebno reakcijo mladih. Odtujenost
in osamljenost sta vedno bolj pogosta pojava sredi največjega razvoja medijev in
informiranja. Mladi na to odgovarjajo s svojim načinom ţivljenja, za katerega je značilno
pomanjkanje zanimanja, pobud, zadovoljstva, osebnega uţitka ter smisla ţivljenja. Vzrok je
pogosto tudi neustrezna vzgoja in vzgledi, ki dajejo negativne vzpodbude in nezmoţnost
konstruktivne porabe prostega časa. Raziskave potrjujejo visoko korelacijo med
prestopništvom in represivno vzgojo. Einstein poudarja, da človek, ki nima nobenega cilja
pred seboj, ni samo nesrečen, ampak komaj sposoben za ţivljenje.
Predstavniki moderne druţbe so ljudje z notranjo praznino, ki jih ne more osrečiti nobena
stvar. So kot otroci bogatih staršev, ki imajo vsega dovolj, in se nobene stvari ne morejo
razveseliti. Ob hlastanju za čim večjimi pridobitvami in uţitki so se sami prikrajšali za
najdragocenejše, kar človek potrebuje: srečo (Trstenjak, 1993). Za notranjo polnost niso
pomembne samo materialne dobrine, ampak tudi zadovoljstvo v pripadnosti in zaţelenosti v
medsebojnih odnosih.
Vse večji je poudarek na lastni rasti in razvoju, dinamiki, usmerjenosti v proces, tveganju,
komuniciranju, sodelovanju in samoiniciativnosti. Ob prehodu iz tradicionalne in moderne v
postmoderno druţbo se nekatere osnovne človekove potrebe niso spremenile. To je potreba po
ljubezni, varnosti in sprejetosti. Seveda pa jih je teţje zadovoljiti. Mladi so pred teţko
odločitvijo, saj se pri iskanju osebne identitete ne morejo nasloniti na modele prejšnje
generacije. Če ţelijo razviti identiteto, potrebujejo podporo odraslih in druţbe.
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Bajzek (2003) pravi, da so mnoge pozitivne vrednote izginile iz našega kulturnega obzorja,
vendar ne zato ker institucije ne razglašajo njihove pomembnosti, pač pa, ker teh vrednot
večina ljudi ne ţivi v vsakdanjem, praktičnem ţivljenju. Starši ne morejo zahtevati od mladih
tega, česar oni sami ne ţivijo oz. ne uresničujejo. Vrednote, ki jih je neka generacija izgubila
ali zavrgla, ni mogoče prenesti na mlajše generacije, kajti vrednote se prenašajo v
konkretnem, vsakdanjem ţivljenju in v medsebojnih odnosih. Občutja solidarnosti, ljubezni
do bliţnjega, spoštovanja narave so skoraj izginila iz kataloga naših vrednot in to nas globoko
določa. Odraščajoči otroci in mladostniki so danes na določen način zelo samostojni in niso
podvrţeni projekcijam odraslih. Zahtevajo enakopravnost, ne podrejenost in pokorščino.

2. 2 Šola in današnja družba
Učenci hodijo v šolo, ker ţelijo pridobiti znanje, izobrazbo in se osebnostno izoblikovati tako,
da se bodo lahko vključili v okolje in kulturo, v kateri ţivijo, in bodo našli v njej dostojen
poloţaj. Šoli je zaupana naloga, da učence oblikuje v osebnosti in jih pripravi na ţivljenje, da
se bodo sposobni vključiti v naloge, ki jih čakajo v prihodnosti.
Druţba potrebuje vse svoje člane in nobenega ne sme izključiti in ga postaviti na obrobje.
Naloga šole ni več selekcija, izključevanje tistih, ki se ne morejo vključiti in obvladovati
predpisanega gradiva, ampak usmerjanje vsakega v zanj najboljšo moţnost.
Odraščajoči otroci, druţina in izvenšolsko okolje morajo biti nujno med seboj povezani in ne
morejo biti ločeni.
Šola ima svojo nenadomestljivo kulturno vlogo. Ta kulturna vloga je predvsem v tem, da
razvija humane in demokratične medčloveške odnose. Ne le da poučuje, ampak tudi vzgaja.
Ne le da nauči pisati in brati, ampak da nauči, kako postati človek, da počloveči (humanizira)
in nakaţe pot do celovite osebnosti in humanosti vsakemu posamezniku. Šola naj bo šola za
osebnost. Šola mora otrokom in predvsem odraščajočim otrokom pomagati, da razvijejo
lastno kritičnost in ustvarjalnost, da si oblikujejo lastno osebnost, ki bo različna od drugih, a
bo vendar imela globok čut solidarnosti, in končno, da razvijejo osebnost miru in soţitja.
Kritičnost in ustvarjalnost, ki si ju morajo razviti odraščajoči otroci, je danes prav gotovo
posebnega pomena. Danes najbolj razširjeni obliki vedenja sta prilagodljivost (konformizem)
in pasivnost, ki ne pomagata razvijati samostojnosti, kritičnosti in sprejemanja odločitev, ker
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vse to namesto nas počnejo televizija in mnoţična občila.

Vzgajati h kritičnosti in k

ustvarjalnosti pomeni vzgajati za svobodo, v kateri posameznik lahko ţivi svojo
individualnost, humanost in dostojanstvo po lastnih vrednotah in odločitvah. V kritični in
ustvarjalni osebnosti lahko vidimo vzgojni ideal za danes in za prihodnost. Taka vzgoja lahko
izpolni nalogo kulturne osveţitve, ki ne bo več povzročala uniformiranost in pomasovljenosti.
V taki vzgoji lahko vidimo posameznika kot dejavnega protagonista prihodnosti in
neponovljive izvirnosti vsake osebe.
Drugi pomembni lastnosti, ki ju morajo učenci pridobiti in privzgojiti v šoli sta solidarnost in
samostojnost. Vsak si mora sam ustvariti svojo samostojno istovetnsot, ki bo rastla v
solidarnostnem okolju in se izognila zaprtosti in zagledanosti vase ter pretiranemu
individualizmu. Televizija in druga sredstva obveščanja dajejo veliko moţnosti bega pred
stvarnostjo, v fantastični, vase zagledani svet ob zanemarjanju globokih medčloveških
odnosov. Mladostniki se ne srečujejo s trpljenjem, preizkušnjo in z lastnimi mejami.
Pomembno je tudi oblikovanje osebnosti miru in soţitja. Mir je razumljen kot vrednota, ki
temelji na velikih idealih človeškega soţitja, kot so pravičnost, svoboda in ljubezen. Le tako
se lahko ustvari kakovostno ţivljenje in soţitje. Zato mora šola postaviti in zagovarjati jasna
stališča do pozitivnih vrednot in visoko ceniti smiselno in plemenito ţivljenje ter odvračati
učence od tistih protivrednot, ki jih ponuja okolje v obliki različnih zasvojenosti z drogami ali
vsakovrstnim nasiljem.
Šola mora biti šola kulture. Otrok mora uresničiti svojo pravico do vzgoje in kulture. Šola
mora biti tisto okolje, v katerem bodo otroci našli dostojanstvo in dojemanje lastne vrednosti
in sprejemanje njihove vrednosti v okolju.
Ţal pa je šola za nekatere otroke tudi prostor, v katerem se poglobijo problemi, razočaranja in
osebne stiske. Namesto da bi bila šola tista, ki navdušuje za ţivljenje, lahko postane prav
nasprotno.

Vsak posamezen otrok je neprecenljiva in enkratna vrednota in kot tak mora biti sprejet. V
šolskem okolju, v katerem bo vsak posameznik čutil, da je sprejet, bo lahko razvijal svojo
samopodobo (identiteto) v samostojno osebnost. V pristnem odnosu do drugih in drugačnih, v

24

Drganc, L. (2011). Socialni pedagog v planinski skupini. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
_________________________________________________________________________________________________________________

medsebojni solidarnosti ter v zdravem in zaupljivem soočanju z odraslimi bo vsak otrok znal
izluščiti tisto, kar je pomembno zanj.
Šola je prostor, v katerem se porajajo prijateljstva in oblikujejo skupine s skupinskimi
izkušnjami. Veliko prostega časa ţelijo odraščajoči otroci preţiveti v druţbi vrstnikov.
Skupina predstavlja pomembno področje in v njej se vzpostavljajo pomembni odnosi med
vrstniki, pri čemer lahko preizkušajo nove oblike vedenja. Skupina ponuja: razvedrilo,
zabavo, zaupanje, prijateljstvo, zaščito in zatočišče v obdobju osebne krize. Skupina daje
občutek, da so sprejeti, priznani in varni.
Šola je skupnost učiteljev in učencev, vodstvenih in drugih delavcev ter deluje kakovostno le,
kadar posameznik v njej zadovoljuje svoje psiho-socialne in duhovne potrebe in kadar v njej
vladajo kolegialni odnosi med sodelavci, kadar so učitelji strokovno avtonomni, kadar so
odnosi med učitelji in učenci topli, kadar jih povezujejo skupni cilji, kadar je uspešen in
priznan posameznik in tudi kadar se visoko ceni kakovosten proces, kakovostno učenje in
znanje, kadar obstaja konsenz temeljnih vrednot in ciljev (Bezič, 1996).
Šola je tudi fizični in socialni ţivljenjski prostor, v katerem potekajo pomembni odnosi in
dogajanja. Šola ustvarja moţnosti, v katerih si učenci lahko pridobijo znanje, moţnosti za
sekundarno socializacijo, razen tega naj bi vzgajala, pomagala posamezniku razvijati
osebnostne lastnosti, sposobnosti, vrednote in stališča. Hkrati pa šola ustvarja moţnosti za
razvoj socialno čustvenih in etičnih dimenzij (Budnar, 2000).
Šola je eden od dejavnikov socializacije, ki spremlja posameznika od otroštva pa včasih celo
do prvih let odraslosti, v njej pa poteka proces sekundarne in formalne socializacije.
Osnovni namen šole je pridobivanje znanja, ki pa danes ni več omejen zgolj na šolsko okolje,
ampak tudi na sredstva javnega obveščanja, vključevanje v izvenšolske dejavnosti, kroţke,
društva, socialna omreţja … Izobraţevanje v šoli se razlikuje po tem, da se to ne opravlja
priloţnostno, ampak obvezno in sistematično in da se kakovost tudi vrednoti in je potrjena s
spričevalom oziroma certifikatom, ki je druţbeno priznano.
Šola je tudi »otrokovo prvo delovno mesto«, ki ga devet let ne more zamenjati, kajti vsi otroci
so po zakonu dolţni obiskovati šolo. Za otroka šola predstavlja fizični in socialni ţivljenjski
prostor s mnogimi izjemno pomembnimi odnosi in dogajanjem. Šola v pozitivnem pomenu
deluje na otrokov psihosocialni razvoj, kadar je otrok za šolske aktivnosti motiviran in ob njih
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dosega tudi uspeh ter se obenem v razredu dobro počuti in ima zadovoljujoče odnose tako z
učiteljem kot s sošolci (Lokar, 2003).

2. 3 Doživljajska pedagogika in moderna družba
Doţivljajska pedagogika je v Sloveniji precej prepoznavna. Zorc Maverjeva (2000) pravi, da
doţivljajska pedagogika igra veliko vlogo pri vzgoji mladih in je doţivela tak razmah, ker so
spremembe v sodobni druţbi, ki jih označujemo s termini individualizacija, pluralizacija
sodobne moderne druţbe dopušča mladim vse manj moţnosti in prostora za tveganje,
soočanje z nevarnostjo, preizkušanje novega brez posledic. Doţivljajska pedagogika je tako
izraz in kompenzacija za primanjkljaje sodobne druţbe, ker prevladuje vse bolj posredno
doţivljanje mladih, kar je posledica ponudbe različnih medijev, potrošnje, discipliniranja in
nadzora v institucijah. Pomen doţivljajske pedagogike za vzgojitelje, pedagoge, socialne
pedagoge je predvsem v temeljnih elementih doţivljajske pedagogike: pridobivanje izkušenj v
specifičnem okolju (v naravi), obvladovanje specifičnih nalog, drugačni socialni odnosi med
vzgojiteljem in udeleţenci.
Pomen doţivljajske pedagogike Maverjeva vidi v tem, da nudi otrokom in mladostnikom
nove, drugačne prostore, kot jih nudijo šola, druţina in ulica, in tu lahko mladi na drugačen
način pridobivajo izkušnje in z njimi eksperimentirajo, se soočajo s tveganji in si pridobivajo
nove socialne veščine. Posebna kvaliteta so tudi odnosi med vodjo in udeleţenci, ki presegajo
klasični pedagoški odnos avtoritete moči in kontrole.
Otroci in mladostniki, ki se soočajo z negativnimi posledicami sodobne druţbe, vidijo v
doţivljajski pedagogiki moţnost iskanja novih alternativnih oblik reševanja problemov in
lastne uveljavitve.

