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POVZETEK
Namen diplomskega dela je raziskati, kako se socialno–interaktivne igre obnesejo pri
delu s skupino na počitniškem letovanju. V teoretičnem delu sem izhajala iz socialne
ranljivosti otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih družin. Eden izmed ukrepov
zmanjševanja revščine in socialne izključenosti, so med drugim tudi letovanja, katerim
sem se posvetila v nadaljevanju. Raziskovala sem, kaj so letovanja, kakšen pomen imajo
za udeležence, kaj je pomembno pri delu s skupino na letovanju, kako poteka skupinska
dinamika in kakšne so značilnosti populacije udeležencev. Ker so to zelo pogosto otroci
in mladostniki s slabo razvitimi socialnimi veščinami, me je zanimalo, kaj so socialne
veščine in kako se jih lahko učimo. Eden izmed uspešnejših načinov učenja je izkustveno
učenje s socialno–interaktivnimi igrami, zato me je zanimalo, kaj so socialno–
interaktivne igre, njihove značilnosti, pomen in možnosti uporabe v širšem kontekstu.
V empiričnem delu sem izpeljala akcijsko raziskavo, znotraj katere sem pripravila
projekt za vzgojitelje na letovanju, ki je vključeval pripravo priročnika s socialno–
interaktivnimi igrami, dodatne priloge in pripomočke, praktično usposabljanje in
individualno podporo tekom letovanja. Ena izmed ključnih ugotovitev je, da so socialno–
interaktivne igre primerna, a relativno redka metoda dela s skupino na letovanju.
Izkazalo se je, da je priročnik z igrami, prilagojenimi potrebam specifični populaciji
udeležencev in samemu kontekstu letovanju, dobrodošla novost, ki jo je smiselno še
naprej spodbujati in razvijati.

KLJUČNE BESEDE


Socialne igre



Interaktivne igre



Letovanja



Skupina



Otroci



Mladostniki



Socialna ranljivost

ABSTRACT
The purpose of the thesis is to explore how the interactive social games take effect in
their work with the group on youth vacationing. In the theoretical part I result from the
social vulnerability of children and youth from socially disadvantaged families. One of
the actions to reduce poverty and social exclusion is among other things vacationing,
which I have devoted to below. I researched what is vacationing, what significance it has
for the participants, what is important when working with a group on vacationing, how
the group dynamics functions and what are the characteristics of the population of
participants. Since these are very often children and adolescents with poorly developed
social skills, I was wondering, what are the social skills and how they can learn them.
One of the most successful ways of learning is experiential learning with interactive
social games and I was interested, what the interactive social games are, what are their
characteristics, significance and potential use in a wider context.
In the empirical part I carried out an action research, within which I have prepared a
project for educators on vacationing, which included the preparation of a manual with
the interactive social games, additional attachments and accessories, practical training
and individual support during the holidays. One of the key findings is that the interactive
social games are suitable, but a relatively rare method of working with a group on
vacationing. It turned out, that the manual with games, tailored to the needs of a specific
population of participants and on the context of this type of holidays, is a welcome
novelty that makes sense to continue to promote and develop.
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I. UVOD
»Če hočeš spoznati človeka, opazuj njegovo vedenje,
če hočeš spoznati otroka, opazuj njegove igre.«
(Mongolski)

Živimo v času, ko se razlike med tistimi, ki »imajo« in tistimi, ki »nimajo«, vedno bolj
poglabljajo. Mnogo družin živi v veliki revščini, hkrati pa se srečujejo še s socialno
izključenostjo. Že v osnovi je to veliko breme za družinski sistem, poleg tega pa se zraven
pojavijo še dodatne težave, ki stisko družine le še povečajo. Otroci tako odraščajo v
neugodnih okoliščinah, ki imajo velik vpliv tako na njihovo sedanjost kot tudi
prihodnost. Čeprav se v zadnjih letih pogosteje omenja vsesplošno krizo pa to ne
pomeni, da se tudi v preteklosti niso srečevali s težkimi življenjskimi razmerami.
Nevladne organizacije so se že v povojnem času odzvale na takratne potrebe in
organizirale letovanja socialno in zdravstveno ogroženim otrokom, otrokom padlih
borcev in žrtvam vojne. Sprva so za udeležbo na letovanju prevladovali predvsem
zdravstveni razlogi, postopoma pa se je v različne oblike letovanj vključevalo tudi
čedalje več otrok in mladostnikov, ki so izhajali iz socialno ogroženih družin (Prevec,
2002).

Počitniška letovanja so danes dobro organizirana in relativno razširjena oblika
preživljanja prostega časa. Predvsem nevladne organizacije so tiste, ki skrbijo, da se
letovanj udeležujejo najranljivejši otroci in mladostniki, ki izhajajo iz socialno ogroženih
družin. Družinska situacija močno vpliva na življenja vseh članov družine, še posebej pa
so ji izpostavljeni otroci in mladostniki. Ti imajo specifične lastnosti, saj so večinoma bili
priče ali žrtve travmatskih dogodkov, kar se odraža tudi v njihovem vedenju. Nekateri
otroci in mladostniki so plahi, tihi, zadržani in žalostni, drugi pa so nasilni, izstopajoči,
agresivni in glasni (Slodnjak, 2004). Poleg omenjenega so pogosto slabo opremljeni tudi
s socialnimi veščinami. Zanje je značilno slabše razumevanje socialnih situacij, povečan
strah pri socialnih stikih, nizka samopodoba, pomanjkanje samozavesti, slabša kontrola
vedenja in nespretno izražanje svojih želja, mnenja in občutkov (Andolšek in Tomšič,
2010).
1
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Skozi večletno aktivno delovanje na letovanjih v vlogi vzgojiteljice1 oz. vodje skupine
otrok z opisanimi značilnostmi sem ugotovila, da imajo otroci in mladostniki v osnovi
podobne potrebe. Ne glede na družinsko situacijo, iz katere izhajajo, je skupno vsem
udeležencem na letovanju to, da potrebujejo pozornost, razumevanje, socialno bližino,
veliko ljubezni in predvsem opolnomočenje. Več izkušenj kot sem pridobivala kot
vzgojiteljica na letovanju, bolj sem se zavedala, da so mi dane priložnosti, da vsaj malo
posežem v življenja teh otrok in jim dam neko popotnico za prihodnost. V osnovi je
glavni namen letovanj ta, da otroci preživijo nepozabne počitnice v drugem okolju, kjer
pozabijo na svoje skrbi, se sprostijo in doživijo pozitivne izkušnje (Čerin, 1976; Gartner,
2004). Vzgojitelji smo tako predvsem v vlogi varuha in animatorja. Sama pa sem
spoznala, da lahko vzgojitelji ponudimo več kot samo to. Tekom letovanja lahko vsaj
delno zmanjšujemo primanjkljaje na socialnem in čustvenem področju. Z usmerjenimi
dejavnostmi lahko treniramo socialne veščine, krepimo pozitivno samopodobo, iščemo
rešitve za njihove težave, predvsem pa damo otrokom občutek, da nam je pomemben.
Prav to je za otroka pomembna popotnica, ki mu bo mogoče vsaj malo olajšala borbo z
vsakodnevnimi življenjskimi preizkušnjami.

Glede na to, da sem v obštudijskem času pogosto izvajala različne tematske delavnice v
vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in dijaških domovih, sem dobro spoznala tudi
področje socialno–interaktivnih iger2. Prednosti uporabe teh iger so me zelo pritegnile,
zato sem se vanje poglobila, raziskovala, zbirala gradivo in jih preizkušala v različnih
kontekstih. Razmišljala sem, zakaj so socialno–interaktivne igre tako redko prisotne na
področju letovanj, kolonij in tudi šol v naravi. Udeleženci letovanj imajo sicer pester
pedagoški in animacijski program, pa vendar je tekom dneva še veliko »lukenj«, ki bi jih
lahko zapolnili z zabavnimi, povezovalnimi in koristnimi dejavnostmi. Med vzgojitelji
sem opazila splošno nepoznavanje področja socialno–interaktivnih iger in menila sem,
da je potrebno ponuditi vzgojiteljem socialno–interaktivne igre kot dopolnilno metodo
pri delu s skupino. Tako sem se odločila, da bom v akcijski raziskavi povezala dve zame
Na letovanjih skupine otrok navadno vodijo varuhi–prostovoljci, ki so za otroke odgovorni 24 ur na dan.
Nekateri imajo izobrazbo pedagoških smeri, drugi pa izhajajo iz nepedagoških poklicev. Ne glede na
formalno izobrazbo se za vodje skupin na letovanju navadno uporablja izraz »vzgojitelj«. V tem kontekstu
tudi jaz uporabljam omenjeni izraz. Prav tako zaradi jasnosti uporabljam enotno moško obliko.
1

V literaturi ni enotnega poimenovanja za tovrstne igre in so tako poznane pod različnimi imeni. Odločila
sem se za uporabo izraza »socialno–interaktivne igre«, saj se osredotočam predvsem na socialne odnose
in na interakcijo tako v posamezniku, kot med člani skupine. Hkrati pa ta izraz nakazuje tudi dinamičnost.
2
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pomembni področji: socialno–interaktivne igre in letovanja. To obliko raziskave sem
izbrala zato, ker je ena izmed pomembnih značilnosti tovrstnega raziskovanja ta, da »ga
izvajajo tisti, ki jih določena situacija neposredno zadeva, ki v njej živijo in delujejo in so
osebno zainteresirani, da bi to situacijo proučili in izboljšali« (Vogrinc, 2007, str. 89).

Kobolt (1992) povzema socialno–interaktivne igre z naslednjim stavkom: »NE UČI ME,
PUSTI, DA SE UČIM« (str. 3). V duhu tega mota je narejeno tudi pričujoče diplomsko
delo.

3
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II. TEORETIČNI UVOD
1. SOCIALNA RANLJIVOST
V zadnjem času se veliko govori o vsesplošni krizi, ki je prizadela veliko število ljudi. Že
tako socialno ranljive družbene skupine so se znašle v še večji stiski. Na robu dostojnega
življenja se je znašlo tudi veliko družin. Revščina in socialna izključenost vplivata na vse
člane družine, v družinskem sistemu pa so najšibkejši člen prav otroci in mladostniki.
Tega se zavedajo mnoge vladne in nevladne organizacije, ki s svojimi ukrepi poskušajo
vsaj malo omiliti težko družinsko situacijo.

1.1. DRUŽBENO RANLJIVE SKUPINE
Zaviršek in Škerjanec (2000) ugotavljata, da so danes najbolj diskriminirani tisti
posamezniki in posameznice, ki doživljajo eno ali več oblik prikrajšanosti. V današnjem
času so najpogosteje uporabljeni naslednji trije termini: »ranljive družbene skupine«,
»izključene skupine« in »diskriminirane družbene skupine«.