3 Prosti čas
Tisti, ki se ukvarjajo s prostim časom, niso vedno enotni pri definiciji prostega časa. Nekateri
štejejo za prosti čas tisti čas, ko je človek brez dela in ko je v stanju, ko niti ne ve, kaj bi
počel. Spet drugi povezujejo prosti čas z rekreacijo, delom in mislijo na dejavnosti, s katerimi
si človek nabira moč, ki jo potrebuje za delo.
3. 1 Razumevanje prostega časa
Problematika prostega časa je močno raznolika in zapletena, pod vplivom pojavov iz
vsakdanje prakse pa postaja tudi vedno pomembnejša vsebina znanstvenega proučevanja.

26

Drganc, L. (2011). Socialni pedagog v planinski skupini. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
_________________________________________________________________________________________________________________

Danes se po svetu ukvarjajo z vprašanji prostega časa strokovnjaki mnogih znanstvenih
področij: sociologije, psihologije, antropologije, pedagogike, socialne medicine in
kriminologije. O problemih prostega časa razpravljajo na posebnih strokovnih in znanstvenih
zborovanjih, v nekaterih drţavah pa so tudi posebne ustanove in organizacije, ki proučujejo
celoten preplet problematike prostega časa (Janković, 1975).
Odrasli zaposleni ljudje prosti čas vse pogosteje porabijo za lastno regeneracijo, za
kompenzacijo identitetnih izgub in razreševanje konfliktov, ki nastajajo v drugih sferah
ţivljenja, za druţenje in vzdrţevanje socialnih mreţ (Ule, 2000). Ta čas je nujno potreben, da
ljudje vzdrţimo napetosti v drugih sferah.
Prosti čas ni strnjen. Prepleta se skozi ves dan in ga je včasih več, včasih manj. To je pač
odvisno od dnevnih obveznosti posameznika. Prosti čas se v ţivljenju posameznika svobodno
giblje in deluje. Vendar pa to ne pomeni, da je gibanje prostega časa pri posamezniku odvisno
samo ob njega. Gibanje je odvisno tudi od subjektov, s katerimi določen posameznik skupaj
preţivlja prosti čas. V tem času vsi ti subjekti ravnajo enako, zadovoljujejo potrebo po druţbi,
pa stiku z drugimi ljudmi, ne da bi pri tem doţivljali omejevanje osebne svobode.
Posameznik tako zadovoljuje naenkrat dve potrebi: po druţbi in po prostem času. Vsak
posameznik ima potrebo tudi po tem, da ima nekaj časa povsem zase oz. za izpolnjevanje
svojih interesov. Seveda pa lahko te interese izpolnjuje tudi v druţbi enako mislečih. Pri vsem
tem pa je s stališča prostega časa, v katerem deluje posameznik čisto po svoji volji,
pomembno to, da se posameznik, če se ne čuti več zlit s skupino, iz skupine lahko umakne.

3. 2 Pasti prostega časa
V zvezi s preţivljanjem prostega časa mladih velja opozoriti na nekaj “pasti”. Najprej bi
izpostavila prevlado medijsko usmerjanih in potrošniško oblikovanih pasivnih, nekreativnih
prostočasnih vzorcev, torej komercializacijo prostega časa. Sodobna mnoţična kultura
spodbuja prostočasne aktivnosti, kot so neselektivno gledanje televizije, nakupovanje, branje
lahkega čtiva, obsedenost z igrami, promiskuitetna seksualnost, opijanje – skratka dejavnosti,
ki naj bi omogočile “izklop”. Mladi navdušeno sprejemajo nove televizijske programe in
popularno glasbo. Tovrstno “zabijanje” časa ponavadi zgolj pomaga pozabiti vsakodnevne
napetosti in stiske ter ne prinaša dolgoročnega zadovoljstva. Če mladi samo absorbirajo
pripravljene (komercializirane) vsebine, pri tem niso izvirni in ne razvijajo svojih kreativnih
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potencialov. Določena količina pasivno preţivetega prostega časa seveda ni problematična
sama po sebi, saj vsakdo potrebuje nekaj takega časa za popolno sprostitev. Problem je, ko se
taki vzorci preţivljanja časa spremenijo v navado, saj takrat vplivajo na kakovost ţivljenja v
celoti: na odnos do dela, druţine in ţivljenja nasploh (Ule, 2000).
V prostem času se vse več mladih zateka v individualno zasebnost – med domače štiri stene in
v virtualne svetove. Doma, ne pa v vrstniških skupinah, se počutijo najbolj varni (Ule, 2000).
Pasivno preţivljanje prostega časa ne vodi do kreativnega soočanja s problemi, kvečjemu do
še večje socialne izključenosti. Seveda ni jasno, kaj je vzrok in kaj posledica. Občutki
nezadovoljstva zaradi slabega uspeha ali brezposelnosti lahko pasivizirajo osebo tudi v
prostem času ali pa pasivno preţivljanje prostega časa ni zgolj posledica problemov na drugih
področjih, temveč samostojen vzrok, ki vpliva tudi na preostale ţivljenjske izbire in
udejstvovanja. Aktivno preţivljanje prostega časa, npr. športni trening, ni povsem enostavno,
saj zahteva disciplino in kompetentnost, pogosto pa tudi denar in čas, ki ga ravno tem
kategorijam mladih najbolj primanjkuje (Kuhar, 2007).

3. 3 Šola in prosti čas
Poleg šole, ki z določenim namenom formira otroke, obstajajo tudi druge neformalne
institucije, prostori in okolja, v katerih se otroci prav tako oblikujejo in razvijajo. Izven
druţine in izven šole obstajajo prostori, kjer otroci preţivljajo svoj prosti čas. Prosti čas je
zanje zelo pomemben, kajti po njihovem mnenju je to edini čas, ki pripada samo njim in ga v
pravem pomenu besede lahko izrabljajo po svoje. Prosti čas ima svoj globok pomen, ker se v
tem času odvija neformalna, a pomembna socializacija.
Starši vedno pogosteje zagovarjajo organizirano preţivljanje prostega časa. Pri aktivnostih
organiziranega prostega časa je vedno prisoten nekdo, ki je za preţivljanje tega časa
odgovoren.
Za otroka pomeni prosti čas razvedrilo, ugodje in igro. Ta čas ima poseben pomen tudi na
osebnostni ravni, kajti vse dejavnosti, ki jih opravljamo v tem času, so vezane na osebne
potrebe in realizacijo teh potreb. Sprostitve, razvedrilo in osebnostni razvoj so tri komponente
prostega časa (Bajzek, 2003).
Neformalni učni konteksti izven šol naj bi bili skorajda tako pomembni kot formalni.
Izobraţevalni cilji se tudi v mnogih šolah spreminjajo – učenci naj bi se priučili tudi socialnih
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in ţivljenjskih veščin pravi Kuharjeva (2007). Elementa socializacije in osebnega razvoja sta
postala opazna v kurikulih in v diskurzu o izobraţevanju. Mladim se tudi sugerira, naj
jemljejo mladost kot osebni strateški trening za vstop v konkurenčni svet odraslih.
Prostočasne aktivnosti naj bi prispevale k njihovi večji fleksibilnosti, samorefleksiji in
sposobnosti obvladovanja konfliktov, obenem pa naj bi v prostem času pridobivali dodatno
znanje (od jezikov in dela z računalnikom do socialnih veščin itd.).

3. 4 Vpliv šole na preživljanje prostega časa
Druţina zaradi sprememb v svoji strukturi in ţivljenju ne more več opravljati vseh funkcij, ki
jih je opravljala v preteklosti, zato ji pri vzgoji in zadovoljevanju otrokovih potreb pomagajo
vrtci, šole … V prostem času se otrok v teh ustanovah socializira, igra, zabava in uči. Zato je
potrebno otrokom, učencem in dijakom omogočiti igro in dejavnosti, ki razvijajo njihovo
dejavnost, samostojnost, ustvarjalnost in tovarištvo.
Šolski reţim je v preteklosti dopuščal le organizirane dejavnosti prostega časa, uokvirjene v
trdno načrtovane kroţke ali organizirane druge dejavnosti, ki jih še vedno imenujejo
prostovoljne ali interesne dejavnosti. Bolj malo pa se je šola zanimala za proste dejavnosti, ki
jih mlad človek običajno opravlja spontano, izven vnaprej organiziranih ali celo uradno
potrjenih skupin (Lešnik, 1987).
V sodobnem času je vse bolj nujna odprta šola, ki deluje v prostoru celotnega šolskega
okoliša, za uresničevanje svojih nalog uporabi vse dejavnike, ki lahko neposredno ali
posredno izboljšujejo vzgojno-izobraţevalno delo (Lešnik, 1987).
Če šola res izkoristi vse dejavnike iz okolja, postane izbira dejavnosti prostega časa tako
raznovrstna in bogata, da vsebuje razna področja vzgojno-izobraţevalnega značaja, primerna
za pridobivanje fizične, intelektualne, čustvene, moralne, politične in socialne zrelosti.
Posebno pomembno učinkuje dejavnost prostega časa na pridobivanje zdravstveno-telesne
kulture. Skrb za pravilno telesno rast ter razvoj in zdravje mladih rodov sodi med temeljne
naloge vzgoje nasploh (Janković, 1975).
Šola mora zagotoviti dejavnosti, v katerih bo otrok razvijal svoj intelekt, v katerih se bo
umetniško izobraţeval, poleg tega pa ne smemo pozabiti na bogatenje in plemenitenje
čustvene strani osebnosti, pa najsi gre za estetska, patriotska, socialna, kulturna ali etična
čustva.
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Glede na to, da je glavna naloga naše osnovne šole razvoj celovite osebnosti, se le-ta ne more
uresničevati samo pri pouku, temveč tudi pri dejavnostih izven pouka. Vzgojne naloge, ki jih
ne more uresničiti pouk, lahko uresničimo pri dejavnostih, kot so: fakultativni pouk,
dopolnilni pouk, dodatni pouk, dejavnosti ob pouku, interesne dejavnosti, itd..

3. 5 Interesi in dejavnosti prostega časa
Otrok se za dejavnosti prostega časa odloča na podlagi potreb in interesov. Raziskovalci so
ugotovili, da je interes odvisen od zadovoljevanja potreb. Kadar otrok v neki dejavnosti
zadovoljuje svoje potrebe in pri tem čuti čustveno ugodje, se mu interes zanjo povečuje, če pa
ugodja ne čuti, potem interes za to dejavnost izginja in popolnoma izgine.
Dr. Toličič pravi: »S terminom interesi razumemo pozitivno in v posameznih razvojnih
obdobjih relativno trajno usmerjenost otrokove aktivnosti do nekaterih objektov ali njihovih
vsebin.« (Toličič, cit. po Troha, 1985)
Pri tem Toličič poudarja, da ne moremo govoriti o trajnosti interesov, saj se le-ti v različnih
starostnih obdobjih spreminjajo in menjujejo. Otrokovi interesi se spreminjajo zaradi
njegovega duševnega razvoja in zaradi okolja, v katerem ţivi.
Ob oblikovanju prostovoljnih dejavnosti moramo vsekakor upoštevati spreminjanje interesov
in tudi njihov nadaljnji razvoj. Nasploh pa jih je potrebno upoštevati še pred začetkom
izvajanja. Ker se od otrok zahteva, da mora biti vsak vključen vsaj v eno dejavnost, bi jim
morali dati na razpolago, da sami napišejo, kakšne dejavnosti si ţelijo, in glede na rezultate bi
morali oblikovati celoten razpored dejavnosti na šoli. Tako bi imel otrok več moţnosti za
zadovoljevanje potreb in oblikovanje nadaljnjih interesov, saj bi med vsemi prav gotovo našel
vsaj eno ustrezno dejavnost.
Interes pa ni le izhodišče za prostovoljne dejavnosti, ampak nam mora pomeniti tudi cilj.
Temeljni interes, zaradi katerega se je otrok vključil v dejavnost, moramo razvijati naprej.

4 Interesne dejavnosti v šoli
Interesne dejavnosti so pomemben del vseţivljenjskega učenja. Šola jih organizira zunaj
šolskega pouka kot razširjeni program z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje
učenčevih interesov in učence praktično uvajala v ţivljenje in jih s tem usposabljala za
koristno in zdravo preţivljanje prostega časa. Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v
dejavnosti prostovoljno. Šola jim s pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju
programa interesnih dejavnosti, strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi delovanje v
prijetnem in sproščenem vzdušju.
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4. 1 Namen in cilji interesnih dejavnosti
Hitri druţbeni, ekonomski, znanstveni in tehnološki razvojni procesi zahtevajo od človeka, da
se v vseh ţivljenjskih obdobjih učinkovito odziva na spremembe. To narekuje potrebo po
razvoju temeljnih izhodišč vseţivljenjskega učenja, ki je izraţena ravno v šolskem obdobju.
Interesne dejavnosti so zaradi svoje specifike za spodbujanje in razvoj teh izhodišč zelo
primerne.
Namen interesnih dejavnosti je razvijati interesna področja učencev s poudarkom na
kakovosti izvedbe, ki se udejanja ob aktivnostih vseh, ki so vključeni v proces. Poudarjen je
razvoj na učnem in socialnem področju, pri čemer učenci razvijajo produktivno mišljenje in
so celostno, miselno in čustveno dejavni. Izpostavljena je svetovalna vloga mentorjev, ki s
sodobnimi oblikami in metodami dela omogočajo učencem soustvarjanje programov
posameznih interesnih dejavnosti in posledično pridobivanje novih znanj. V okviru interesnih
dejavnosti lahko učenci poglabljajo in nadgrajujejo vsebine šolskega kurikula in spoznavajo
vsebine, ki formalno niso predpisane oziroma predlagane.
Temeljni namen interesnih dejavnosti je uporaba pridobljenih vedenj in znanj za preţivljanje
prostega časa, kar lahko sluţi kot izhodišče za nadaljnje izobraţevanje. Povezovanje in
druţenje v oţjem in širšem okolju na osnovi interesov ustvarja ugodno klimo za razvoj lastne
osebnostne podobe.
Z vidika vseţivljenjskega učenja je pomembno navajanje na samoorganizacijo oziroma
»samoregulacijo«, kar omogoča razvoj posameznika tudi na drugih področjih in v različnih
obdobjih ţivljenja (internetni vir 2).
Učenci:
 zadovoljujejo lastne potrebe:
–

izbirajo in se odločajo za aktivnosti po lastnih nagibih in po lastni presoji,

–

razvijajo lastne interese, nagnjenja, sposobnosti in talente;

 razvijajo miselne procese, ki omogočajo širjenje in uporabo znanja in pripomorejo h
globljemu razumevanju;
 pridobljena znanja in sposobnosti usmerjajo v odgovorno ravnanje v naravnem okolju
in druţbenem ţivljenju;
 se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo;
 spoznavajo in razvijajo spoštovanje do sebe in drugih;
 medsebojno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veščine:
–

prispevanje k medosebnim odnosom,
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–

razvijanje ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja,

–

navajanje na reševanje konfliktov,

–

vplivanje na soustvarjanje klime,

–

spoznavanje pomena sodelovalno naravnanega vzgojno-izobraţevalnega dela;

 presegajo meje med obveznim in razširjenim programom;
 povezujejo teorijo s prakso;
 spoznavajo poklicne interese;
 spoznavajo potrebe po koristni in kulturni izrabi prostega časa in posledično moţnosti
zadovoljevanja interesov v poznejših obdobjih znotraj in zunaj institucionalnih
okvirjev v smislu vseţivljenjskega učenja (prav tam).

4. 2 Načela interesnih dejavnosti
Načela uresničevanja interesnih dejavnosti poudarjajo sodelovanje in soodločanje učencev v
okviru razširjenega osnovnošolskega programa in vključujejo pomembne dejavnike z vidika
oţjega in širšega okolja za vseţivljenjsko učenje.
Kakovostno izvajanje programov interesnih dejavnosti omogočajo naslednja načela:
• načelo učenčevega interesa
Učenec ima moţnost predlagati in se vključevati v interesne skupine, ki izhajajo iz njegovega
zanimanja. Zadovoljevanje lastnega interesa deluje motivacijsko na razvoj sposobnosti in
spretnosti ter uporabnosti pridobljenih znanj.
• načelo prostovoljnosti
Učenec se prostovoljno odloči za vključevanje v interesne skupine. Mentorji in starši imajo le
vlogo svetovalcev, nikakor pa izbor interesnih dejavnosti ne sme biti odločitev staršev.
• načelo soustvarjanja in spodbujanje učenčeve lastne aktivnosti
Učenec skupaj z mentorjem soustvarja oziroma prispeva k programu dela. Omogočena mu je
aktivna vloga v fazah načrtovanja, izvedbe in evalvacije interesnih dejavnosti.
• načelo prehajanja
Učenec ima moţnost zapustiti interesno skupino, če ugotovi, da zanj ni ustrezna. Prav tako
ima moţnost izbrati drugo interesno skupino. Učenec ima pravico, da zapusti dejavnost, če
meni, da ne izpolnjuje njegovih pričakovanj. Prav je, da učencu omogočimo, da navede
razloge, zakaj ţeli izstopiti iz dejavnosti oziroma jo zamenjati.
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• načelo vseživljenjskosti
Učenec razvija svoje sposobnosti in spretnosti, ki so prvine vseţivljenjskega učenja.
Pomembno je, da se nauči »učiti se« in da ponotranji pozitiven odnos do učenja, hkrati pa
ozavesti, da učenje nudi zadovoljstvo.
•načelo povezovanja
Interesne dejavnosti se lahko povezujejo z dejavnostmi razširjenega in obveznega programa v
osnovni šoli, ki se med seboj prepletajo, dopolnjujejo in pojasnjujejo. Interesi, ki jih
posameznik razvija, lahko predstavljajo moţnosti koristnega preţivljanja prostega časa ter
orientacijo nadaljnjega šolanja in poklicnega usmerjanja.
• načelo sodelovanja
Sodelovanje s starši in drugimi odraslimi prispeva k spoznavanju novih načinov
komuniciranja, spodbuja odgovornost in spoštljivost do dela in ljudi. Učencu omogoča
sodelovanje znotraj šolskega prostora, med šolami v kraju in v širšem druţbenem okolju (prav
tam).

5 Planinstvo
Planinstvo opredeljujemo kot splet športnih, kulturnih, gospodarskih in raziskovanih
dejavnosti, povezanih z gorsko naravo. Postalo je identiteta in vrednota slovenskega naroda,
kot športna in rekreacijska dejavnost, ki temelji na doţivljanju narave. Zagotovo je planinstvo
v najširšem pomenu ena od najbolj priljubljenih športnih dejavnosti v Sloveniji, v katero
sodijo sprehodi in izleti po bolj ali manj gorati slovenski pokrajini in v drugi skrajnosti
vrhunski alpinistični vzponi v visokih gorah (Peršolja, 2001).
Ljudje so zahajali v hribe ţe v davni preteklosti, vendar se je njihov odnos do narave in gora v
različnih obdobjih zgodovine spreminjal. Prvi ljudje, ki so zahajali v gorski svet, so delali to
zaradi ţivljenjske potrebe. Iskali so koristi za lastno preţivetje. To so bili drvarji, iskalci rude,
oglarji in zeliščarji. Prvi, ki so se povzpeli na različne vrhove, so bili pastirji. Danes je
gorništvo svetovni kulturni pojav. Mnogim pomeni izletništvo, pohodništvo in gorništvo
sredstvo za telesno in dušeno sprostitev, drugim pa potreba, ki jim bogati ţivljenje in ohranja
vitalnost (Kristan, 1993).

Burnik (2005) pravi, da je mnogo vzrokov, da imamo Slovenci poseben odnos do gora.
Številni strokovnjaki in znanstveniki s področja filozofije, psihologije, sociologije, geografije,
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zgodovine, športa, itd., so skušali utemeljiti in osvetliti ta odnos, to soţitje, to navezanost
Slovencev do tega majhnega koščka Alp. Pri tem so se opirali na temeljne misli in osnovno
filozofijo, ki so jo zapisali ali ustno predali v obliki bajk ali legend ţe staroselci in prvi
pristopniki.
Planinstvo v šolah, vrtcih, mladinskih odsekih je lahko čudovita šola ţivljenja, ki se bogati
zlasti ob vzgoji in izobraţevanju za spoznavanje narave in samega sebe.

5. 1 Mentor planinske skupine
Organizirana dejavnost mladih ima v Planinski zvezi Slovenije dolgo tradicijo. Poleg
prostovoljnih vodnikov Planinske zveze Slovenije so pomembni nosilci te oblike planinske
dejavnosti tudi mentorji planinskih skupin: poklicni pedagogi različnih usmeritev, ki so hkrati
ustrezno planinsko usposobljeni. Poleg tega, da vodijo izlete, pohode, tabore, srečanja in
izvajajo starostno prilagojene programe planinskih skupin, formalno in neformalno prenašajo
svoja poklicna znanja na vse prostovoljce, ki v planinski organizaciji delajo z vsemi
starostnimi skupinami.
Mentor planinske skupine je usposobljen za uresničevanje nalog:
-

organiziranje in vzpodbujanje celoletne planinske dejavnosti za posamezne starostne
skupine v planinskem društvu po programu, ki ga je sprejel Zbor mladinskih odsekov,

-

skrb za planinsko dejavnost v vrtcih, šolah in drugih zavodih s področja vzgoje in
izobraţevanja v sodelovanju z vodstvi zavodov, priprava, izvedba in analiza
vsakoletnega programa planinske skupine ter posameznih oblik planinske dejavnosti,

-

formalno ali neformalno prenašanje lastnih poklicnih pedagoških znanj na
prostovoljne strokovne delavce v športu na področja planinstva,

-

skrb za stalno lastno dodatno in nadaljevalno licenčno usposabljanje ter
samoizobraţevanje (Peršolja, 2001).

5. 2 Izobraževanje učiteljev in mentorjev
Začetni del ukvarjanja z vsako prostočasno dejavnostjo predstavlja izobraţevanje na tem
področju. Pomembna je vzgoja za varno in kulturno ukvarjanje s planinstvom. Opaziti je, da
je te vzgoje v rednem programu osnovne šole še vedno manj, kot bi si ţeleli. Verjetno lahko
to pripišemo premajhni usposobljenosti učiteljev. Potrebno bi bilo organizirati seminarje,
katerih tema bi bila pohodništvo in spodbuditi mentorje planinskih skupin, da si pridobijo
licenco mentor planinske skupine pri Mladinski komisiji Planinske zveze Slovenije.
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Program osnovnega usposabljanja za mentorje planinskih skupin je namenjen pridobitvi
strokovne usposobljenosti za vodenje planinskih skupin v planinskih društvih, vrtcih,
osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, fakultetah in drugih organiziranih oblikah
vzgojno-izobraţevalne dejavnosti.
Odbor mentorjev planinskih skupin MK PZS podeli udeleţencu programa trajni strokovni
naziv mentor planinske skupine, izkaznico mentorja planinske skupine ter potrdilo o
podeljenem strokovnem nazivu. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti velja za dobo treh let.
Za vsakoletno obnovitev licence (registracije) je potrebno do 15. julija poslati izpolnjen
obrazec za registracijo in priloţiti poročilo o delu s planinsko skupino v preteklem šolskem
letu.

5. 3 Profil mentorja


Je telesno in duševno zdrav.



Ima trdno voljo, je potrpeţljiv, vzdrţljiv.



Ima pedagoški optimizem.



Pozna sebe in svoje potrebe, ţelje, pričakovanja.



Je dober organizator, koordinator odnosov, je samokritičen …

5. 4 Učni načrt
Planinstvo in planinska vzgoja je pri nas sestavni del športne vzgoje. Razlike med
posameznimi deli Slovenije in med posameznimi šolami seveda obstajajo, tako kot obstajajo
tudi specifične zahteve za izvajanje te športne dejavnosti. Največji problem ali posebnost je v
tem, da se planinske vzgoje praviloma ne more izvajati pri rednem pouku, z izjemo športnega
plezanja in učenja vrvne tehnike, kjer so za to materialni pogoji. Planinska vzgoja se zato
izvaja med športnimi dnevi, v šolah v naravi in kot prostočasna ali izbirna šolska dejavnost. V
večini evropskih drţav pa planinstva, v taki obliki kot pri nas, niti ne poznajo. Prepuščen je
lokalnim planinskim ali alpinističnim klubom in drugim podobnim društvom. Nespametno bi
bilo zanemarjati ali zmanjševati pomen teh civilnih organizacij. Zlasti ne naše Planinske
zveze, ki ima izredno kvaliteten, mednarodno primerljiv in razvejan sistem izobraţevanja in
usposabljanja. Nikakor pa jih ne moremo enačiti ali celo zamenjati z uradnimi
izobraţevalnimi institucijami. Prav pa je, da se oba sistema prepletata in dopolnjujeta, pravi
Burnik (2005).
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Kakor sem ţe omenila, je izletništvo in pohodništvo sestavni del predmeta športna vzgoja.
Vodijo jo učitelji oz. strokovni delavci. V učnem načrtu (2001) so za prvo triletje predlagane
naslednje teoretične in praktične vsebine izletništva in pohodništva.
1. razred
Izletništvo in pohodništvo
Praktične vsebine

Teoretične vsebine

Najmanj dva izleta. En izlet je zahtevnejši

Osnovno izletniško znanje (obutev, oblačilo,

glede višine vzpetine in dolţine poti.

nahrbtnik, pitje tekočine). Spoznavanje okolice,
po

kateri

poteka

izlet.