Omenjene besedne zveze izpostavljajo tri vrste diskriminacije3 in izključenosti4:
ekonomsko, socialno in kulturno. Izraz »ranljive družbene skupine« torej uporabljamo
za skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (materialna oz. finančna,
izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska, ipd.) in ki so pri dostopu do pomembnih virov
pogosto v neugodnem položaju. »Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti,
načina življenja, življenjskih okoliščin in/ali pripisane stigme, pogosto manj fleksibilne
pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba in manj
konkurenčne na trgu delovne sile in na drugih področjih, ki delujejo po načelih
Diskriminacija je pojem, ki označuje kršenje pravice do enakega obravnavanja na vseh področjih. Do
diskriminacije lahko pride tudi v primeru, ko so različne skupine ali posamezniki obravnavani enako,
vendar pri tem niso upoštevane njihove medsebojne razlike, ki načeloma zahtevajo drugačno obravnavo
(Kogovšek in Petković, 2007).
3

»Socialna izključenost je proces, v katerem posamezniki in skupine doživljajo resno deprivacijo pri
različnih pomembnih virih (običajno več hkrati) in/ali na področju socialnih vezi s širšo skupnostjo oz.
družbo« (Trbanc idr., 2003, str. 5).
4
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tekmovalnosti in kjer so viri omejeni.« (Trbanc, Boškić, Kobal in Rihter, 2003, str. 5). Te
skupine so zato pogosto marginalizirane5 in socialno izključene.

Koncept »ranljivih družbenih skupin« izhaja iz temeljne predpostavke, da so neenaka
družbena razmerja strukturna in nespremenljiva danost, pri tem pa socialna država ne
dela na spreminjanju obstoječih družbenih moči, ampak le blaži in zmanjšuje škodo
tistih skupin in posameznikov, ki dobijo etiketo »ranljivih« (Zaviršek in Škerjanec,
2000). V strokovni literaturi in v empiričnih raziskavah se omenja veliko število ranljivih
ali marginalnih skupin. Nekatere so že v izrazito marginalnem položaju ali socialno
izključene, pri drugih pa obstaja tveganje (Trbanc idr., 2003). Zaviršek in Škerjanc
(2000) med najbolj izključene družbene skupine v Sloveniji uvrščata:


nekatere skupine mladih,



nekatere skupine žensk,



ljudje z dolgotrajnimi duševnimi stiskami,



ljudje z gibalnimi ovirami in motnjami v duševnem razvoju,



svojci ljudi z različnimi oviranostmi,



Romi,



stari ljudje,



ljudje brez slovenskega državljanstva,



begunci,



nekatere skupine otrok.

Kogovšek in Petković (2007) opozarjata, da so osebne okoliščine tiste, ki opredeljujejo
skupine ljudi, ki so v družbah najbolj ranljive. Med osebne okoliščine avtorici (prav tam)
uvrščata spol, starost, raso ali etično pripadnost, vero, politično ali drugo prepričanje,
invalidnost, spolno usmerjenost, gmotno stanje, izobrazbo, družbeni položaj,
zdravstveno stanje, zaposlenost oz. nezaposlenost, rojstvo, jezik, stan in družinski status.
Osebne okoliščine so tiste lastnosti, ki si jih človek ne izbere sam in jih ne zmore zlahka
spremeniti.

»Marginalizacija je posledica diskriminacije, pomeni pa izključenost osebe ali skupine iz družbe oz.
odrinjenost na rob družbe« (Kogovšek in Petković, 2007, str. 13).
5
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1.2. SOCIALNO OGROŽENE DRUŽINE
Socialno-ekonomski status, izobrazba in nezaposlenost so osebne okoliščine, ki so
pogosto medsebojno povezane in tvorijo izjemno ranljivo skupino ljudi (Firth, 2008;
Kogovšek in Petkovič, 2007). Omenjeni dejavniki so povezani z revščino6 in posledično
socialno izključenostjo. Firth (2008) opredeljuje, da so revni tisti posamezniki, družine
in skupine v populaciji, ki imajo otežen dostop do materialnih, kulturnih in socialnih
virov in jim to onemogoča minimalno sprejemljivo življenje v državi, v kateri živijo. Ta
definicija izpostavlja tri pomembne vidike. Prvi je ta, da se pojem revščine ne nanaša le
na posameznika ali družino, ampak tudi na določene dele prebivalstva in na določeno
življenjsko obdobje. Drugi vidik upošteva poleg pomanjkanja materialnih sredstev tudi
druge vrste pomanjkanja, tretji pa poudarja, da je revščina relativen koncept, saj je
potrebno upoštevati vse okoliščine (Program boja proti revščini in socialni izključenosti,
2000). Po podatkih Evropske komisije (European Commission, 2013) morajo ljudje, ki
živijo pod pragom tveganja za revščino, shajati z manj kot 60% povprečnega
nacionalnega prihodka na gospodinjstvo. V Sloveniji je stopnja tveganja revščine najvišja
v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov, še posebej pri družinah z vzdrževanimi
člani ter v enočlanskih in enostarševskih gospodinjstvih. Ogroženi so tudi starejši pari
brez otrok in brezposelne osebe.

Mikuš Kos (1999) dodaja, da je revščina kompleksna stresogena situacija, ki prizadene
celotni družinski sistem. Družine ogrožajo eksistencialna negotovost, vsakodnevne skrbi
za preživetje in druge neugodne življenjske okoliščine. Vse to vodi k porastu napetosti,
stisk, nestrpnosti in občutkov tesnobe, kar se lahko odraža tudi na odnosu do otrok.
Revščina prizadene družinske odnose, saj se spremenijo vloge v družini, to pa lahko
vpliva na družinsko krizo in izgubo podporne funkcije družine. Dolgotrajna
nezaposlenost privede do pojava priučene nemoči7, brezperspektivnosti in izgube
pozitivne socialne vloge. Firth (2008) dodaja, da so revni ljudje izpostavljeni večjim
Revščino lahko v grobem delimo na absolutno in relativno. Absolutna je definirana kot tisto, kar je
minimalno potrebno za preživetje, relativna revščina pa je stanje relativnega pomanjkanja v primerjavi z
drugimi v enakem okolju, skupnosti ali državi (Batas, 2004; Firth, 2008).
6

Pojav priučene nemoči, h kateremu pogosto prispeva tudi odvisnost od socialnih služb, izhaja iz občutja,
da posameznik ne more uravnavati s svojim življenjem in da je kontrola v rokah drugih. Posamezniki se
počutijo ujete v past življenjskih okoliščin, kjer je njihova usoda določena od zunaj in nanjo nimajo vpliva
(Mikuš Kos, 1999).
7
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psihičnim stresom, skrbem in obremenitvam, imajo več zdravstvenih težav, dobivajo
težje in dolgotrajnejše bolezni, pogosto opravljajo naporna in slabše plačana dela,
izobrazbena raven staršev in otrok pa je nižja.

Različni avtorji (Zaviršek in Škerjanc, 2000; Batas, 2004; Firth, 2008) se strinjajo, da je
revščina večplastni pojav, ki zajema različne vidike in jo lahko razdelimo na naslednje
človeške razsežnosti:


telesna – nezadostna in nezdrava prehrana, slabo zdravstveno varstvo,
neustrezni bivanjski pogoji, pomanjkanje oblačil in obutve,



duševna – otežen dostop do izobraževanja, pomanjkanje informacij, slabe
razvade in pomanjkanje dobrih navad,



duhovna – neodgovornost do svojih odločitev, čustvena otopelost, vdanost v
usodo,



medčloveška – pomanjkanje komunikacije in ustreznih socialnih veščin, slaba
dostopnost do dela, brezposelnost, zlorabe,



razvojna – zaostajanje za svojimi osebnostnimi zmožnostmi in potenciali,
osebnostno stagniranje, nazadovanje,



bivanjska – pomanjkanje spoprijemalnih strategij za soočanje z življenjskimi
izzivi.

Socialno ogrožene družine se srečujejo z grožnjo, da se njihov že tako neugoden položaj
lahko razširi in povzroči trajne posledice. Koncept ranljivosti opozarja, da se
posameznik v družini znajde v določeni neugodni situaciji (nasilje, odvisnost,
brezposelnost, telesna poškodba, starost, bolezen) ali pa je vanjo rojen (prirojene
bolezni, revna družina, etnična pripadnost), kar ga naredi ranljivejšega, poleg tega pa se
bodo na eno od teh značilnosti nalepile še druge prikrajšanosti (Zaviršek in Škerjanc,
2000). Podobno Croft, Crolla in Mida Briot (2006) opozarjajo na 3 pomembne vidike
položaja ljudi; večkratno ogroženost, trajnost ter erozijo pravic in odgovornosti. Revne
družine se srečujejo s številnimi različnimi negotovostmi, ki so med seboj povezane. Če
pa večkratne ogroženosti trajajo dlje, lahko vodijo v razvoj novih. Nazadnje so lahko
temeljne človekove socialne, ekonomske, kulturne, državljanske ali politične pravice in
odgovornosti ogrožene ali v celoti oslabljene. Takšen začaran krog se lahko vrti in vrti,
družine pa ne najdejo izhoda iz tega položaja.
7
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1.3. OTROCI IN MLADOSTNIKI IZ SOCIALNO OGROŽENIH
DRUŽIN
Med tistimi, ki jih revščina najbolj ogroža, so tudi otroci in mladostniki. Po ocenah, naj bi
v Evropski uniji živelo v revščini 19 milijonov otrok. V mnogih evropskih državah velja,
da število revnih otrok narašča bistveno hitreje od števila revnih odraslih (Mikuš Kos,
1999; European Commission, 2013). Otroci in mladostniki iz socialno ogroženih družin
so v primerjavi s sovrstniki izpostavljeni številnim dejavnikom tveganja, ki lahko
ogrožajo njihov razvoj. Mikuš Kos (1999) tako razdela nekatere najpomembnejše
dejavnike tveganja:

Področje:
Zdravstveni

Dejavnik tveganja:



slabše zdravje in zdravstveno varstvo matere v nosečnosti
slabša prehrana matere v nosečnosti
slabši stanovanjski pogoji in večja izpostavljenost otroka
okužbam
slabša nega otroka
zdravju škodljive navade
pomanjkanje športnih dejavnosti in rekreacije
pogostejše obolevanje
slabše zdravstveno varstvo, manj iskanja zdravstvene
pomoči
več obolenj v družini

Materialno –
ekološki






slabše stanovanje
neugodno širše bivalno okolje
otrok ne hodi na letovanja, zimovanja, v gore, na izlete
slabši nadzor otrok in več nesreč

Psihične
obremenitve /
stresi



neugodna družinska atmosfera, prizadeto človekovo
dostojanstvo
vsakodnevne skrbi za preživetje
brezupnost, brezizhodnost situacije
slaba samopodoba staršev in drugih družinskih članov
več psihosocialnih in psihiatričnih motenj pri starših in
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Vzgojni in
izobraževalni







starih starših
spremenjene vloge v družini

manj ukvarjanja z otrokom
manj učnih spodbud, manj pomoči ob neuspehu
manj stika s kulturnimi in drugimi prireditvami zunaj doma
manj dodatnega zunajšolskega izobraževanja
manj vključenosti v prostočasne dejavnosti, ki širijo obzorje,
znanje in razvijajo socialne veščine

Tabela 1: Nekateri najpomembnejši ogrožujoči dejavniki razvoja otrok in mladostnikov (prirejeno po
Mikuš Kos, 1999).

Omenjene dejavnike je zelo težko razmejiti, saj so med seboj prepleteni. Otrok utrpi
posledice razvojne, izobraževalne, zdravstvene, materialne, psihosocialne in psihološke
narave. Revščina in prikrajšanost močno vplivata na otrokovo samopodobo in
doživljanje sveta. Prav tako je otrokova sposobnost obvladovanja težav lahko zelo
omejena. Možno pa je tudi obratna situacija – otrok, ki je odraščal v manj ugodnem
okolju, se utrdi in lažje spoprijema z novimi življenjskimi preizkušnjami. Pri tem so zelo
pomembni varovalni dejavniki in viri pomoči, ki delujejo kot protiutež dejavnikom
tveganja (Mikuš Kos, 1999; Firth, 2008). Po Mikuš Kos (1999) so najpomembnejši
varovalni dejavniki naslednji:


podpora družine,



ugodna čustvena klima v družini,



pozitivna šolska izkušnja in uspešnost v šoli,



vključenost v dejavnosti, društva in organizacije, v katerih otrok dobi občutek
pripadnosti, sprejetosti, uspešnosti in lastne veljave,



široka socialna mreža, ki otroka podpira in mu daje občutek varnosti.

9
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1.4. PREPREČEVANJE REVŠČINE IN SOCIALNE IZKLJUČENOSTI
Program boja proti revščini in socialni izključenosti (2000) izpostavlja, da nacionalna
strategija za zmanjšanje revščine in socialne izključenosti sloni na dveh glavnih temeljih.
Prvi temelj so državni ukrepi na področju zaposlovanja, izobraževanja, zdravstva,
stanovanjske politike in politike socialnega varstva. Znotraj omenjenih področjih
potekajo programi, ki prispevajo k zmanjševanju socialne izključenosti.

Drugi pomemben temelj pa so nevladne organizacije – društva, ustanove in zavodi.
Večina nevladnih organizacij pomembno prispeva k socialni vključenosti, programi in
dejavnosti tovrstnih organizacij pa pomenijo dopolnitev državnih ukrepov in storitev
javnih služb. Nevladne organizacije na področju socialnega varstva izvajajo številne
programe, npr:


materinski domovi, zavetišča za ženske in žrtve nasilja,



stanovanjske skupine,



telefoni za pomoč ljudem v stiski,



skupine za samopomoč,



centri za socialno rehabilitacijo zasvojenih,



zagovorništvo,



svetovanje in informiranje,



pravna pomoč,



neformalno izobraževanje in usposabljanje,



materialna pomoč ljudem v stiski,



oskrba brezdomcev,



različni preventivni programi,



organizacija prostočasnih in počitniških programov za otroke in mladostnike iz
socialno ogroženih okolij,



letovanja otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih okolij.

V izključenost otrok in mladostnikov je zelo težko prodreti in večja, kot je izključenost,
težje je. Samo vzpostavitev stika z mladimi ne zadošča, treba jih je pritegniti in delati z
njimi. Neformalna podpora omogoča otrokom in mladostnikom več priložnosti, nove
izkušnje in nove izzive, pomagajo krepiti samozaupanje in iskati najboljše v vsakem
10

Vesna Pregelj: Socialno–interaktivne igre pri delu s skupino na letovanju

posamezniku (Croft, Crolla in Mida Briot, 2006). Raziskave so pokazale, da je podpora
vrstnikov za večino otrok bistven varovalni dejavnik, saj preko skupnih interesov in
dejavnosti otroci opredeljujejo svojo identiteto. Prav v odnosih z vrstniki otroci
doživljajo veliko prijetnega in veselega, kar jim pomaga pri integraciji (Richman, 2001).

Letovanja, kot eden izmed programov za preprečevanje revščine in socialne
izključenosti, so tako odlična priložnost, da otroci in mladostniki za kratek čas zamenjajo
svoje okolje in se preizkusijo v novih socialnih situacijah. Neformalno okolje, druženje s
sovrstniki in prijetne nove izkušnje z letovanja, so pomembna popotnica za njihovo
nadaljnje življenje. Pogosto so letovanja tudi edine letne počitnice, ki jih doživijo otroci
in mladostniki iz socialno ogroženih družin, zato jim je potrebno posvetiti še posebno
pozornost.
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2. LETOVANJA
2.1. KAJ SO LETOVANJA?
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2013) opredeljuje glagol »letovati« kot »preživljati
letni dopust, počitnice zunaj stalnega prebivališča – letovati na morju, v planinah,
letovati v svoji počitniški hišici«. Omenjena definicija je sicer globalno gledano ustrezna
in izpostavlja dve glavni značilnosti letovanj, počitnice in bivanje zunaj stalnega
prebivališča, vendar zanemarja pedagoški, psihološki, zdravstveni, sociološki in socialni
vidik. Čerin (1976) poudarja, da različne oblike letovanj niso le priložnost za počitek,
sprostitev, rekreacijo, fizično dejavnost in izboljšanje zdravstvenega stanja otrok, ampak
je zelo pomemben tudi socialni in psihološki dejavnik, ki ima pomembno socializacijsko
vlogo.
Zgodovinsko gledano so se letovanja razširila predvsem v povojnem času, ko so bila
organizirana za socialno in zdravstveno ogrožene otroke, za otroke padlih borcev in
žrtve vojn. Organizacijo so prevzele številne nevladne organizacije in društva. Najprej so
se osredotočali predvsem na zdravstveno rehabilitacijo, saj so verjeli, da otrok potrebuje
spremembo okolja. Že takrat so se zavedali, da ima letovanje ob morju tri naravne
prednosti: sonce, zrak in vodo. Kombinacija teh treh elementov pozitivno vpliva na
telesno zdravje, bogati pa tudi otrokovo duševnost (Čerin, 1976; Prevec, 2002).
Postopoma je priložnost za letovanje dobivalo tudi vedno več otrok in mladostnikov iz
socialno ogroženih družin, saj kot je že leta 1976 zapisala Čerin: »V času, ko si družba
prizadeva odpravljati socialne razlike, je nujno zagotoviti zadostna denarna sredstva za
vse otroke, ki so letovanja potrebni« (str. 14).

Čerin (1976) govori le o obmorskih in višinskih letovanjih, vendar je danes pojem
letovanja zelo širok. Obsega socialna in počitniška letovanja, zimovanja, zdravstvena in
zdraviliška letovanja, šole v naravi, letovanja športnikov, interesne kolonije, ipd. V
nadaljevanju diplomskega dela se bom posvetila socialnim počitniškim letovanjem,
čeprav podobne značilnosti in procesi veljajo za večino omenjenih oblik letovanj.
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Skupina avtorjev (Rakar idr, 2010) je v okviru Inštituta Republike Slovenije za socialno
varstvo izpeljala raziskavo o potrebah družin po različnih oblikah storitev. V raziskavo je
bilo vključenih 951 družin z mladoletnimi otroki. Eno izmed raziskovanih področij so
bila tudi letovanja. Ugotovili so, da slaba tretjina staršev vključuje svoje otroke v
organizirane oblike letovanja izven kraja bivanja. Večina staršev (71%) svoje otroke
vključuje v letovanja, ki jih organizirajo nevladne organizacije, 17% staršev vključuje
svoje otroke na letovanje preko šole, 6% staršev preko cerkve, 3% staršev pa zaupa
letovanjem, ki jih organizirajo komercialne organizacije in podjetja. Dobra polovica
staršev (58%), ki se ne poslužujejo organiziranih počitniških letovanj, meni, da njihovi
otroci tega ne potrebujejo, po drugi strani pa slabih 7% staršev meni, da bi otroci
tovrstno obliko letovanja potrebovali, vendar si ga finančno ne morejo privoščiti. Za
skoraj 30% staršev so organizirana počitniška letovanja zelo velik ali velik strošek.
Avtorji (prav tam) ugotavljajo, da bi bilo potrebno spodbuditi lokalne organizacije, da bi
v večji meri financirale ugodne programe organizacij, ki organizirajo letovanja za otroke,
saj bi na tak način omogočili letovanje večjemu številu otrok.

2.2. ORGANIZATORJI POČITNIŠKIH LETOVANJ
V zadnjem času se bistvo letovanj ni kaj dosti spremenilo. Še vedno prevladujeta
zdravstveni in socialni vidik. Poleg humanitarnih organizacij, ki so se med prvimi začele
ukvarjati z organizacijo letovanj, so pobudo na tem področju prevzeli tudi centri za
šolske in obšolske dejavnosti, različna društva, organizacije, klubi in zasebniki. Za
slednje velja, da so tržno usmerjeni in se tako hitreje prilagajajo novim potrebam otrok
in mladostnikov. Njihove storitve v prvi vrsti sicer niso namenjene socialno ogroženim
družinam, vendar pripomorejo k dvigu kakovosti dela tudi v drugih organizacijah
(Prevec, 2002).

V Sloveniji imamo več nevladnih organizacij, ki delujejo na področju otrok in mladih in ki
se med drugim že več let ukvarjajo z organiziranjem in izvajanjem počitniških letovanj
za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih družin. V nadaljevanju bom predstavila
Rdeči križ Slovenije, Zvezo prijateljev mladine Slovenije in Slovensko Karitas, saj so to
ene izmed najbolj dejavnih organizacij na tem področju.
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2.2.1. Rdeči križ Slovenije
Rdeči križ Slovenije8 je neodvisna in humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki
deluje na področju Republike Slovenije. RKS je organiziran kot enotno društvo, ki deluje
v 12-ih regijah, 56-ih območnih združenjih in 916 krajevnih organizacijah Rdečega križa
v Sloveniji (Rdeči križ Slovenije, 2013). RKS je sestavni del mednarodnega gibanja
Rdečega križa in Rdečega polmeseca, zato sodeluje z nacionalnimi organizacijami
Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter tudi z drugimi humanitarnimi, zdravstvenimi in
socialnimi organizacijami doma in v tujini.