Naravovarstveno

ozaveščanje.

2. razred
Izletništvo in pohodništvo
Praktične vsebine
Najmanj dva izleta. En izlet je zahtevnejši
glede višine vzpetine in dolţine poti.

Teoretične vsebine
Osnovno izletniško znanje (obutev, oblačilo,
nahrbtnik, tempo hoje, pitje tekočine).
Spoznavanje geografskih, zgodovinskih in
naravoslovnih značilnosti območja, po katerem
poteka izlet. Naravovarstveno ozaveščanje.

3. razred
Izletništvo in pohodništvo
Praktične vsebine

Teoretične vsebine

Najmanj dva izleta. Eden od izletov je

Osnovno izletniško znanje (obutev, oblačilo,

zahtevnejši glede višine vzpetine in dolţine

nahrbtnik,

poti. Ekipni orientacijski pohod po označeni

termoregulacija).

Spoznavanje

poti.

zgodovinskih

naravoslovnih

območja,

tempo
in
po

hoje,

katerem

pitje

tekočine,
geografskih,
značilnosti

poteka

izlet.

Naravovarstveno ozaveščanje.
Dodatne vsebine (prva triada)
Športna programa Zlati sonček in Ciciban planinec
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II EMPIRIČNI DEL

1 Namen in cilji naloge
Namen diplomske naloge je predstaviti vključevanje socialnega pedagoga v delo na šoli, in
sicer v delo planinske skupine. Predstavila ga bom skozi program dela s planinsko skupino. V
programu dela bom predstavila moţnosti vključevanja načel doţivljajske pedagogike v okvir
načel interesnih dejavnosti, hkrati pa bom predstavila vključevanje ciljev doţivljajske
pedagogike in cilje planinske vzgoje. Se pravi:
krepitev samozaupanja, pripravljenosti na sodelovanje s posredovanjem in doţivetji

-

uspeha,
-

spodbujanje izkušenj in odkrivanje samega sebe,

-

podpiranje izgradnje identitete,

-

pridobivanje izkušenj,

-

vzpodbujanje vzdrţljivosti,

-

spodbujanje kreativnosti in sposobnost improviziranja,

-

pridobivanje sposobnosti povezovanja in zaupanja drugih oseb,

-

spodbujanje komunikacijskih spretnosti,

-

prevzemanje odgovornosti zase in za druge,

-

spoznavanje in motivacija za alternativno preţivljanje prostega časa,

-

vzpostavljanje pozitivne naravnanosti do učenja,

-

spodbujanje samoiniciativnosti,

-

posredovanje vtisov in lepih doţivetij, ki ostajajo,

-

razvijanje občutka za skupino in pripadnost skupini,

-

razvijanje solidarnosti,

-

razvijanje pripravljenosti pomagati,

-

razvijanje sodelovanja,

-

razvijanje potrebe po upoštevanju pravil,

-

sprotno odkrivanje konfliktov in sproten razvoj kompromisov,

-

razumevanje šibkejših in drugačnih ter strpnost do njih,

-

sprejemanje nalog in odgovornosti za celotno skupino,

-

razvijanje občutljivosti za občutja in teţave drugih;

ter:
-

oblikovati pristen, čustven, spoštljiv in kulturen odnos do narave kot posebne vrednote,
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oblikovati pozitiven odnos do hoje kot najbolj dostopne in univerzalne športne

-

dejavnosti,
usposobiti mlade za samostojno planinarjenje v poznejših starostnih obdobjih.

-

2 Raziskovalna vprašanja naloge
V refleksiji dela s planinsko skupino bom ugotavljala:
-

ali lahko otrok in mladostnik z vključevanjem v planinsko skupino zadovolji potrebo
po gibanju, po doseganju uspeha, po premagovanju napora, po doţivljanju
dogodivščin, po igri, po druţenju, po ugodnem čustvenem doţivljanju in

-

ali tako razvija socialne spretnosti, razvija samozavedanje, samovrednotenje in
pozitivno samopodobo.

V refleksiji bom vsebine in cilje dejavnosti podkrepila s teoretičnimi izhodišči.

3 Metode in tehnike
Empirični del naloge temelji na kvalitativnem raziskovanju. Diplomo sem zasnovala kot
študijo primera in uporabila akcijsko raziskovanje.
Program dela s planinsko skupino je bil izpeljan v šolskem letu 2010/2011, na Osnovni šoli
Šmartno v Tuhinju. V skupino je bilo vključenih 35 učencev, in sicer od 1. do 5. razreda.
Osem prvošolcev letos prvič sodeluje pri planinskih uricah.

4 Planinske urice
Planinske urice so ena od interesnih dejavnosti, ki jih učencem ponujamo na naši šoli. Vodim
jih dobro desetletje in ob študiju socialne pedagogike sem spoznala nove moţnosti, ki jih
lahko vključim v to dejavnost. Učenci tako zadovoljijo potrebo po gibanju, po doseganju
uspeha, po premagovanju napora, po doţivljanju dogodivščin, potrebo po igri, po ugodnem
čustvenem doţivljanju, potrebo po druţenju, razvijajo socialne spretnosti, razvijajo
samozavedanje, samovrednotenje in si razvijajo pozitivno samopodobo …
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Ciljev je res veliko, vendar je tudi motivacijskih sredstev nešteto. Samo opazovati moramo
znati otroke in ugotoviti, kaj jih zanima in s čim bomo pritegnili njihovo pozornost.
Pomembno je, da z otroki skupaj načrtujemo izlet in ga na koncu tudi obnovimo in
podoţivimo, se z njimi igramo socialne in interakcijske igre ter razvijamo socialne veščine.
Kdor pozna otroški svet, ve, kako malo je potrebno, da pritegnemo otrokovo pozornost.
Včasih se zdi odraslim kakšna stvar povsem nepomembna, vendar lahko hkrati otroku veliko
pomeni. Lahko se jim ista stvar v danem trenutku zdi najpomembnejša na svetu. Otroci imajo
veliko ţeljo po gibanju in dosti energije, zato lahko od tu črpamo motivacijo za sodelovanje in
seznanitev otrok z naravo. Zagotovo so hribi, planine, gore in izleti po njih pravi teren za
sproščanje otroške energije in hkrati raziskovanje novega. Otroke lahko ţe zgodaj seznanimo
z lepotami naših gora, a jih tudi posvarimo pred nevarnostmi, v katerih bi se lahko znašli.
Učimo jih varnega gibanja v gorskem svetu. Ob vsem tem pa se učijo socialnih veščin,
razvijajo samopodobo in se samovrednotijo. Vse to pa vpliva na kakovost njihovega ţivljenja
in na odnose z ljudmi. Pozitivna samopodoba in samovrednotenje lahko vodita k razvijanju
bolj učinkovitih medsebojnih spretnosti, k razvoju boljših in bolj zdravih medsebojnih
odnosov, k večjemu zaupanju vase in k večji motivaciji za soočanje z različnimi ţivljenjskimi
izzivi.

4. 1 Program dela
Na izlete ali pohode se moramo skrbno in natančno pripraviti. Na začetku šolskega leta
moramo pripraviti letno pripravo, ki jo oblikujemo skupaj z vodnikom oz. planinskim
društvom. Poskrbeti moramo za ustrezno organizacijo in podroben načrt dela.

Cilji planinske vzgoje:


Oblikovati pristen, čustven, spoštljiv in kulturen odnos do narave kot posebne vrednote.



Oblikovati pozitiven odnos do hoje kot najbolj dostopne in univerzalne športne dejavnosti.



Usposobiti mlade za samostojno planinarjenje v poznejših starostnih obdobjih
(Kristan,1996).
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Cilji na osebnostnem področju so:
-

krepitev samozaupanja, pripravljenosti na sodelovanje s posredovanjem in doţivetji
uspeha,

-

spodbujanje izkušenj in odkrivanje samega sebe,

-

podpiranje izgradnje identitete,

-

pridobivanje izkušenj,

-

vzpodbujanje vzdrţljivosti,

-

spodbujanje kreativnosti in sposobnost improviziranja,

-

pridobivanje sposobnosti povezovanja in zaupanja drugih oseb,

-

spodbujanje komunikacijskih spretnosti,

-

prevzemanje odgovornosti zase in za druge,

-

spoznavanje in motivacija za alternativno preţivljanje prostega časa,

-

vzpostavljanje pozitivne naravnanosti do učenja,

-

spodbujanje samoiniciativnosti,

-

posredovanje vtisov in lepih doţivetij, ki ostajajo.

Cilji na socialnem področju so:
-

razvijanje občutka za skupino in pripadnost skupini,

-

razvijanje solidarnosti,

-

razvijanje pripravljenosti pomagati,

-

razvijanje sodelovanja,

-

razvijanje potrebe po upoštevanju pravil,

-

sprotno odkrivanje konfliktov in sproten razvoj kompromisov,

-

razumevanje šibkejših in drugačnih ter strpnost do njih,

-

sprejemanje nalog in odgovornosti za celotno skupino,

-

razvijanje občutljivosti za občutja in teţave drugih (Krajnčan, 1994).

Cilji letnega dela:


Spoznati se med seboj in izbrati ime planinske skupine (v nadaljevanju PS) ter razviti
občutek za skupino.



Seznaniti se s programom dela PS ter spoznavanje in motivacija za alternativno
preţivljanje prostega časa.



Spoznati planinsko društvo (v nadaljevanju PD) in se vanj včlaniti ter razviti pripadnost.
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Seznaniti se s planinsko opremo ter prevzemati odgovornost zase in za druge.



Pripraviti se na izlet in razvijati sodelovanje.



Oblikovati pozitiven odnos do hoje in pridobivati izkušnje.



Spodbujati izkušnje in odkrivati samega sebe ter podpirati izgradnjo identitete.



Razumeti šibkejše in drugačne ter biti strpnost do njih.



Urediti planinski kotiček in spodbujati komunikacijske spretnosti.



Spoznati oz. seznaniti se z zemljevidom ter vzpostaviti pozitivno naravnanost do učenja.



Pripraviti se na izlet po snegu oz. na gibanje v zimskem letnem času.



Sprejemati naloge in odgovornosti za celotno skupino.



Razvijati orientacijo in občutek za gibanje ter odnos do tovarištva.



Navajati na načrtovanje dejavnosti.



Navajati na športni način ţivljenja.



Vaditi pripovedovanje o izletih.



Razvijati odnos do narave in naravnih bogastev.

Operativni načrt dela
Srečanja potekajo enkrat tedensko ob sredah v preduri.
Izleti in pohodi ter druge dejavnosti potekajo v skladu s programom planinske skupine ob
sobotah.

Pohodi in izleti
Vsebina

Mesec

Pohod na Kekca in Špilk

september

Slovenski planinski muzej (Mojstrana)

oktober

Miklavţev pohod (Gora)

december

Nočni pohod okoli Gradiškega jezera

december

Plezanje na plezalni steni

januar

Pohod po Jurčičevi poti

marec

Pohod po Bornovi poti (Preval-a)

maj

Druţinski pohod od Strunjana do Portoroţa

junij

Petdnevni tabor ( Tolmin)

julij
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Izvenšolsko sodelovanje
Sodelovanje s Planinskim društvom Kamnik in Mladinskim odsekom (vodniki), drugimi
strokovnimi sodelavci (lovec, gozdar, zdravnik, gorski reševalec, igralec, … ), starši in
mentoricami PS OŠ Brdo.
Letni program dela
ČAS

CILJI

VSEBINA

S Razvijanje občutka za Medsebojno

SODELAVCI

Vodnik.

DEJAVNOSTI

KRAJ

OPOMBE

Osebna predstavitev Učilnica

Prijavnica.

ali igrišče.

skupino in pripadnost spoznavanje.

in zapomnitev imen

skupini.