Po Zakonu o Rdečem križu Slovenije (2010), organizacija pomaga oblastem pri
preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja ljudi ter zagotavljanju
spoštovanja človekovih pravic. Poleg tega RKS seznanja javnost z mednarodnim
humanitarnim pravom ter širi in uresničuje načela svetovnega humanitarnega gibanja.
Organizacija RKS je pooblaščena za organiziranje tečajev in izpitov iz prve pomoči,
usposabljanje enot za prvo pomoč, organiziranje krvodajalskih akcij in pridobivanje
krvodajalcev ter za ustrezno ukrepanje ob naravnih nesrečah in oboroženih spopadih.

Načela, po katerih deluje RKS so: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost,
prostovoljnost, enotnost in univerzalnost (Rdeči križ Slovenije, 2013). Temeljna načela
veljajo za vse prostovoljce in strokovne delavce, ki delujejo v okviru organizacije.
Sporočajo pomembne vrednote, kot so strpnost, spoštovanje raznolikosti, sodelovanje,
spoštovanje človekovega dostojanstva in medsebojno razumevanje. Od posameznika
zahtevajo veščine aktivnega poslušanja, empatijo, kritično razmišljanje in predvsem
voljo do dela z ljudmi (Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič, 2010).

Ena izmed pomembnih dejavnosti RKS je tudi organizacija letovanj, predvsem za otroke
z zdravstvenimi težavami in za otroke iz socialno ogroženih družin. Denar zagotovijo
območna združenja Rdečega križa Slovenije v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Republike Slovenije, s centri za socialno delo, občinskimi sveti ter donatorji.
RKS ima na voljo tudi svoje zmogljivosti za letovanje: Mladinsko zdravilišče in letovišče
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Debeli rtič pri Ankaranu in Mladinski počitniški dom Frankopan Punat na Hrvaškem
(Rdeči križ Slovenije, 2012, 2013).

V Mladinskem počitniškem domu Frankopan Punat se zdravijo in letujejo otroci od 4. do
15. leta starosti, večinoma iz občin podravske regije (Rdeči križ Slovenije, 2013). Na
obeh omenjenih lokacijah poteka tudi program zdraviliškega letovanja socialno
ogroženih starejših, bolnih, invalidnih in osamljenih oseb, vendar je le-ta v največji meri
odvisen od sredstev, ki jih organizacija uspe pridobiti preko razpisa, namenske
nacionalne akcije zbiranja sredstev in območnih združenj.

MLADINSKO ZDRAVILIŠČE IN LETOVIŠČE DEBELI RTIČ
Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič9 je center Rdečega križa Slovenije za
preventivno zdravstveno varstvo, nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja ter letovanje
otrok in mladostnikov do 18. leta starosti. V MZL Debeli rtič izvajajo zdraviliško
zdravljenje, obnovitveno rehabilitacijo ter zdravstvena in socialna letovanja. V
Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič, se zdravi in letuje na leto več kot 10 000
otrok in mladostnikov do 18. leta, obenem pa potekajo tudi druge dejavnosti kot so šola
v naravi za vrtce in šole, izven sezone pa tudi razna srečanja in izobraževanja,
praznovanja, priprave športnikov in rehabilitacijska zdravljenja (Debeli rtič: Mladinsko
zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije, 2001).

Debeli rtič je zaradi težkega dostopa in lege na skrajnem koncu slovenskega primorja
ostal eden izmed neokrnjenih delov naše kratke obale. Zamisel o nastanku zdravilišča in
letovišča za otroke se je porodila že leta 1955. Takrat je Rdeči križ Slovenije za gradnjo
mladinskega zdravilišča namenil 7 hektarjev zaraščene površine in kilometer zapuščene
plaže. S preureditvijo in načrtno zasaditvijo rastlinja je ustvaril park in postavil prve
temeljne zdravilišča. Pri tem je sodelovalo več kot 30 000 prostovoljcev in podpornikov
iz različnih organizacij, odborov in zavodov. Prva skupina 100-ih otrok je v zdravilišče
prispela 13. junija 1956, kar prepoznavajo kot uraden rojstni dan zdravilišča. Do leta
1964 je zdravilišče poleg kuhinje in ambulante dobilo še pralnico, naprave za centralno
kurjavo, upravo, lekarno, telovadnico ter štiri paviljone. Dva sta bila namenjena za
9
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zdravljene, druga dva pa za letovanje otrok. Uredili so tudi kanalizacijo, vodovod, obalo
in kopališče. Zdravilišče je tako zaživelo na polno in redno sprejemalo otroke na
zdravstveno in socialno letovanje. V 90. letih so zdravilišče obnovili ter zgradili hotel,
notranji in zunanji bazen, savne, fizioterapevtske prostore ter masažni salon (Debeli rtič:
Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije, 2001; Vižintin, Valentin in
Božič, 2009).

Območje zdravilišča odlikuje ohranjena narava, prepadne stene flišnega klifa ter
rastlinska in živalska pestrost na kopnem in v morju. Zaradi omenjenega je bilo območje
Debelega rtiča leta 1991 razglašeno za naravni spomenik. Zavarovano območje obsega
približno 800 metrov obale in 200 metrski pas obalnega morja. Namen razglasitve je
predvsem ohranitev nedotaknjene narave, zato velja na tam območju poseben režim.
Prepovedani so vsi posegi, ki bi uničevali in poškodovali naravno dediščino. Tako ni
dovoljeno kampiranje, kurjenje, uničevanje rastlinja, odlaganje odpadkov ipd. (Vižintin,
Valentin in Božič, 2009).

Danes je MZL Debeli rtič moderno zdravilišče, ki v številnih urejenih objektih omogoča
prijetna letovanja za otroke, mladostnike, družine in starejše. Park zdravilišča je urejen
kot arboretum, v njem pa uspeva več kot 4500 rastlin. Na voljo so tudi številne
sprehajalne poti, otroška igrala in igrišča. V MZL Debeli rtič prihajajo nekateri otroci in
mladostniki po izgubljeno zdravje, drugi po toplino in nekaj dni brezskrbnih počitnic.
Prednost imajo tako zdravstveno in socialno ogroženi otroci. Zdraviliška zdravstvena
dejavnost temelji na zdravilnih učinkih morske vode ter na ugodnem in blažilnem
obmorskem zraku. Le-ta je zelo koristen za naravno zdravljenje otrok z boleznimi dihal.
Zdravstveno delo usmerja zdravnik specialist šolske medicine ob sodelovanju
specialističnih zdravstvenih služb. Na tem oddelku sprejemajo otroke do 18. leta starosti
v spremstvu staršev ali v skupini. Druga oblika letovanj so socialna letovanja. Dejavnosti
so namenjene predvsem sprostitvi, telesni aktivnosti in pridobivanju lepih izkušenj
(Debeli rtič: Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije, 2001).
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2.2.2. Zveza prijateljev mladine Slovenije
Zveza prijateljev mladine Slovenije10 je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in
neprofitna organizacija, ki si prizadeva za dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in
družin, zastopa in uveljavlja njihove interese in potrebe ter ščiti njihove pravice. Deluje
že od leta 1953, temelji pa na razvijanju vrednot prostovoljnega dela in negovanja
medčloveških odnosov. ZPMS se odziva na aktualna družbena vprašanja in prispeva k
oblikovanju pozitivnih vrednot življenja otrok, mladostnikov in družin (Zveza prijateljev
mladine Slovenije, 2013). Organizacija podpira zdravo življenje, organizira letovanja in
zimovanja, skrbi za spoštovanje in uresničevanje otrokovih pravic, širi bralno kulturo,
pripravlja otroške parlamente, zbira materialno pomoč za socialno ogrožene družine,
spodbuja razvoj otrok in mladostnikov, pripravlja ustvarjalne delavnice, družinske
klube, šole za starše in razne prireditve (Ogulin, 2000). ZPMS deluje po načelih
dostopnosti in kakovosti programov, prilagojenosti za različne starostne skupine,
svobode izbire, soudeležbi mladih pri oblikovanju programov in na principu
prostovoljnega dela (Zveza prijateljev mladine Slovenije, 2013).

ZPMS organizira letovanja, zimovanja, in različne prostočasne aktivnosti za otroke,
mladostnike in družine. Organizirajo nekajkratne tedenske počitnice in strnjene letne
počitnice. Počitniški domovi se nahajajo na različnih lokacijah v Sloveniji (Dolenjske
Toplice, Kranjska gora, Pacug, Piran, Pohorje, Gozd Martuljek, Zgornje Gorje) in na
Hrvaškem (Savudrija, Poreč, Krk, Lošinj). Na ta način so otrokom omogočeni premori
med napornim delom v šoli in doma. Veliko vlogo igra tudi finančna zmožnost družine.
Mnogi otroci živijo na pragu revščine in v času počitnic ostajajo doma. (Zveza prijateljev
mladine, 2013). Otrokom, ki jih poleg materialnega pomanjkanja pestijo še različne
bolezni, skušajo pomagati z brezplačnimi okrevanji in letovanji. Počitniški domovi ZPMS
ob morju in v gorah krepijo zdravje in sproščajo otroke in mlade. Včasih otroci in
mladostniki nimajo s seboj niti ustrezne garderobe in ostalih pomembnih potrebščin,
zato je potrebno poskrbeti tudi za to. Poleg tega imajo na letovanju medicinsko
spremstvo in vzgojitelje, ki v času letovanja skrbijo zanje (Ogulin, 2000).

10

V nadaljevanju ZPMS
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2.2.3. Slovenska Karitas
Slovensko Karitas je 1. maja 1990 ustanovila tedanja Slovenska pokrajinska škofovska
konferenca. Poleg splošno dobrodelnih programov, Karitas izvaja tudi socialno
varstvene programe na področju pomoči odvisnikom, materinskih domov, brezdomcev,
ambulant za osebe brez zavarovanja in pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Organizacija
deluje po načelih etičnosti, prostovoljnosti, pomoči drugemu v stiski, stalnemu
izpopolnjevanju, sprejemanju različnosti prosilcev pomoči, sodelovanju in medsebojni
pomoči, sprejemanju človekove enkratnosti in zaščiti šibkih (Karitas, 2013).

V letu 2012 je v Sloveniji v okviru mreže Karitas delovala krovna organizacija Slovenska
Karitas, 6 škofijskih Karitas, 444 župnijskih Karitas in dva zavoda, ki izvajata socialno
varstvene programe na področju pomoči ženskam v stiski in pomoči odvisnikom. Okrog
9400 prostovoljcev je opravilo več kot 480 000 ur prostovoljnega dela (Karitas, 2013).