Spoznavne

sovrstnikov v

kotiček.

igre.

skupini.

Šolska

Sprejemanje nalog in Izbira
E odgovornosti

imena

Igre:

za PS.

zelena

gosenica,

celotno skupino.

Planinski

spletna stran.

klicanje

imen v krogu, sedeţ
na moji desni strani

Spodbujanje

je prazen, pajkova

komunikacijskih

mreţa, kaj rad delam

spretnosti.

…

P

Izbira imena za
Spodbujanje

planinsko skupino.

samoiniciativnosti.

Ureditev
planinskega panoja

Spoznavanje

in spletne strani.

planinskih uric.
T Seznanjanje s

Program PS

Vodnik.

Predstavitev

Učilnica.

Zgibanka

programom dela PS

in časovni

programa dela PS.

Planinske

in predstavitev

razpored ter

Pogovor o pravilih

urice.

vodnika.

spoznavanje

in

organizacije

pomenu.

PD.

Razgovor o

E Spoznavanje in
motivacija za

njihovem

ugodnostih, ki jih

alternativno

Predstavitev

nudi članstvo.

preţivljanje prostega

vodnika PD.

Predstavitev PD

časa.

Kamnik in
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M

spoznavanje vodnika
Sprejemanje nalog in

(sodelavca, ki nas bo

odgovornosti za

spremljal na izletih).

celotno skupino.
Priprava na

risanje skice poti.

pohod na

Orientacija na

E-stran:

Kekec in

zemljevidu.

http://www.h

Špilk.

Risanje skice poti in

ribi.net/izlet/

načrtovanje

blagovica_sp

Risanje skice

dejavnosti med

ilk_/25/1652/

poti.

potjo.

2946.

B
Navajanje na

Vodnik

načrtovanje pohoda.

Razvijanje
sodelovanja.

Opis poti.

Učilnica.

Priprava na pohod in

Zemljevid.

Prijava.

E

Oprema.
Sprejemanje nalog in

Gibanje po planinski

odgovornosti.

poti.

Oblikovanje

Pohod na

Vodnik,

Hoja.

Kekec

Skica poti.

pozitivnega odnosa

Kekec in

sodelavci v

Gibanje v skupini.

Špilk

Oskrbnik

do hoje.

Špilk ter

šoli,

Pomoč in

(956m)

Matevţ.

pogovor s

predstavniki

vzpodbuda

Igralci KD

Vzpodbujanje

Kekcem,

kulturnega

šibkejšim.

Zg. Tuhinj.

vzdrţljivosti.

Bedancem,

društva iz Zg. Pogovor s Pehto o

Pehto in

Tuhinja,

zdravilnih zeliščih, z

mladega

Spodbujanje izkušenj Kosobrinom.

oskrbnik,

Bedancem o

planinca.

in odkrivanje samega

lovec.

njegovem

R

sebe.

Dnevnik

neprimernem
obnašanju do Kekca,

Razvijanje utreznega

pomoč Kosobrinu.

odnosa do narave in

Druţenje v koči.

naravnih bogastev.

Pridobivanje
sposobnosti
povezovanja in
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zaupanja.

Razumevanje
strpnosti.
O Vadenje

Analiza

Vodnik.

Pripovedovanje o

Učilnica.

Planinski

pripovedovanja o

pohoda in

pohodu in vtisih.

kotiček.

izletih.

urejanje

Pregled in analiza

Dnevnik

dnevnikov ter

načrtovanih

mladega

Razvijanje

planinskega

dejavnosti.

planinca.

sodelovanja.

kotička.

Urejanje dnevnikov,

Spletna stran

planinskega kotička

šole:

in šolske spletne

http://www.o

strani.

ssmartno.net/

K Spodbujanje
komunikacijskih
spretnosti.

Posredovanje vtisov
in lepih doţivetij, ki
ostajajo.
Sprejem

Člani

Sodelovanje v

Večnamen Program

sposobnosti

novih članov

upravnega

kulturnem

ski prostor pripravijo

povezovanja in

v PS ter

odbora

programu.

v šoli.

starejši člani.

zaupanja.

podelitev

PD Kamnik.

Sprejem v članstvo

planinskih

Vodnik.

PD.

znakov.

Sodelavci v

Podelitev bronastih

šoli.

in srebrnih značk

Učilnica

Nahrbtnik,

T Pridobivanje

O

Razvijanje občutka za
skupino in pripadnost
skupini.

Mladega planinca.
Pogostitev vseh

Spodbujanje

gostov.

komunikacijskih

Pogovor ob

spretnosti.

prijetnem druţenju.

B
Seznanjanje z osebno Planinski

Vodnik.

Spoznavanje

in tehnično planinsko nahrbtnik z

opreme: nahrbtnik,

planinski

opremo.

»naritnik«, vsebina

čevlji, palice,

vsebino in
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planinski

nahrbtnika,

plezalni pas,

čevlji ter

planinski čevlji in

čelada,

pozitivne

ustrezna

oblačila. Zaščitna

vponke,

naravnanosti do

obleka.

osebna oprema,

rokavice,

tehnična oprema za

cepin, prva

gibanje,

pomoč, …

E Vzpostavljanje

učenja.

tehnična oprema za
samovarovanje.
R
Vodnik.

Priprava na

risanje skice poti.

ogled

Ogled e-prosojnic.

http://www.p

Planinskega

Orientacija na

laninskimuze

Navajanje na

muzeja v

zemljevidu.

j.si/

načrtovanje pohoda.

Mojstrani in

Bonton v muzeju.

E-prosojnice

pohod k slapu

Risanje skice poti in

Pridobivanje izkušenj. Peričnik.

Opis poti.

Učilnica.

Priprava na pohod in

E-stran:

načrtovanje
dejavnosti med

Sprejemanje nalog in Risanje skice

potjo.

odgovornosti.

Prijava.

poti.

Oprema.
Gibanje po planinski
poti.
Spoznavanje

Ogled

Kustos,

Ogled zbirke

Muzej v

Eli Gradnik,

mnoţičnosti in

Slovenskega

vodnik.

predmetov,

Mojstrani.

kustosinja za

pomembnosti

planinskega

fotografskega in

Slap

planinstvo

planinske dejavnosti v muzeja v

arhivskega gradiva v Peričnik

T: +386 (0)8

slovenskem prostoru.

Mojstrani.

muzeju.

380 67 31.

Pohod k slapu

Igranje didaktičnih

Skica poti.

Peričnik.

računalniških iger o

Dnevnik

pozitivnega odnosa

planinstvu v muzeju.

Mladega

do hoje.

Ogled filma o

planinca.

Oblikovanje

(795m)

slovenskih planinah.
Vzpodbujanje

Gibanje v skupini.
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vzdrţljivosti.

Pohod k slapu
Peričnik (52m visok

Razvijanje

spodnji Peričnik) v

občutljivosti za

ledeniški dolini

občutja in teţave

Vrata.

drugih.

Pomoč in
vzpodbuda

Razvijati odnos do

šibkejšim (starejši

narave in naravnih

pomagajo mlajšim).

bogastev.
N Razvijanje zmoţnosti Poročanje o

Vodnik.

Pripovedovanje o

Učilnica.

Planinski

pripovedovanja o

ogledu

ogledu muzeja in

kotiček.

izletih.

muzeja in

pohodu.

Dnevnik

analiza

Pregled in analiza

mladega

Posredovanje vtisov

pohoda k

načrtovanih

planinca.

in lepih doţivetij, ki

slapu

dejavnosti.

Spletna stran

Peričnik.

Urejanje dnevnikov,

šole:

Urejanje

planinskega kotička

http://www.o

Spodbujanje

dnevnikov,

in šolske spletne

ssmartno.net/

komunikacijskih

planinskega

strani.

spretnosti.

kotička in

O ostajajo.

spletne strani.
V Razvijanje občutka za Igre

Sodelovanje v igrah: Učilnica.

Virk Rode, J.

skupino in pripadnost namenjene

sadna solata,

in Belak

skupini.

komunikaciji

rezerviram stol,

Oţbolt, J.

in oblikovanju

zrcaljenje.

(1991).

skupine:

učenje bansa

Razred kot

sadna solata,

Kranjski Janez.

socialna

E Razvijanje socialnih
spretnosti.

Vodnik.

rezerviram

skupina in

Razvijanje odnosov

stol… učenje

socialne

in komunikacije.

bansa,

igre,

Kranjski

Ljubljana:
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M

Janez.

ZRS za
šolstvo.

Razvijanje

Kondicijske

Športni

Sodelovanje v

vzdrţljivosti in

priprave v

pedagog.

štafetnih igrah: tek v a.

oprema.

telovadnici –

paru z obročem –

Rutica,

štafetne igre.

slalom;

4 stojala za

Spodbujanje izkušenj

lazenje naprej in

obroče,

in odkrivanje samega

prenašanje kolebnice

20 stoţcev,

sebe.

na trebuhu;

4 kolebnice,

tek čez ovire

24 obročev,

Razvijanje

(zapreke) tja in

8 ovir

sodelovanja.

nazaj;

B vztrajnosti.

E

Telovadnic Športna

lazenje pod ovirami;
izmenični poskoki iz
obroča v obroč.

R
Priprava na

risanje skice poti.

pohod v

Orientacija na

E-stran:

zimskih

zemljevidu.

http://www.sv-

razmerah na

Risanje skice poti in

miklavz.com/

Goro.

načrtovanje

D Navajanje na
načrtovanje pohoda.

Vodnik

Opis poti.

Učilnica

Priprava na pohod in

Zemljevid.

dejavnosti na poti.
Razvijanje

Risanje skice

Hoja v zimskih

pripravljenosti

poti.

razmerah.

pomagati.

Oprema.
Prijava.
Poslušanje pripovedi
o sv. Miklavţu.

E
Navajanje na hojo v

Miklavţev

Vodnik,

Hoja v zimskih

Cerkev sv. Skica poti.

zimskih razmerah in

pohod na

člani

razmerah.

Mikalvţa

Darila za

oblikovanje

Goro v

turističnega

Gibanje v skupini.

na Gori

obdaritev.

pozitivnega odnosa

zimskih

društva Gora. Pomoč in

(757m ).

Dnevnik

do hoje.

razmerah.

vzpodbuda

Meţnarija, mladega

šibkejšim.

črna

planinca.
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Miklavţevo

Pogovor z

samozaupanja,

obdarovanje

Miklavţem in

pripravljenosti na

in druţabno

obdaritev.

sodelovanje.

srečanje.

Ogled črne kuhinje

C Krepitev

kuhinja.

in spoznavanje
Pridobivanje izkušenj

ţivljenja nekoč.
Sladkanje z

Vzpodbujanje

medenjaki in suhim

vzdrţljivosti.

sadjem ter pitje čaja.

E

Izdelovanje
sneţakov,
izdelovanje
»angelčkov«, sneţna
vojna.
Razvijanje zmoţnosti Poročanje in

Vodnik.

Pripovedovanje o

Učilnica.

Planinski

analiza

pohodu.

kotiček.

pohoda v

Pregled in analiza

Dnevnik

zimskih

načrtovanih

mladega

Posredovanje vtisov

razmerah na

dejavnosti.

planinca.

in lepih doţivetij, ki

Goro.

Urejanje dnevnikov,

Spletna stran

ostajajo.

Urejanje

planinskega kotička

šole:

dnevnikov,

in šolske spletne

http://www.o

Spodbujanje

planinskega

strani.

ssmartno.net/

komunikacijskih

kotička in

pripovedovanja o
M izletih.

B spretnosti.
Priprava na nočni

spletne strani.

Priprava na

Vodnik.

Opis poti.

Učilnica.

Zemljevid.

pohod in risanje skice nočni pohod

Poslušanje legende o

E-stran:

poti.

okoli

nastanku Gradiškega

http://sl.wikipe

Gradiškega

jezera.

dia.org/wiki/Gr

jezera.

Orientacija na

Risanje skice

zemljevidu.

poti.

Risanje skice poti in

E Navajanje na
načrtovanje pohoda.

adi%C5%A1ko
_jezero

48

Drganc, L. (2011). Socialni pedagog v planinski skupini. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
_________________________________________________________________________________________________________________

Razvijanje

načrtovanje

pripravljenosti

dejavnosti med

pomagati.

potjo.
Hoja ponoči in v
zimskih razmerah.
Oprema.
Prijava.
Gradiško
jezero

Nočni pohod

Vodnik.

Hoja v zimskih

zimskih razmerah in

okoli

Planinska

razmerah.

ponoči.

Gradiškega

skupina in

Gibanje v skupini.

mladega

jezera z

mentorice iz

Pomoč in

planinca.

baklami.