Slovenska Karitas organizira letovanja za družine, otroke in starejše v Portorožu.
Letovanja so namenjena predvsem osebam iz socialno ogroženih družin ali z drugimi
stiskami. V času poletnih počitnic so trije tedenski termini namenjeni otrokom, starim
med 6 in 13 let, en termin pa mladostnikom starim med 14 in 17 let. V letu 2012 je bilo v
letovanje vključenih 813 oseb. Poleg kopanja imajo otroci raznovrstne delavnice,
obiščejo jih zanimivi gostje, peljejo se z ladjico, imajo tematske večere ipd. Vzgojitelji
dajejo velik poudarek na prijateljskem odnosu in sprejemanju vsakega otroka (Karitas,
2013).
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2.3. ZNAČILNOSTI POPULACIJE NA LETOVANJU
»Ni otroka, ki bi ga bilo treba popravljati … rodijo se z vsem.
Večina ljudi pa jim to pohodi in vzame.
(Robert Blake)

Socialna počitniška letovanja so predvsem namenjena otrokom in mladostnikom iz
socialno ogroženih družin. Poleg materialnih težav se te družine spopadajo še z drugimi
stiskami, ki močno vplivajo na otroka in njegovo življenje. Slodnjak (2004) opozarja, da
na letovanje prihajajo otroci in mladostniki, ki so bili priča ali žrtev različnih
travmatskih dogodkov11; nesrečam, poškodbam, fizičnemu nasilju, trpinčenju, spolni
zlorabi, življenjsko nevarni bolezni, psihičnemu nasilju, nasilju do drugih družinskih
članov, posilstvu, uboju, samomoru, hudi bolezni ali smrti bližnjih. Otroci in mladostniki
se na travmatske dogodke odzivajo zelo različno. Razsežnosti nerešenih travm se
pogosto pokažejo tudi na problematičnem vedenju, tako v skupini, kot tudi posamično.
Prihaja lahko do medvrstniškega psihičnega in fizičnega nasilja, kršitev pravil, pobegov,
uživanja opojnih substanc, domotožja, žalosti, tesnobe, socialnega umika, strahu, sporov
med otroki, sporov med osebjem ipd. Otrok, ki prihaja iz družine, kjer je prisotno
nasilje, je lahko tudi sam agresiven ali zelo plah, lahko je preganjalec drugih ali
preganjan od drugih. Richman (2001) gre še korak dlje in opozarja na spirale oz. verige
neugodnih dogajanj, v katerih prisotnost enega neugodnega dejavnika povečuje
verjetnost, da se bodo pojavili novi neugodni dejavniki (Primer: Družinsko nasilje 
agresivnosti otroka  izključitev iz šole  nekvalificiranost  nezaposlenost  slaba
življenjska uspešnost).

Vzgojitelj se v skupini otrok srečuje s problemi na dveh ravneh – na ravni skupine in na
ravni posameznika. Delo vzgojitelja je predvsem naravnano na skupino, vendar so v
skupini tudi posamezniki, ki jim je potrebno posvetiti posebno pozornost. Nekateri
otroci se težko soočijo z ločitvijo od doma, se težje prilagajajo na nove okoliščine, so
nesamostojni, so težje vodljivi, imajo čustvene in vedenjske težave, so hiperaktivni,
Zakon o preprečevanju nasilja v družini poudarja dolžnost prijavljanja nasilja v družini pristojnim
institucijam (CSD, policiji ali okrožnemu državnemu tožilstvu), v kolikor je zaznan sum, da je otrok žrtev
nasilja (Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič, 2009). Tako so tudi vzgojitelji na letovanju dolžni
sporočiti pedagoški vodji svoja opažanja, povezana z morebitnim nasiljem.
11
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imajo razvojne težave, prihajajo iz nespodbudnega družinskega okolja, imajo različne
življenjske izkušnje ipd. (Čerin, 1976).

Povzamemo lahko, da je populacija na letovanju zelo zahtevna, zato potrebuje tudi
specifičen pristop. Njihove potrebe se razlikujejo od sovrstnikov, ki prihajajo iz
urejenega družinskega okolja. Predvsem potrebujejo pozornost, občutek pomembnosti
in dejavnosti, kjer se lahko dokažejo. Letovanja jim to v veliki meri omogočajo, zato
imajo za udeležence zelo velik pomen.

2.4. POMEN LETOVANJA ZA OTROKA
Ena izmed glavnih značilnosti letovanja je ta, da se navadno odvija izven domačega
okolja. Odsotnost staršev in sorodnikov vpliva na to, da se mora otrok sam spoprijeti s
težavami, s tem pa pridobiva na samostojnosti in neodvisnosti (Čerin, 1976; American
Camp Association, 2010). Tudi psiholog Michael Thompson (2010) se strinja, da je
oddaljenost od staršev zelo pomemben dejavnik. Razlog je v tem, da otrok vedno vidi
sebe v očeh svojih staršev, saj mu le-ti podajajo povratno informacijo o izgovorjenih
besedah, vedenju in odzivanju. Na letovanju ni tovrstnega odziva staršev, zato se otrok
lahko sprosti in se svobodno sooči z izzivi in spretnostmi, ki so samo njegovi. Letovanje
ima to moč, da si otrok lahko kreira svoj svet, ki pripada samo njemu in njegovim
prijateljem. Vsi otroci imajo željo imeti svojo lastno pustolovščino brez varnostne mreže
staršev. Tako si na letovanju ustvarijo poseben svet s svojimi lastnimi pravili in rituali.

Letovanje predstavlja organiziran način preživljanja prostega časa ter rekreacije otrok in
mladostnikov. Poleg intelektualne, moralne, politehnične in fizične vzgoje, je zlasti
pomembna vzgojna funkcija letovanja. Na letovanju si prizadevamo bogatiti otrokovo
čustveno življenje oz. doživljanje v tesni povezavi s širjenjem njihovega kulturnega,
duhovnega in moralnega obzorja. Pedagoško – formativno funkcijo letovanja
uresničujemo preko spodbujanja različnih vrst ustvarjalnosti – likovna, glasbena, plesna,
dramska, literarna ipd. (Gartner, 2004). Tekom letovanja se otrok srečuje z novimi
socialnimi okoliščinami, ki preizkušajo samostojnost, sposobnost prilagajanja na nove
okoliščine in definirajo posameznikovo vlogo v skupini (Čerin, 1976). Na letovanju je
tako v kratkem času nakopičena vrsta vzgojnih spodbud. Otroci se navajajo na red in
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osebno higieno, saj skrbijo za čistočo svojih sob, pospravljajo ležišča in so pozorni na
urejenost svoje okolice. Otroci se navajajo kulturno govorjenje, spoštovanje tuje lastnine,
na raznovrstno prehrano in tako izgubljajo predsodke do nekatere hrane, navajajo se na
pravilno uporabo pribora in na kulturno obnašanje med jedjo (Kristan, 1998). Na
letovanju se otroci naučijo spoštovati skupna pravila in dogovore, veselijo se uspehov,
doživljajo zmage in poraze. Postopno otrok spreminja svoje stare vzorce vedenja, saj
pridobiva vpogled vase in druge, razvija nove in ustreznejše navade, se nauči spoštovati
naravo, navezuje stike s sovrstniki in širi socialno mrežo. Otrok se nauči pridobiti in
zagotoviti svoje mesto v skupini, postaja samozavestnejši, osebnostno raste, izmenjuje
ideje in sodeluje pri reševanju težav, ki nastanejo tekom letovanja.
Tekom moje dolgoletne prakse sem opazila, da se nekateri posamezni otroci in
mladostniki v konceptu letovanja ne najdejo. Za te udeležence predstavlja teden na
letovanju stisko, ki je nikakor ne zmorejo preseči. Razlog je navadno družinska situacija
(alkoholizem, smrt, skrb za bližnje, domotožje, ipd.), ki jih preveč obremenjuje, da bi se
lahko sprostili. V takih primerih se tudi zgodi, da otrok predčasno zapusti letovanje, saj
bi bilo vsako podaljševanje nesmiselno. Vendar je odločitev o tem, ali je za otroka bolje,
da ostane na letovanju ali pa se v vrne v domače okolje, zelo težka.

Ko govorimo o pozitivnih učinkih12 letovanja, je potrebno izpostaviti, da letovanje samo
po sebi načeloma nima navedenih učinkov. Pomembni so ljudje, ki delajo z otroci in
mladostniki, saj je od njih odvisno, ali bodo udejanjili navedene smotre (Kristan, 1998).
Pri tem mora sodelovati celoten spekter ljudi; od vzgojiteljev, pedagoške vodje,
animatorjev in vseh ostalih zaposlenih. Vzgojitelji so tisti, ki s svojo skupino otrok in
mladostnikov preživijo največ časa. Ker ima ta populacija specifične potrebe, ki izhajajo
iz obstoječe socialne ranljivosti, je zelo pomembno, kako je letovanje organizirano in na
kakšen način poteka samo delo na letovanju.

V zvezi z letovanji se tudi v literaturi govori le o pozitivnih učinkih. Zavedam se, da ima ta oblika
preživljanja počitnic tudi posamezne slabosti in pomanjkljivosti, vendar jih zaradi prevladujočih prednosti
namenoma zanemarjam.
12
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2.5. DELO Z OTROKI NA LETOVANJU
Delo z udeleženci na letovanju se nekoliko razlikuje od običajnih pristopov dela z otroki
in mladostniki. Glede na to, da so otroci ves čas skupaj, je tudi skupinska dinamika veliko
bolj intenzivna. V sedmih dneh se pokaže veliko močnih, pa tudi šibkih področij tako
posameznih članov skupine kot tudi vzgojitelja. Delo vzgojitelja zahteva veliko
spretnosti, znanja, senzibilnosti, ustvarjalnosti in fleksibilnosti. Pomembno je
poznavanje razvoja skupinske dinamike, saj je tako lažje razumeti potrebe
posameznikov. Celoten pedagoški kader pa je zadolžen za pripravo raznovrstnih
animacijskih in vzgojno-izobraževalnih vsebin, znotraj katerih se bodo lahko našli
udeleženci letovanja.

2.5.1. Vsebine ne letovanjih
Kristan (1998) meni, da morajo biti vsebine na letovanjih poučne, vzgojne, gibalno
učinkovite, ustvarjalne, prijetne, zabavne in doživljajsko bogate. Koncept doživljajske
pedagogike zagovarja Kranjčan (2007, str. 12), ki doživljajsko pedagogiko vidi kot
»alternativo in dopolnitev tradicionalnih in uveljavljenih vzgojnih oz. izobraževalnih
ustanov.« Prav zaradi omenjenega, je tudi na letovanjih smiselno delovati po načelih
omenjene pedagogike, ki zagovarja celostnost, aktivno delovanje, naravnanost k naravi,
sooblikovanje in soustvarjanje, nove možnosti odnosov in naravnanost na potrebe
mladih. Potrebno je zagotoviti privlačne vsebine, ki vključujejo element pustolovščine.
Pri pustolovščinah se mladi v varnem okolju preizkušajo in učijo. Na prvi pogled so to
izključno zabavne vsebine, vendar so znotraj vtkane neformalne vzgojne in
izobraževalne vsebine (Croft, Crolla in Mida Briot, 2006). Gartner (2004) izpostavlja tudi
načelo izvirnosti in spontanosti pri vzgojnem delu s skupino. Na eni strani to pomeni, da
izhajamo iz psihofizičnih sposobnosti posameznikov, interesov, želja, predznanja, hkrati
pa jim mora to predstavljati zabavo in sprostitev. Pri tem se je potrebno izogniti
didaktičnemu formalizmu, ki je značilen za sistematično šolsko učno – vzgojno delo.
Cigale Kumič (2004) se zaveda, da so interesne dejavnosti in usmerjene zaposlitve
pomembno vsebinsko dopolnilo na letovanjih, saj se z njimi razbije monotonost
prevladujočih vzgojnih vsebin (kopanje, preživljanje časa na plaži, popoldanski počitek,
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ipd.). Prav raznolike in številne interesne vsebine omogočajo, da se otrok na letovanju
ugodno počuti, hkrati pa poteka tudi spontano vzgajanje in izobraževanje. Avtorica (prav
tam) na podlagi dolgoletnih izkušenj ocenjuje, da je na tovrstnih letovanjih, mogoče
organizirati dejavnosti na različnih področjih. Predlogi so predstavljeni v naslednji
tabeli:
Področje dejavnosti:

Aktivnosti:





jutranje razgibavanje
učenje in utrjevanje plavanja
športne igre na igrišču, travniku, ob in v vodi, na obali
športne igre z rekviziti in predmeti iz narave





ogled naravnih in kulturnih znamenitosti (npr.
pristanišče, soline, nasadi, svetilnik, marina, turistični
objekti, …)
spoznavanje življenja prebivalstva

Kulturne, družabne in
zabavne dejavnosti









spoznavni večer v pesmi, besedi in glasbi
dramatizacija pravljic in zgodb
lutkovna predstava
igranje družabnih iger
karaoke, modna revija, plesna tekmovanja
uganke, rebusi, križanke
piknik na ladji ali v naravi

Likovno-tehnične
dejavnosti






oblikovanje gline, plastelina
oblikovanje naravnega materiala
risanje in slikanje
izdelava in razstava tehničnih izdelkov





postiljanje postelje in urejanje sobe
skrb za osebno garderobo
navajanje na redno in pravilno osebno higieno
tekom dneva
vključevanje otrok v dežurstva
čiščenje in urejanje okolice

Športne dejavnosti

Dejavnosti, ki jih
omogočata narava in
družbeno okolje kraja
letovanja

Dejavnosti, ki prispevajo
k oblikovanju delovnih,
higienskih in kulturnih
navad




Tabela 2: Prikaz možnih področij delovanja na letovanju (Prirejeno po Cigale Kumič, 2004).
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Na podlagi lastnih izkušenj lahko potrdim, da se večina omenjenih dejavnosti (Tabela 2)
tudi dejansko izvaja na letovanjih. Zelo dobro so zastopana področja športa, umetnosti,
kulturnih, družabnih in zabavnih dejavnosti. Pogosto pa so spregledane socialno–
interaktivne dejavnosti13, ki se bolj osredotočajo na posameznika ali na odnose znotraj
skupine in bi pripomogle k večji povezanosti skupine, pridobivanje pozitivne
samopodobe in razbijanju stereotipov.

Sicer pa se otroci in mladostniki lahko srečujejo z različnimi osebnimi ovirami, ki jim
onemogočajo, da bi sodelovali pri aktivnostih: pomanjkanje samozavesti in
samozaupanja, strah pred diskriminacijo, pritisk skupine proti priključitvi, verske in
kulturne posebnosti, nezanimive dejavnosti, premajhna spodbuda, pomanjkanje
informacij, težave pri gibanju, pomanjkanje energije ipd. (Croft, Crolla in Mida Briot,
2006). Čeprav so lahko pripravljene zelo zanimive in zabavne aktivnosti za udeležence
letovanja, lahko to ne pomeni popolnoma nič, če se otrok ne počuti sprejetega in
cenjenega. Vzgojitelj ima težko nalogo, saj lovi ravnotežje med individualnimi potrebami
otrok in rastjo celotne skupine. Kljub vzgojiteljevemu prizadevanju, lahko spregleda
nekatere želje, obnašanja ali pričakovanja, zato se lahko otrok hitro počuti izločenega.
Vzgojitelj mora zato zagotoviti vsakemu otroku, da je pomemben član skupine (Cronin in
Sadler, 2010).

2.5.2. Vloga vzgojitelja
Delo vzgojitelja na letovanju za otroke in mladostnike je zelo zahtevno, saj ima vodja
skupine vrsto nalog in dolžnosti. Naloge in dolžnosti Gartner (2004) razvrsti v štiri
osnovne skupine:
1. Pedagoške naloge – so dejavnosti, ki se navezujejo na neposredno pripravo,
organizacijo in izvedbo konkretnega pedagoškega programa. Poleg tega je v tej
skupini nalog in dolžnosti vključeno tudi neposredno individualno in skupinsko
delo z otroki in mladostniki.
2. Zdravstveno–pedagoške naloge – so dejavnosti, ki so nujno potrebne za
ohranjanje in krepitev otrokovega zdravja. V to skupino spadajo tudi preventivne
aktivnosti za preprečevanje bolezni, poškodb in drugih nevarnosti.

13

Več v poglavju »Socialno interaktivne igre«.
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3. Nadzorno–disciplinske naloge – so dejavnosti, ki skrbijo za otrokovo osebno
oz. življenjsko varnost. Sem sodi tudi vzgojiteljeva skrb za potreben red in
disciplino v skladu s hišnim redom in ustaljenim režimom letovanja.
4. Upravno–administrativne naloge – so dejavnosti, ki se na nanašajo na vodenje
in shranjevanje predpisane zdravstvene in druge dokumentacije o otrocih. Poleg
tega so vzgojitelji dolžni oddati poročila ali zapisnike, ki jih predpiše organizator
letovanja.

V Mladinskem zdravilišču in letovišču na Debelem rtiču (2009; 2010) navajajo naslednje
naloge vzgojitelja:


Vzgojitelj je ves čas prisoten v svoji skupini in vodi skupino otrok, ki mu je bila
dodeljena za čas letovanja oz. zdravljenja.



Odgovarja za vsakega otroka v svoji skupini ter za otroke iz druge skupine, v
kolikor nadomešča njihovega vzgojitelja.



Vzgojitelj spremlja in nadzira otroke pri prehranjevanju ter je pozoren na
morebitne diete, zadostno količino in kvaliteto hrane.



Odgovarja za otroke pri kopanju v morju in bazenu.



Skrbi in odgovarja za uresničevanje zdravstveno-vzgojnega programa in je v
stalni povezavi s pedagoškim in zdravstvenim timom, s katerimi se posvetuje ob
morebitnih težavah.



Vzgojitelj skrbi za otrokov osebni razvoj, dobro počutje, varnost, zdravje, osebno
higieno, urejenost in rekreacijo.



Prisluhne interesom in potrebam otrok ter jih vključuje v skupne projekte,
prireditve, tekmovanja, delavnice ipd.



Vzgojitelj nadzoruje pravilno uporabo sredstev za vzdrževanje čistoče ter reda v
umivalnih in sanitarnih prostorih.



Ob zaključku poskrbi za urejenost otroške garderobe.



Vzgojitelj spremlja otroke pri organiziranem prevozu z avtobusom.



Vodi dokumentacijo, ki je zahtevana s strani organizacije.

Poleg številnih nalog, dolžnosti in nenazadnje tudi pravic, ima vzgojitelj na počitniškem
letovanju tudi zelo veliko odgovornost. Različni vidiki odgovornosti se prepletajo na
kontinuumu od moralne, disciplinske, odškodninske in vse do kazenske odgovornosti
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(Gartner, 2004). Vzgojitelj mora posegati v življenje skupine, načrtno spremljati odnose
med posamezniki in enakovredno vključevati v delo vse člane skupine. Predvsem mora
biti pozoren na otroke, ki kažejo znake psihosocialnih stisk (Čerin, 1976).

Cronin in Sadler (2010) menita, da mora imeti vzgojitelj posebne veščine, ki jih
poimenujeta »teaching life skills«. Vzgojitelj ima zelo malo časa, da naredi spremembo
pri otroku, najboljše učenje pa poteka z zgledom. Če jih vzgojitelj želi naučiti, kaj je to
spoštovanje, mora tudi sam imeti spoštljiv odnos. McKinlay (1999) dodaja, da vzgojitelj
ne sme pozabiti, da so mu starši zaupali otroka v varstvo. Njegova naloga ni samo ta, da
skrbi za varnost svoje skupine, ampak mora zagotoviti tudi razvoj vsakega posameznika.
Avtor (prav tam) podaja tudi nasvete, kako lahko vzgojitelj poskrbi za razvoj otrok.
Pomembno je, da nudi otrokom popolno pozornost, ki naj bi bila pozitivna, spodbudna,
prijazna, pravična, razumevajoča in sprejemljiva. Že sam nasmeh, pozdrav, prijazen
dotik in druženje z otroki pomembno pripomorejo k spodbudni klimi na letovanju.
Vzgojitelj mora spodbujati in krepiti zaželeno vedenje pri otroku. Prav neprimerno
vedenje in kletvice so pogosto klic na pomoč in želja po pozornosti. Otrokom je potrebno
povedati, kaj se od njih pričakuje. Postavljena pričakovanja jim pomagajo, da
prevzamejo odgovornost za svoja dejanja. Prav tako mora vzgojitelj delati na skupinski
koheziji. Vzgojitelj lahko zelo veliko pripomore, če spodbuja prijateljstva, hkrati pa
preprečuje zavrnitve vrstnikov. Ne glede na vse pa vzgojitelj ne sme pozabiti nase. Prav
utrujenost je tista, ki lahko pogosto privede do napačnih odločitev. Zato je pomembno,
da si ob napornem delu s skupino, vzgojitelj zna vzeti tudi čas zase in prisluhne svojim
potrebam.
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2.6. SKUPINA NA LETOVANJU
Otroci so na letovanjih navadno razdeljeni v skupine. Kobolt (2009, str. 361) podaja zelo
splošno definicijo, ko skupino opredeli kot »socialne mreže, v katerih se udejanjamo kot
socialna bitja, se v njih učimo biti otrok, mladostnik, sorojenec, vrstnik, partner, starš,
sorodnik, prijatelj, sodelavec, …«. Vseeno pa vsako združevanje posameznikov še ne
pomeni, da gre za skupino. Lahko je združba ljudi le naključna gruča, ki je v istem času
na istem mestu, med njimi pa ni povezovanja in se niso zbrali z namenom sodelovanja.
»Skupina na letovanju je izrazito primarna in neformalna socialna grupa. Zanjo so
značilne izrazite emocionalne in psihosocialne interakcije med člani, obstoj vzajemnih
ali recipročnih odnosov med člani ter grupne ideologije v obliki skupnih norm in stališč«
(Gartner, 2004, str. 19).