OŠ Janka

vzpodbuda

Darilca za

Druţenje s

Kersnika,

šibkejšim.

obdaritev.

planinsko

Brdo.

Osvetljevanje z

R Navajanje na hojo v

Razvijanje
vzdrţljivosti in
vztrajnosti.

Spodbujanje

skupino z

baklami in

Brda.

svetilkami.

pridobivanja izkušenj

Skica poti.
Dnevnik

Razgovor o poţarni

in odkrivanje samega

varnosti.

sebe.

Druţenje ob
tabornem ognju.

Pridobivanje

Petje boţično-

sposobnosti

novoletnih pesmi.

povezovanja.
J

Obdaritev.

Razvijanje zmoţnosti Poročanje in

Vodnik.

Pripovedovanje o

Učilnica.

Planinski

pripovedovanja o

analiza

pohodu.

kotiček.

izletih.

pohoda z

Pregled in analiza

Dnevnik

baklami okoli

načrtovanih

mladega

Posredovanje vtisov

Gradiškega

dejavnosti.

planinca.

in lepih doţivetij, ki

jezera.

Urejanje dnevnikov,

Spletna stran

ostajajo.

Urejanje

planinskega kotička

šole:

dnevnikov,

in šolske spletne

http://www.o

Spodbujanje

planinskega

strani.

ssmartno.net/

komunikacijskih

kotička in
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spretnosti.

spletne strani.

Oblikovanje in

Socialne igre

A izboljšanje

Vodnik.

Igre

razumevanja: Učilnica.

Carrell, S.:

za razvijanje

poslušanje in hoja,

Skupinske

kakovostnih

socialnih

spremeniti se,

aktivnosti za

medvrstniških

spretnosti in

kdo je pod odejo,

mladostnike

odnosov.

samovrednote

igra ogledala.

(interno

nja.

gradivo).

N Razvijanje socialnih
spretnosti in
samovrednotenja.

Spoznavanje samega
sebe in drugih ter
pridobivanje občutka
pripadnosti skupini s
pomočjo igre.

U Spoznavanje namena
plezalne stene.

Spoznavanje pravil

Razgovor o namenu Učilnica.

Spletna stran

plezanje na

plezalne stene

PD Kamnik-

umetni

(trening, hobi).

plezalna

plezalni steni.

Razgovor o pravilih,

stena:

ki veljajo na plezalni

http://www.dru

steni.

stvo-

Priprava na

Vodnik.

obnašanja.

Spoznavanje opreme

Pregled in opis

za plezanje.

opreme, ki je

pdkamnik.si/?pi
d=9

potrebna pri
Spoznavanje in

plezanju.

motivacija za
alternativno
A preţivljanje prostega
časa.
Krepitev

Plezanje na

Vodniki.

Preoblačenje v

Umetna

Samovaroval

samozaupanja,

umetni

PD Kamnik

primerno opremo.

plezalna

ni komplet,
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pripravljenosti
sodelovanje

na plezalni steni

in alpinisti.

s samostojno in

Ponovitev pravil.

stena,

plezalni pas,

Prikaz plezanja

Kamnik.

vrvi, vponke,

(tritočkovni

čelada,

doţivetji uspeha ob

oprijem).Samostojno

varovalna –

plezanju.

plezanje.

zaviralna

Varovano plezanje.

ploščica,

Pridobivanje izkušenj

Vzpodbujanje in

magnezij…

s

motiviranje

posredovanjem

in varovano.

R

plezanjem

na

plezalni steni.

plezalcev.
Analiza plezanja.

Vzpodbujanje
vzdrţljivosti.

Razvijanje
solidarnosti

in

pripravljenosti
pomagati.
Ogled demonstracije Učilnica.

Vozli:

izdelovanja vozlov.

osmica,

posameznih vozlov in jih uporablja

Spoznavanje

podaljševalni

postopek izdelovanja. v planinstvu:

postopka

in bičev,

izdelovanja vozlov

ambulantni

po korakih.

…

Zavezovanje in

Vrvi.

Vzpostavljanje

vpletanje vozlov.

Vponke.

pozitivne

Starejši učijo in

F Spoznavanje

Izdelovanje

namembnosti

vozlov, ki se

bič, osmica,
Pridobivanje izkušenj. podaljševalni.
…

E

naravnanosti

do

Vodnik.

pomagajo s

učenja vozlov.

svetovanjem
mlajšim.

B

in Učilnica.

Doţivljanje izkušnje Učenje

Igre

pripadnosti skupini.

socialnih

podobnosti:

(2002).

veščin.

kdo se skriva zadaj,

Kultura

Igre razlik in

to smo mi,

aktivne

Učenje strpnosti.

razlik

Turnšek, N.
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R
Spodbujanje
kreativnosti

podobnosti:

moje lastnosti,

strpnosti

kdo se skriva

mi

vsi

(interno

in zadaj…

različno

razmišljamo.

gradivo).

sposobnosti
U improviziranja.
Kondicijske

Športni

Priprava

kreativnosti in

priprave v

pedagog.

(starejši).

sposobnosti

telovadnici.

Demonstracija

skrinja,

improviziranja.

poligon:

premagovanja

švedska

veselo v

poligona

planine.

pripovedovanju

blazine,

zgodbice.

obroči,

vztrajnosti ter

Plezanje po

tunel,

naravnih oblik

letveniku,

stoţci …

gibanja.

preplezanje skrinje

A Spodbujanje

Razvijanje
R vzdrţljivosti in

poligona Telovadnic Letvenik,
a.
švedska

ob

klop,

in seskok,
Spodbujanje izkušenj

tek med kiji,

in odkrivanja samega

plazenje skozi tunel,

sebe.

kotaljenje,
enonoţni izmenični

Razvijanje

poskoki v obroče,

sodelovanja.

sonoţno
preskakovanje klopi.
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Slovenske
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Risanje skice

Risanje skice poti in

pešpoti.

poti.

načrtovanje

Knjiga

dejavnosti med

Kozlovska

potjo.

sodba v

Vzpostavljanje

Oprema.

Višnji Gori.

pozitivne

Razgovor o pisatelju

Navajanje na
načrtovanje pohoda.

Josipu Jurčiču,

A naravnanosti do
učenja.

njegovem rojstnem
kraju Muljavi in
njegovem znanem
knjiţnem junaku
Krjavlju.
Prijava.

R Navajanje na hojo v

Hoja.

Polţevo

Skica poti.

Jurčičevi poti. Kamnik.

Gibanje v skupini.

(600m).

Dnevnik

Ogled
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kulturne
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Izvir reke

planinca.

prireditve na

šibkejšim.

Krke,

Muljavi.

Ogled kulturnega

Krška

Pohod po

večji skupini.
Razvijanje
vzdrţljivosti in
vztrajnosti.

Vodniki PD

program na Muljavi. jama.
Spodbujanje

Ogled izvira reke

pridobivanja izkušenj
E

Krke in kraške jame.

in odkrivanja samega

Petje pesmi (bansi:

sebe.

Kranjski Janez,
gradim

Razvijanje

prijateljstvo).

občutljivosti
občutja

in

za
teţave

drugih.
Razvijanje zmoţnosti Analiza

Vodnik.

Pripovedovanje o

Učilnica.

Planinski

pripovedovanja o

pohoda po

pohodu.

kotiček.

izletih.
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Pregled in analiza

Dnevnik

Urejanje

načrtovanih
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dnevnikov,

dejavnosti.

planinca.

Posredovanje vtisov
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in lepih doţivetij, ki
C ostajajo.

planinskega

Urejanje dnevnikov,
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planinskega kotička
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in
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Spodbujanje
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Igre za vţivljanje in Učilnica.

Virk Rode, J.

socialnih

identifikacijo:

in Belak

veščin. Igre,

uprizarjanje

Oţbolt, J.

fotografij,

(1991).

igra vlog,

Razred kot

gremo na izlet

socialna

kaj bi bil, če bi bil …

skupina in

komunikacijskih
spretnosti.
Spoznavanje

novih Učenje

A socialnih spretnosti.

Vodnik.

Razvijanje spretnosti ki razvijajo
skupinskega

in zmoţnosti
vţivljanja in

skupniskega

P reševanja problemov. identifikacije:
uprizarjanje

socialne

Spodbujanje izkušenj fotografij…
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in odkrivanje samega
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sebe.

ZRS za
šolstvo.
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I

in razvedanje
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zemljevida.
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zaklada s
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odgovornosti

za načrta poti.

skritega zaklada.

Skriti zaklad.

celotno skupino.
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Vodnik.
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Učilnica.

Zemljevid.
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načrtovanje pohoda.
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načrtovanje
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dejavnosti med
Pridobivanje izkušenj.
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naravnanosti
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poti.
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Bornovi poti
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Dnevnik

na planino

Opazovanje

planina

mladega

Prevalo.

markacij –

Preval-a

planinca.

Spodbujanje izkušenj

Knafelčeva

(1311 m)

in odkrivanje samega

markacija. Uporaba

sebe ter podpiranje

jeklenice na

izgradnje identitete.

izpostavljenih delih

Oblikovanje

Pohod po

pozitivnega odnosa
do hoje.

J

Vodnik.

poti. Hoja skozi
Razumevanje

tunel in uporaba

šibkejših in drugačnih

svetilk.

ter strpnost do njih.

Gibanje v skupini.
Pomoč in

Vzpodbujanje

vzpodbuda

55

Drganc, L. (2011). Socialni pedagog v planinski skupini. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
_________________________________________________________________________________________________________________

vzdrţljivosti.
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urejanje

Pregled in analiza

Dnevnik

dnevnikov ter

načrtovanih

mladega

Razvijanje

planinskega

dejavnosti.

planinca.
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spoštljivega in
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spoznavanje, da je tu

univerzalne športne
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dejavnosti.
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Druţabno srečanje.

J

Navajanje na hojo v
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letnih razmerah in

plavanje.
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Analiza dela skozi

pozitivnega odnosa
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Priprava na pohode. poti: Most
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Spoznavanje Soške

Zemljevid.

reševalci…

doline, Baške grape, Tolminska Kompas.

kulturnega odnosa do
narave kot posebne
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Oblikovanje
L pozitivnega odnosa do
hoje kot najbolj

Petdnevni
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na Soči,
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dostopne in

iger.

univerzalne športne

Priprava za

dejavnosti.

kresovanje.
Kresovanje, peka

I

Krepitev

krompirja na ognju.

samozaupanja,

Nočni pohod.

pripravljenosti
sodelovanje
posredovanjem

na

Igre z ţogo.

s

Plezanje (ţičnica).

in

Izdelovanje bivaka.

doţivetji uspeha.

Razgovor z gorskimi
reševalci in

J

Spodbujanje izkušenj

spoznavanje

in odkrivanje samega

njihovega dela.

sebe.

Demonstracija
reševanja

Podpiranje izgradnje

ponesrečenca.

identitete.

Igra z lavinskim
psom.

Pridobivanje izkušenj.

Interakcijske igre.
Začutimo naravo z

Vzpodbujanje

vsemi čutili (mikro

vzdrţljivosti.

potep, drevo mi
pripoveduje...).
Orientacijski pohod.

Opomba
Program dela pri planinskih uricah je bil realiziran po letnem programu dela do meseca junija.
Pravkar potekajo priprave na druţinski pohod od Strunjana do Portoroţa in petdnevni tabor v
Tolminu.
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4. 2 Refleksija dela s planinsko skupin
V delo s planinsko skupino sem vključila tako načela doţivljajske pedagogike, kot načela
interesnih dejavnosti in hkrati tudi planinske vsebine.
Doţivljajskopedagoški cilji so učno-vzgojni, usmerjeni v otrokov motorični, socialni,
osebnostni, kognitivni in čustveni razvoj. Način dela je usmerjen v učenje socialnih veščin,
doseganje uspehov in dvigovanje otrokove samopodobe. Jedro socialnega učenja je razvijanje
socialnih veščin. To so oblike vedenja, ki so v pomoč pri uspešnem vključevanju v različne
socialne skupine in sodelovanju v njih. Omogočajo ustrezno socialno razumevanje.
Kakor sem ţe omenila, je najpomembnejše načelo doţivljajske pedagogike celovitost. Vsak
posameznik v planinski skupini se razvija tako na čustvenem, umetniškem, spretnostnem,
socialnem in kognitivnem ter seveda telesnem področju. Naj naštejem nekaj dejavnosti:
sodelovanje v socialnih in drugih interakcijskih igrah, načrtovanje pohoda in risanje skice
poti, uporaba zemljevida, hoja v vseh vremenskih razmerah, prilagajanje skupini, spoznavanje
kulturnih in drugih znamenitosti itd..
Tovrstne izkušnje pomagajo pri zorenju učencev veliko bolj, kot je to mogoče pričakovati od
šolskega pouka.