Temeljna vzgojna metoda in oblika dela na letovanju je delo v skupinah. Načelo
skupinskega dela je tako osrednji princip vzgojnega dela. Gartner (2004) navaja tri
osnovne tipe skupin, ki se navadno oblikujejo na letovanjih:
1. Osnovna / stalna / matična vzgojna skupina – je skupina, ki je vzgojitelju
zaupana v varstvo in vzgojo v času počitniškega letovanja. Skupina se navadno
formira že pred začetkom letovanja, delovanje skupine pa je običajno vezano na
dnevni režim in skupni pedagoški program. V skupino so navadno vključeni
otroci istega spola in približno iste starosti.
2. Gibljiva / občasna / interesna skupina – je skupina, ki se oblikuje na podlagi
interesov in želja otrok. Skupina je heterogena glede na starost in spol, za
delovanje v teh skupinah, pa se otroci praviloma svobodno odločajo.
3. Tekmovalna skupina – je skupina, ki se razvije zlasti v okviru športnih
dejavnosti.

Letovanje je lahko dragocena in nenadomestljiva šola za moralno in socialno
uveljavljanje otrok in za njihovo kasnejše vključevanje v družbeno življenje. Poleg
najosnovnejših fizioloških potreb, kot so hrana, bivališče, obleka, potreba po gibanju in
počitku, ima otrok tudi socialne potrebe, kamor so vključene potrebe po varnosti,
prijateljstvu, ljubezni, uspehih, prijetnih doživetjih, sodelovanju z drugimi ipd. Prav
življenje v skupini omogoča otroku zadovoljevanje omenjenih potreb in pridobivanje
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edinstvenih socialnih izkušenj (Čerin, 1976). Bolj kot kjerkoli v institucionalnem sistemu
vzgoje in izobraževanja, je na letovanju poudarjena vzgojno oblikovalna moč skupine.
Zaradi tega bi morali zakonitosti skupinske dinamike izdatno izkoriščati v vzgojne
namene. Pri tem je potrebno spodbujati aktivno participacijo otrok in vključiti skupino v
načrtovanje in izvajanje pedagoškega programa (Gartner, 2004).

Za uspešno delo z otroki in mladostniki na letovanju je zelo pomembno razumevanje
skupinske dinamike. Ta nam pomaga razumeti tako posameznika kot tudi interakcije
znotraj skupine. Mrak Merhar in Umek (2012) opozarjata na to, da je skupina prostor
nenehnih sprememb, v katerem se uči in razvija tako posameznik kot tudi skupina sama.
Spremembe, ki se dogajajo znotraj skupine, lahko označimo s terminom »skupinska
dinamika«. Kobolt (2009) dodaja, da je poznavanje in prepoznavanje razvojnih faz v
skupini temeljno za razumevanje skupinskega dogajanja in vodenja različnih skupin.
Skupine so različno dolgo na posameznih stopnjah, zato je pri skupinskem delu
potrebno izhajati iz konkretne situacije.

Večina teorij govori o petih fazah, skozi katere gre skupina. Virk Rode in Belak Ožbolt
(1991) pojasnjujeta, da se dinamika oblikuje postopoma. Najprej poteka predstavljanje
in spoznavanje, nato začnejo člani verbalno in neverbalno komunicirati, sledi vživljanje,
medsebojno zaupanje, nato pa uveljavljanje lastnih interesov in potreb znotraj skupine.
Kranjčan (2007) govori o fazah oblikovanja, viharnosti, vodenja, izvrševanja in
odlaganja, Mrak Merhar in Umek (2012) pa o fazah rojevanja, oblikovanja, utrjevanja,
zrelosti in zaključevanja.
Ne glede na različna poimenovanja, vsi omenjeni avtorji govorijo o podobnem procesu,
skozi katerega gre skupina. Ta proces se odvija tudi v skupini na letovanju in sicer od
prihoda v letovišče do odhoda domov. V prvi fazi se skupina zbere in začne vzpostavljati
odnose. Člani skupine še iščejo svoj prostor, prisoten je strah, negotovost in
sramežljivost. V drugi fazi začne posameznik iskati stik s posamezniki in vzpostavlja
prve prijateljske vezi. V skupini se počuti vedno bolj varnega, zato začne oblikovati in
izražati svoja čustva. Realna podoba posameznika sicer še ni popolnoma izražena,
vendar se vse bolj razkriva. V tretji fazi se osnujejo pravila in medsebojni odnosi, v
skupini se izoblikuje občutek »mi«. Več je medsebojnega sprejemanja in prizadevanja za
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doseganje skupnih ciljev. Komunikacija je vedno bolj iskrena, zato obstaja tudi večja
možnost konfliktov, ki pa so že kontrolirani in usmerjeno v nadaljnjo rast skupine. V
četrti fazi skupina učinkovito deluje. Posamezniki čutijo močno pripadnost skupini in
imajo svojo vlogo znotraj skupine. Med člani je vzpostavljena dobra komunikacija, znajo
reševati nasprotja in si med seboj pomagajo. Zadnja oz. peta faza je čas zaključevanja.
Udeleženci se od skupine poslavljajo. Posameznik, ki se je v skupini dobro počutil, je
zadovoljen z novo izkušnjo, obenem pa je nezadovoljen z razhajanjem. Pomembno je
ovrednotiti skupen čas in ozavestiti proces dogajanja znotraj skupine (Virk Rode in
Belak Ožbolt, 1991; Kranjčan, 2007; Mrak Merhar in Umek, 2012).
Kobolt (2009) opozarja, da z razvojem dogajanj v skupini potekata procesa, ki delujeta v
nasprotni smeri. »To sta procesa postopnega približevanja med člani (unifikacija) in
proces povečevanja različnosti med člani (diverzifikacija). Prvi označuje prilagajanje
posameznih članov skupini, skupinskim normam, pravilom, pričakovanjem, drugi pa
težnjo članov k ohranjanju identitete, različnosti od drugih članov. Iz delovanja obeh
silnic je mogoče ustvariti kreativen potencial, ki pripomore k razvoju in prepoznavanju
tako posameznega člana kot enkratnosti vsake skupine« (str. 372, 373).

Kot že omenjeno, prihajajo na letovanje otroci in mladostniki, ki so pogosto slabo
opremljeni s socialnimi veščinami. Zanje je značilno slabše razumevanje socialnih
situacij, povečan strah pri socialnih stikih, nizka samopodoba, pomanjkanje samozavesti,
pomanjkanje socialnih izkušenj s sovrstniki, slabša kontrola vedenja ter nespretno
izražanje svojih želja, mnenja in počutja (Andolšek in Tomšič, 2010). Na letovanju so
otroci in mladostniki prisiljeni vzpostavljati nove odnose in komunicirati. Odsotnost
domačega in s tem tudi poznanega okolja pomeni, da se znajdejo v povsem novih
situacijah. Na letovanju ves čas potekajo intenzivne socialne izkušnje, zato je to področje,
na katerem se da veliko narediti. Prav zaradi tega se v naslednjem poglavju osredotočam
na socialne veščine.
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3. SOCIALNE VEŠČINE
Posameznik se vse življenje srečuje s situacijami, v katerih mora pokazati svoje socialne
veščine. Strokovnjaki so si enotni, da se je le-tega potrebno naučiti. Otroci in mladostniki
prihajajo iz različnih okolij – nekateri so že imeli priložnost videti in izkusiti določene
socialne veščine v svoji družini, pri vzgojiteljih, učiteljih, prijateljih, sovrstnikih, drugi pa
imajo zelo okrnjene izkušnje. Prav zaradi tega je učenje socialnih veščin še posebej
aktualno za otroke in mladostnike, ki prihajajo iz družbeno ranljivih skupin.

3.1. OPREDELITEV SOCIALNIH VEŠČIN
Za socialne veščine se pogosto uporabljajo tudi izrazi »socialne spretnosti«, »medosebne
kompetence« in »življenjske veščine«. Slednji izraz poudarja, kako nepogrešljive so
tovrstne veščine v življenju vsakega posameznika. Obstajajo številne definicije, ki se
razlikujejo po tem, da se usmerjajo na različna področja posameznikovega socialnega
delovanja. Žižak (2009) meni, da se v literaturi srečamo s tremi tipi opredelitev socialnih
veščin. V prvo skupino sodijo definicije, ki upoštevajo kazalce sprejetosti med vrstniki, v
drugo uvršča behavioristične definicije, tretja skupina pa so definicije, usmerjene h
kompetencam.