»Tu je res čudovito!«
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Zadovoljena je tudi potreba po delovanju. Otroci so na pohodih, na plezalni steni, pri igri, pri
izdelovanju vozlov, pripravljanju tabornega ognja in podobnih dejavnostih aktivni. Vse te
dejavnosti jih silijo k samoaktivnosti.
»Nič ni tako nalezljivega kot navdušenje..., to je duh iskrenosti, brez katerega resnica ne more
zmagovati« (Bulwer-Lytton v Cornell, 1998). Ţe iz samega poimenovanja je razvidno, da je
to igriva stopnja, saj vesele igre in dejavnosti ustvarjajo ţivahen pretok energije. Namen te
stopnje doseţemo, ko ugotovimo, da se vsi otroci z veseljem in navdušeno igrajo. V skupnem
veselju se na stopnji navdušenja otroci namreč počutijo blizu drug drugemu. Majhni otroci so
ponavadi vedno polni energije, zato stopnja navdušenja ponuja okvir njihovi veliki vnemi
(Cornell, 1998).
Vsak posameznik raste tako ob uspehu kot ob porazu. Krajnčan (1995) pravi, da neuspeh
zaradi svojih slabosti, po tem ko smo ţe spoznali lastne moči, tako postane legitimno in nujno
sredstvo vzgoje, če smo s tem spodbudili samopremagovanje slabosti in porazov in če
prenagljena popustljivost ne razvrednoti pomen poraza. Pravi tudi, da se sporočilo ne glasi:
prekorači meje in se podaj v nevarnost, pač pa se morajo otroci učiti svojih sposobnosti vse
do njihovih meja.

»Zmogla bom!«
Naravnanost k skupini je pri planinskih uricah ključnega pomena. Pomembno je sodelovanje,
komunikacija, odgovornost in seveda zaupanje med člani skupine.
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Strinjam se z Nastran Uletovo (1994), da ljudje gradimo skupine in vstopamo vanje predvsem
zaradi lastnih potreb in ne zaradi kakšne zunanje prisile. Za razvoj posameznika so zelo
pomembne, saj velja dejstvo, da večino ţivljenja preţivimo v različnih skupinah. Vse skupine,
katerim pripadamo, močno vplivajo na nas in nam nalagajo specifične oblike socialnih
integracij. Ko otrok vstopi v šolo, ima več moţnosti za socialne stike z vrstniki in tudi z
učiteljem. Šola je institucija, ki naj bi poudarjala tista znanja in veščine ter navade, ki so v
dani druţbeni skupnosti potrebne za vključitev v normalno socialno ţivljenje.
Zame je pomembna skupina, v kateri se posamezniki ne izgubijo med seboj, kjer imajo
moţnost vzpostaviti stike z vsemi drugimi v skupini in zadovoljiti svoje potrebe.
Zadovoljevanje potreb pa je po mojem mnenju temeljna predpostavka pripadanja neki
skupini. Tudi otroci v okviru interesne dejavnosti planinske urice zadovoljujejo osnovne
socialne potrebe, na primer potrebo po varnosti, sprejetju, zaupnosti, druţenju in pripadnosti.
Bečaj (1997) pravi, da človek v skupini strukturira svoje okolje, kar pomeni, da ga osmišlja in
se v različnih situacijah odloča za različne, prav tej situaciji ustrezne vedenjske načine. S
konceptom strukturnega modela okolja prikaţe človekovo potrebo po gotovosti, varnosti,
predvidljivosti in odpravljanju negotovosti. Del gotovosti posamezniku zagotavlja socialna
izmenjava v skupinah, vključno s pravili, normami ter utrjenimi vlogami, ki jih z večanjem
starosti in zrelosti posameznik preizkuša v novih in novih skupinah. To je osnova razvoja
socialnih kompetenc. Hkrati z razvojem odnosov se v vsaki skupini člani učijo drug od
drugega.

»Mi smo sončki.«
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Pomembno načelo je tudi soodločanje in soustavrjanje. Skupaj načrtujemo pohode (narišemo
skico poti, se odločimo za postanke in dejavnosti na teh postajah), učenci sami pripravijo
druţabni večer, sooblikujejo prireditev Mladi planinec in podobno. Prepričam jih, da gre za
njihovo stvar, kar jih motivira k aktivnejšemu sodelovanju in ustvarja pozitivno vzdušje.
Pomemben je vsak posameznik in vsak doprinese glede na svoje sposobnosti in zmoţnosti.
Musek Lešnik in Lešnik Musek (2010) menita, da spoznanje, da smo enkratni, posebni,
drugačni in ločeni od drugih ljudi, je pomembna stopnja v razvoju samopodobe in pozitivnega
samovrednotenja. Samozavedanje, ki omogoča prevzeti odgovornost za svoja ravnanja, se
krepi s pomočjo izkušenj, ki vzbujajo občutek sebstva, individualnosti, hkrati pa vzbujajo
zavedanje ločenosti med otrokom kot osebo in njenimi mislimi, razmišljanji in dejanji.
Samopodoba je celota prepričanj, predstav, stališč in lastnosti, ki jih pripisujemo sami sebi: je
kot naša slika v namišljenem notranjem zrcalu. Podoba sebe, kot se zaznava sam, pomembno
vpliva na otrokovo motivacijo za različne dejavnosti in tudi za učenje, na stališča do ljudi in
stvari, na vedenje in čustva. Vse ţivljenje vpijamo informacije iz okolja, jih na svoj način
preoblikujemo in si gradimo pojem samega sebe. Na eni strani jo sestavljajo objektivni
elementi (koliko smo visoki, kakšne barve so naše oči, kakšni so naši lasje …), na drugi strani
pa spoznanja o nas, ki jih pridobimo bodisi ob osebnih izkušnjah, bodisi s ponotranjanjem
sodb in povratnih informacij drugih ljudi. Bolj nam je posamezna oseba pomembna, bolj bodo
njene povratne informacije in sodbe o nas vplivale na našo samopodobo, in bolj kot je neka
situacija ali dejavnost pomembna za nas, bolj bodo naše osebne izkušnje, uspeh in drugi izidi
naših dejanj vplivali na našo samopodobo (prav tam).
Na razvoj in oblikovanje samovrednotenja otrok najbolj vplivajo povratne informacije
pomembnih oseb, staršev, vzgojiteljev, učiteljev, idr. in izkušnje v situacijah, ki so za otroka
pomembne (v šoli, v vrstniških skupinah, pri pomembnih dejavnostih, ipd), ki vzbujajo
občutek zadovoljstva s sabo, ali pa občutek nezadovoljstva, nedovršenosti.

»Kranjski Janez gre v planine in veselo si …«
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Skupina s svojim delovanjem ustvarja nove moţnosti za spremembe in vzpostavitev novih
odnosov, tako med člani, kot tudi z vodnikom in mano. Zagotavljanje novih moţnosti
odnosov je tudi eno od pomembnih načel doţivljajske pedagogike. Zastareli odnosi in vzorci
vlog se spremenijo in vzpostavijo se novi odnosi. Na večurnih pohodih in taborih se odnosi
popolnoma spremenijo. Sproščenost prispeva k vzpostavitvi pristnejših odnosov. Na nevsiljiv
način se veliko hitreje pribliţamo posamezniku.
Če z otrokom delimo svoje lastne misli in občutke, ga to spodbudi, da tudi sam začne
raziskovati svoje občutke in zaznavanja. Tako se med odraslim in otrokom razvije čudovito
medsebojno prijateljstvo in zaupanje (Cornell, 1994).
S pomočjo medosebnih odnosov razvijamo osebnost in s tem povezano lastno identiteto.
Lamovec (1991) pravi, da je ključ za dobre medosebne odnose spretnost obvladovanja:


medosebnega poznavanja in zaupanja; za uspešen odnos je potrebna določena stopnja
razkrivanja. Z razkrivanjem se v odnosu dveh posameznikov ustvarja vez zaupanja in
tudi spoznanje, da so problemi obči in lahko prepoznavni, vendar pa specifični za
vsakega posameznika. Potrebna je pripravljenost posameznika, da zaupa in da je
zaupanja tudi vreden.



komunikacije, ki je bistvenega pomena za kakovosten medsebojni odnos. Mnogokrat
pri definiranju komunikacije uporabljamo pojem verbalne komunikacije. Obstaja tudi
neverbalna komunikacija, ki v določenih situacijah pove toliko, da verbalna
komunikacija sploh ni potrebna. Pri komunikaciji gre za situacije, ko si posameznika
pošiljata, sprejemata in posredno tudi interpretirata sporočila.



medsebojnega sprejemanja in potrjevanja. Gre za obojestransko sprejemanje,
potrjevanje in podporo.



konstruktivnega reševanja konfliktov v zvezi z odnosom.
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Dejavnosti v okviru planinskih uric nudijo posamezniku mnogo izkušenj. Popeljejo ga iz
vsakdana in so naravnane k naravi.
Neizrekljiva lepota cveta, privlačnost ptice visoko na nebu ter šumenje vetra v drevju so
trenutki, ko se nas narava dotakne na nek oseben in določen način. S svojo brezmejno
skrivnostnostjo nam pričara nekaj omamne čistosti in nas opozori na ţivljenje, ki presega
vsakdanje človeške skrbi. Le takrat, ko se globlje zavedamo narave, resnično spoznamo svoje
mesto na tem svetu.
Ko otrokom predstavimo naravo skozi igrive dejavnosti, ki krepijo duha in telo, na podoben
način in z veliko energije, ki se razvija v igrah, odţenemo trenutne osebne teţave in
morebitno negativno razpoloţenje. Navdušenje in pozornost, ki sta se znebila osebnih skrbi,
se zdaj lahko stekata v nova čarobna doţivetja (Cornell, 1998).
Navajanje otrok na pristen odnos do narave je podlaga naravovarstvenega in ekološkega
ozaveščanja ter s tem oblikovanja odgovornosti do ohranjanja tako neposrednega naravnega
okolja kot ohranjanja planeta Zemlje.

»Brina, ali slišiš?«

»Nika, imaš vponko?«

V okviru dejavnosti pri planinskih uricah se zavedam moţnosti za izgradnjo pozitivne
samopodobe, samozavedanja in samovrednotenja.
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Musek Lešnik in Lešnik Musek (2010) pravita, da se temelji samopodobe in
samovrednotenja vzpostavijo ţe v zgodnjem otroštvu: najbolj intenzivno se oblikujeta in
razvijata skozi otroštvo in mladostniška leta, vplivi izkušenj iz teh let pa so daljnoseţni in
vplivajo na ţivljenje in ţivljenjske poti tudi potem, ko otrok ali mladostnik ţe zdavnaj
odraste.
Zdravo samovrednotenje pomeni ščit pred različnimi čermi in nevarnostmi otroštva in
mladostništva, je tudi ključen dejavnik poznejšega uspeha v ţivljenju. Otroci in mladostniki,
ki so zadovoljni s seboj in se cenijo, velikokrat laţje in bolj uspešno rešujejo različne
konflikte in se upirajo negativnim pritiskom okolja, s tem pa pridobivajo ključne izkušnje za
ţivljenje. Bolje so opremljeni za prihodnje izzive.
Za otroke s pozitivnim samovrednotenjem velja, da:
-

laţje in hitreje navezujejo prijateljstvo,

-

kaţejo več zanimanja za nove dejavnosti in se ne bojijo izzivov,

-

so sodelovalni, prevzemajo odgovornost za svoje vedenje, upoštevajo pravila,

-

bolje nadzorujejo svoje vedenje,

-

se igrajo s sabo in vrstniki,

-

so ustvarjalni, imajo več zamisli,

-

so bolj veseli, energični, zgovorni, itd.

Negativno samovrednotenje posameznika vodi v začaran krog: novi neuspehi, ki so posledica
nizkega samozaupanja, vplivajo na nadaljnje utrjevanje nezaupanja v sebe in v svoje
zmoţnosti. V skrajnih okoliščinah to privede do pasivnosti, umikanja iz socialnih situacij, ali
do depresivnosti; na drugi strani pa vodi v zatekanje v nezaţelene načine iskanja osebne
potrditve ( prav tam).
Ţelim si in trudim se, da otrokom in mladostnikom pomagam, da uspešno gradijo svojo
samopodobo, samovrednotenje in samozavedanje, saj bodo tako v ţivljenju veliko bolj
uspešni in zadovoljni. Da se bodo zavedali same sebe, vrstnikov in drugih ljudi ter druţbe
nasploh. Znali se bodo spopasti s teţavami in problemi, ki jih bodo doţiveli. Znali si bodo
postaviti njim primerne cilje, zanje se bodo pripravljeni potruditi, hkrati pa se odrekati
stvarem, ki bi jih pri tem ovirale. Da bodo uspešneje komuniciral z ljudmi okoli sebe in se
bolj pozitivno odzivali na različne situacije. Tako pridobivajo spretnosti, da bodo čim bolj
socialno uspešni, da bodo znali in zmogli ţiveti polno, zadovoljno in ustvarjalno.
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Frosh (1983) pravi, da ima socialno uspešen mladostnik na voljo, glede na druge, več
potencialnih tehnik za premagovanje teţkih medosebnih situacij in vsakodnevnih teţav.
Proces vključuje čas, ko je problem nastal, njegovo reševanje z izbiro med več alternativami,
zavedanje posledic, ki jih bo prinesla odločitev ter vzroke in posledice samega ravnanja.

»Slonček ima rilec!«

»Je tam orlovo gnezdo?«

»Kje so miţule?«

»Tu je Brana in tam Planjava.«

Lahko potrdim, da otrok in mladostnik z vključevanjem v planinsko skupino zadovolji
potrebo po gibanju, po doseganju uspeha, po premagovanju napora, po doţivljanju
dogodivščin, potrebo po igri, po ugodnem čustvenem doţivljanju, potrebo po druţenju in si
tako razvija socialne spretnosti, razvija samozavedanje, samovrednotenje in pozitivno
samopodoba.
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III SKLEPNE MISLI
Kot socialni pedagog se zavedam prepletenosti ter vzajemne povezanosti posameznika in
njegovega

socialnega

okolja.

Svojo

pozornost

namenjam

delu

s

skupinami

in

posameznikovimi socialnimi mreţami, vplivati skušam na spreminjanje šole kot institucije ter
javno delujem in se zavzemam za ustvarjanje pogojev za otrokov in mladostnikov celovit
razvoj.
Pri delu s skupino otrok in mladostnikov pri planinskih uricah se trudim slediti tako
izobraţevalnim ciljem, ciljem interesnih dejavnosti in s tem planinskih, kakor tudi ciljem
doţivljajske pedagogike. Z vključevanjem slednjih pa izboljšujem odnose; tako med otroki in
mladostniki, med otroki in učitelji, otroki in starši in ne nazadnje med starši in učitelji. Gre za
oblikovanje pozitivne klime, kar zagotovo vpliva na zmanjševanje nasilja in vedenjske
problematike. Ob učenju socialnih veščin, med igro omogočam otrokom boljši vpogled vase
in svoje odnose z drugimi. Tako posameznik izboljša komunikacijo s samim seboj in z
drugimi. Z neposrednim učenjem v naravi ter doţivljanjem narave ob različnih dejavnostih
pripravljamo mladega človeka za ţivljenje. Tako pridobijo nova znanja, izkušnje in spretnosti,
ki jim omogočajo uspešnejše in varnejše izvajanje planinskih izletov. Uspešno zadovoljijo
potrebo po gibanju in igri, ki je pri otrocih velika in je hkrati sestavni del planinstva. Ob
doseganju uspeha zadovoljijo potrebo, ki ugodno vpliva na otrokovo doţivljanje samega sebe,
na njegovo samopodobo. Ko otrok premaga določen napor in pokaţe drugim, da zmore,
začuti ob tem uspeh. V planinstvu otrok premaguje telesne napore. Pri tem se predvsem
pojavlja tekmovanje s samim seboj. Lahko ga spodbujamo, ga pohvalimo, da premaga teţave.
Občutek, da je uspešen, pa potrebuje vsak posameznik. Potrebo po doţivljanju dogodivščin
zadovolji, ko gre v planine in gore, kjer je drugačno okolje, drugačna druţba, zanima ga kaj
bo na izletu novega videl in doţivel. Skupina je socialna mreţa in ugodno počutje v skupini
ostalih planincev, doţivljanje lepega v naravi, popestritev izleta z zanimivimi igrami ter
zadovoljstvo ob uspehu zadovolji potrebo po ugodnem čustvenem doţivljanju. In ob vsem
tem zadovolji še potrebo po druţenju.
Otrok se za dejavnosti v prostem času odloča na podlagi potreb in interesov. Interes je
odvisen od zadovoljevanja potreb. Kadar otrok v neki dejavnosti zadovoljuje svoje potrebe in
pri tem čuti čustveno ugodje, se mu interes zanjo povečuje, če pa ugodja ne čuti, potem
interes za to dejavnost izginja in popolnoma izgine.
Verjamem, da planinsko dejavnost otroci naše šole doţivljajo kot pozitivno, saj je to poligon
vzgojnih in preventivnih procesov.
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Pri preventivnem delovanju imajo organizirani (zunanji) out-of programi šole dobre naloţbe
za izboljšanje obetov za mladostnike (internetni vir 3).
Srečanje z naravo zagotavlja dostopen okvir za asimiliranje, analizo ter kritično razmišljanje o
lastnem bivanju v svetu. Celotna narava je namreč eno samo dinamično dogajanje.
Neposredno doţivljanje narave nam pomaga razviti globok notranji občutek pripadnosti ter
razumevanja.

»Stik z naravo, z njeno lepoto, z lepoto vejic, na katerih so se ujele bele sneţinke, preden jih
raztopi sonce, prebuja doţivljajski in čustveni svet v človeku. Ţivljenja ne srečamo, ko hodimo
po naravi, ţivljenje srečamo v doţivljanju, v videnju, ko hodimo po naravi. Taka hoja je
pomembna, da lahko človek zaţivi lepše, bolj občutljivo in polnejše v medčloveških odnosih.
Gibanje po naravi je ena najpopolnejših terapij, ki jo je osvojil v svojem razvoju. Narava,
ţivljenje v njej in sprehod po naravi, je močno zdravilo za človekove teţke misli, skrbi, jezo,
bolezni, čustvene teţave, ţalost, za ranjeno in prizadeto človeško dušo. Človek, ki izgublja stik
z naravo, izgublja stik z ţivljenjem in ţivi kot mrtvec med ţivimi.
Prisluškujmo šepetu narave, besedam, ki jim govori veter, škropotanju deţja, ki izpira
rastline, sneţinkam, ki zapolnjujejo nebo (Štifter, 2010) .«

Opomba: Fotografije iz arhiva planinskih uric( foto: L. Drganc).
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PRILOGE
Priloga 1: Priprava na dejavnost
Lučka Drganc, Planinske urice
OŠ Šmartno v Tuhinju, šolsko leto 2010/2011
UČNA PRIPRAVA NA PLANINSKE URICE

DATUM

22.09. 2010

URA

KRATKA OZNAKA VSEBINE

2.

Priprava na pohod na Kekca in Špilk ter risanje skice poti.

Cilji:
 Navajanje na načrtovanje pohoda.
 Razvijanje sodelovanja.
 Sprejemanje nalog in odgovornosti.
 Priprava na pohod na Kekca in Špilk (oprema, prehrana),
 Risanje skice poti in načrt pohoda.
 Oblikovanje pozitivnega odnosa do hoje.
Metode: razlaga, pripovedovanje, opisovanje, pogovor;
Oblike dela: frontalna, skupinska
Literatura: Program dela PS, Dnevnik mladega planinca, zemljevid, i-tabla, računalnik
Potek učne ure


Opis poti in zanimivosti.

Ob fotografijah s svetovnega spleta na naslovu http://www.hribi.net/gora/spilk/25/1652, si
ogledamo zanimivosti v okolju, kamor se odpravljamo na izlet.


Opis in ogled skice poti na Kekca in Špilk.

Zbrali se bomo ob 8. uri v Velikem Rakitovcu, ki bo tudi izhodišče naše poti. Pri razpelu
bomo zavili desno na makadamsko pot, ki nas bo kmalu pripeljala do gozdne ceste. Hodili
bomo po dobro vzdrţevani gozdni cesti in prišli do najvišje domačije v vasi Liplje – pri
Pecmanu. Pot bomo nadaljevali po kolovozu nad domačijo, v smeri proti Kekcu. Na Kekcu
pri brunarici nas bosta čakala Kekec in Roţle.
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Pot bomo nadaljevali na Š P I L K 957 m.


Risanje skice poti in načrtovanje postankov.

Zberemo se v soboto, 25. septembra, ob 8. uri v Velikem Rakitovcu.
P1: ZBIRNO MESTO
P2: TERMOREGULACIJA
P3: PIJAČA, NEKAJ SLADKEGA
P4: KEKEC IN NJEGOVI PRIJATELJI
MALICA, IZPOLNJEVANJE DNEVNIKOV IN ŠTAMPILJKA
P5: ŠPILK 957M
P6: ZAKLJUČEK POHODA



Oprema, oblačila in obutev ter vsebina nahrbtnika

Oblečemo se po sistemu čebule (majica kratki rokav, majica tanjši dolgi rokav, vetrovka).
Obujemo pohodne planinske čevlje.
V nahrbtnik damo rezervna oblačila, malico (sendvič, pol litra pijače, ki ni gazirana, nekaj
sladkega oz. ţelezno rezervo, sadje… ).
Opombe:
S Prosvetnim društvom Tuhinj, ki ga zastopa gospa Edita, se dogovorim za sprejem na Kekcu
Pokličem oskrbnika koče na Kekcu – gospoda Matevţa Baloha.
Z vodnikom Francem Obrezom se dogovorim glede vodenja pohoda.
Učencem razdelim prijavnice, ki jih vrnejo do petka, 24. septembra.
 V tajništvu dvignem potni nalog.
 Posredujem obvestilo za spletno stran šole.
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Priloga 2: Prijavnica

OŠ ŠMARTNO V TUHINJU
Planinske urice

Obvestilo
V soboto, 25. septembra 2010, se bomo odpravili na Kekca in Špilk. Ob 8. uri se bomo zbrali
v Velikem Rakitovcu in krenili proti Kekcu. Pri koči na Kekcu nas bo pričakal Kekec s
svojimi prijatelji. Pot bomo nato nadaljevali na Špilk (957m) in od tu nazaj na izhodišče.
Zanimivost: Špilk je najvišja vzpetina v hribovitem svetu med Tuhinjsko dolino in dolino
potoka Motnišnice na severu ter vzporednim Črnim grabnom na jugu in hkrati najvišja točka
58 kilometrov dolge Rokovnjaške planinske poti, ki kroţno povezuje hribe in naselja med
Lukovico in Trojanami. Njegov vršni del je poraščen z drevjem, niţe leţeča pobočja na jugu
pa deloma prekrivajo travniki in redke njive.
Opomba: V primeru deţja bo pohod samo do Kekca in nazaj v Rakitovec.
Mentorica: Lučka Drganc
_______________________________________________________
Šmartno, 22. 9. 2010
PRIJAVNICA NA POHOD NA KEKCA IN ŠPILK

Mladega planinca/ko _________________________________ prijavljamo na pohod, ki bo
25. septembra 2010.
Na pohod prijavljamo še: ____________________________
Podpis staršev:
-----------------------------
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Priloga 3: Poročilo o pohodu na Kekca
Datum: 25. september 2010
Število udeleţencev: 52
Število učencev: 32
Število staršev: 20

Vodnik: Franc Obreza
Mentorica: Lučka Drganc
Vreme: deţevno
Čas hoje: 4. ure

V soboto, 25. septembra, smo se ob 8. uri zjutraj zbrali v Velikem Rakitovcu. Preverila sem
prisotnost in povedala nekaj osnovnih navodil, ki so veljala na tem pohodu. Vodnik Franc je
povabil otroke v prvi del kolone, starši pa so se priključili. Sama sem hodila zadnja. Hodili
smo po makadamski gozdni cesti in tik nad vasjo Liplje (pri Pecmanu) zavili desno na stezo
ter tako prišli na Kekca. Tu nas je prijazno pozdravil Kekec. Prišel je še Bedanec in Kosobrin
ter Pehta. Vse pohodnike so prijetno vključili v svoj program in nam tako polepšali deţeven
dan. Oskrbnik Matevţ Baloh je prijazno odprl kočo in nam skuhal čaj.
Ob 12.15 smo prispeli na izhodišče, kjer smo izmenjali vtise o pohodu ter se poslovili. Vsi
pohodniki so bili zadovoljni s pohodom kljub slabemu vremenu in prijetna utrujenost jih je
klicala k počitku.

Poročilo zapisala
MP Lučka Drganc
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