Metelko Lisec (2004) meni, da splošna definicija opredeljuje socialne veščine kot pomoč
ljudem, da bi posvetili večjo skrb sebi in svojemu življenju ter tako živeli bolj kakovostno
življenje. Rozman (2006, str. 27) po drugi strani meni, da so socialne veščine
kompetence »s katerimi posameznik uresničuje svoje namene, ki ga vodijo, da lahko
zadovoljuje svoje potrebe v socialnem okolju.« Socialne veščine presegajo zgolj učenje
dejstev in znanja, saj sodijo na področje odnosnega in komunikacijskega v najširšem
smislu. Pomeni zadovoljevanje lastnih socialnih potreb ob hkratnem upoštevanju
potreb, čustev in spoštovanje vseh v socialnem okolju. (McGrath in Francey, 1996).
Andolšek in Tomšič (2010) pa izpostavljata, da so to ciljno usmerjene, medsebojno
povezane in situacijsko ustrezna socialna vedenja, ki se jih lahko naučimo in so pod
kontrolo posameznika.
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Socialne veščine se dogajajo na treh ravneh. Na osebnem nivoju so to kompetence, ki jih
potrebuje posameznik za graditev samopodobe, izražanje svojega mnenja in reševanje
lastnih težav. Drugi nivo so odnosi, kjer je pomembno pogajanje, sodelovanje, sklepanje
kompromisov ter gradnja in vzdrževanje lastnih socialnih mrež. Na nivoju makrosistema
oz. v širši družbi pa pridejo do izraza kompetence, ki prispevajo k dobrobiti družbe in so
usmerjene na druge (Rozman, 2006). Podobno razmišljata tudi McGrath in Francey
(1996), le da sta se skozi prakso usmerili na mlade v šolskem obdobju. Ugotovili sta, da
je za socialno kompetenco šolskih otrok bistvenih 21 socialnih veščin, ki sta jih razvrstili
na 6 področij:
Področje:

Veščine:

Znati se igrati





upoštevati druge
znati zmagati
znati prenesti poraz

Biti pozitiven




biti pozitivni zgled
dajati in sprejemati poklone

Tvegati




približati se in sodelovati
govoriti pred drugimi

Sodelovati








pogajati se
ravnati s konflikti in nestrinjanji
sugerirati in prepričevati
skupinsko odločati
upoštevati mnenja drugih
vključevati druge

Biti zanimiv




pripovedovati / poslušati in spraševati
zanimivo se pogovarjati

Zavzeti se zase






preprečiti, da bi te drugi jezili
ignoriranje tistega, ki ti povzroča probleme
reči »ne«
prositi odraslega za pomoč

Tabela 3: Najpomembnejše socialne veščine šolskega otroka (prirejeno po MCGrath in Francey, 1996).
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3.2. UČENJE SOCIALNIH VEŠČIN
Učenje socialnih veščin je eno izmed pomembnejših področij vsakega posameznika, saj
ustvarja možnosti za življenje v dani družbi. To je še toliko bolj pomembno za otroke in
mladostnike, ki se nahajajo v specifičnem razvojnem obdobju, ki zahteva od njih
prilagajanje spremembam in zahtevam življenja (Metelko Lisec, 2004; Rozman, 2006).

Tudi pogledi na to, kako učiti socialne veščine, se zelo razlikujejo. Teorija socialnega
učenja izhaja iz učenja z opazovanjem, kognitivni pristop poudarja učenje z vpogledom,
behavioristični pa izpostavlja sekundarno okrepitev (Žižak, 2009). Na drugi strani Croft,
Crolla in Mida Briot (2006) opozarjajo na to, da je pri načrtovanju dejavnosti potrebno
upoštevati tri vidike: izziv, sposobnosti in povezanost. Učenje socialnih veščih mora
udeležencem predstavljati izziv, saj jih s tem spodbuja, da jih tudi preizkusijo. Potrebno
je poznati sposobnosti udeležencev, da lahko ustrezno prilagodimo zahtevnost
dejavnosti. Nenazadnje pa se morajo udeleženci počutiti povezani z dejavnostmi znotraj
učenja socialnih veščin, saj je to še dodatna motivacija za aktivno participacijo.

Učenje socialnih veščin v osnovi poteka na treh ravneh (Gresham, 1997, v Žižak, 2009)
in pomeni:


osvajanje oz. učenje socialnih veščin,



spodbujanje uporabe oz. vadbo veščin,



omogočanje posploševanja oz. prenos osvojenih veščin na druge podobne
socialne okoliščine.

Pri učenju socialnih veščin je pomembna izbira ustrezne metode in uporaba raznolikih
medijev.

3.2.1. Trening socialnih veščin
Socialne veščine so nekaj, česar se učimo postopoma in skozi odraščanje. V vsaki
razvojni fazi se veščine preoblikujejo in postajajo vse bolj izdelane, posameznik pa je
vedno bolj spreten pri rokovanju s socialnimi veščinami. Proces učenja socialnih veščin
ima tudi svojo kontinuiteto, ki jo je potrebno upoštevati pri načrtovanju in izvajanju
aktivnosti (Andolšek in Tomšič, 2010).
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Rozman (2006) poudarja, da je z vidika preventivnega izobraževanja dobro, da je učenje
socialnih veščin načrtno. Ena izmed relativno uveljavljenih14 metod načrtnega učenja
prosocialnega vedenja je trening socialnih veščin (ang. »social skills training«) oz.
socialni trening (ang. »social training«). Trening socialnih veščin pomeni pridobivanje
dodatnih spretnosti, izkustev in znanj za izboljševanje kompetenc na področju
družbenih, odnosnih in osebnih sfer (Metelko Lisec, 2004; Žižak, 2009). Rozman (2006)
dodaja, da gre pri treningu predvsem za reflektiranje lastnega vedenja, interakcijo z
drugimi, odgovorno ravnanje, prevzemanje odgovornosti zase, učenje neodvisnega
življenja, zbujanje občutka pripadnosti in širjenje socialne mreže.
Metelko Lisec (2004) izpostavlja nekatere ranljive skupine, za katere je trening socialnih
veščin še posebej pomemben, ker pripomore h kakovostnejšemu razvoju:


telesno prizadete osebe – utrjevanje mehaničnega ponavljanja, delo na
samostojnosti,



duševno motene osebe – učenje veščin za normalno funkcioniranje v širši
skupnosti,



mladoletni in odrasli storilci kaznivih dejanj – oblikovanje pozitivne samopodobe,
ponotranjenje družbeno sprejetih vrednot, učenje odgovornega ravnanja in
prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja.

3.2.2. Mediji pri učenju socialnih veščin
Pri učenju socialnih veščin igrata ustvarjalnost in ustrezno izbran medij zelo pomembno
vlogo. Kranjčan (2007) meni, da je najuspešnejše učenje socialnih veščin otrok in
mladostnikov preko štirih osnovnih elementov: vode, zraka, zemlje in ognja. Voda
predstavlja razne vodne aktivnosti, higieno in pijačo. Naslednji element ogenj daje
toplino, druži, sprošča, umirja, zbližuje in omogoča odprt komunikacijski prostor. Zemlja
daje hrano, materiale, bivališče in omogoča različne dejavnosti na prostem. Zrak pa
predstavlja tisti nevidni dejavnik, ki ga začutimo, ko se prepustimo in zadihamo.

Metelko Lisec (2004) ugotavlja, da se pojma »trening socialnih veščin« oz. »socialni trening« v
slovenskem prostoru redko uporabljata, kljub temu pa je prepričana, da se tovrstne vsebine pogosto
uporabljajo v praksi, čeprav pod drugimi imeni.
14
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Tudi Andolšek in Tomšič (2010) se strinjata, da je potrebno uporabiti kreativne medije.
Raznoliki mediji, ki otroka spremljajo skozi odraščanje, mu nudijo možnost boljšega
spoznavanja in razumevanja samega sebe, možnosti preizkušanja in izražanja. Najbolj
nepogrešljivi mediji so tako:


barve (voščenke, krede, vodenke, barvice, oglje),



naravni materiali (glina, pesek, zemlja, listje, lubje),



glasba (inštrumenti, petje, meditativna glasba),



igrače (plišaste igrače, lutke),



likovni material (kolaž, lepilo, volna, časopisi),



gibanje (ples, pantomima),



slike in fotografije,



pravljice, knjige,



maske,



sanje, imaginacija,



kuhanje.
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3.3. IGRA KOT NEPOGREŠLJIVA SESTAVINA PRI UČENJU
SOCIALNIH VEŠČIN
Igra je zanimiva dejavnost, saj jo v takšni ali drugačni poznajo vsi mladi. Vsak
posameznik je šel skozi to obdobje in večini tudi v odraslem obdobju vzbuja prijetne
asociacije. Tudi otrokom pomeni nekaj, kar jim je blizu. Glede na to, da so socialne
veščine zahtevna tema, jo je smiselno otrokom približati preko igre, ki poteka v
izkustveni obliki. Ob primerni uporabi je tako igra zelo primerna pri učenju socialnih
veščin.

3.3.1. Metode dela z otroki in mladostniki
Termin »metoda« se uporablja v različnih kontekstih. Splošna definicija opredeljuje
metodo kot obliko načrtnega, premišljenega dejanja, ravnanja ali mišljenja za dosego
kakega cilja. Pucelj Lukan (2011) dodaja, da je pri delu z mladimi metoda lahko
opredeljena kot sistem ali kot orodje. Na področju učenja socialnih veščin je aktualna
metoda kot orodje, saj nam pomaga priti do cilja. Značilnost metode je, da je načrtovana,
kar pomeni, da ima cilj in da je ponovljiva. Cilji metod so različni. Lahko je cilj učenje,
pridobivanje izkušenj, osebna rast, iskanje rešitev, povezovanje, vzgoja ali pa zgolj
popestritev in dviganje razpoloženja (Mrak Merhar in Umek, 2012).

Metode dela z otroki in mladostniki je zelo težko klasificirati, saj obstaja vrsta kriterijev,
po katerih jih lahko razporedimo. Razlikujejo se glede na ciljno skupino, aktivnost
udeležencev, dolžino, uporabo pripomočkov, prostor, vsebino in same cilje. Pomembno
je izbrati ustrezno metodo in jo prilagoditi specifični situaciji ali skupini. Najpogostejše
metode so naslednje: igra vlog, demonstracija, fotogovorica, predavanje, vodena
meditacija, za in proti, strateška igra, delo v skupinah, okrogla miza, možganska nevihta,
delavnice, simulacijska igra, pustolovsko učenje, projekt, timbilding, ledolomilci, ipd.
(Pucelj Lukan, 2011; Mrak Merhar in Umek, 2012).

Vse omenjene metode lahko uporabimo tudi pri učenju socialnih veščin. Uporaba
raznovrstnih metod omogoča, da aktiviramo obe možganski polovici in tako spodbujamo
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logično in ustvarjalno mišljenje. Pri učenju socialnih veščin pa je zelo pomembno
izkustveno učenje, ki pogosto poteka skozi igralne dejavnosti.

3.3.2. Igra v kontekstu izkustvenega učenja
V zadnjem času se veliko omenja izkustveno15 oz. izkušenjsko učenje. Ta koncept temelji
na vzpostavitvi vezi med teorijo in prakso. Teorija izkustvenega učenja poudarja
spoznavanje resničnosti skozi različne izkušnje, ob tem pa je pomembna posameznikova
aktivna vpletenost v celovito izkušnjo ter razmišljanje oz. refleksija o izkušnji (Mrak
Merhar in Umek, 2012).

Tomšič Čerkez in Zupančič (2011) poudarjata, da pri vsaki igri srečamo vrsto izkušenj.
Izkušnje je mogoče razumeti kot preplet aktivnih in pasivnih elementov, saj gre na eni
strani za eksperimentiranje, po drugi pa za posebno doživljanje med igralnim procesom.
Izkušnja je izraz, ki ima dve plati, saj označuje tako proces kot tudi vsebino – konkretno
dejavnost in imaginacijo. Oba nivoja funkcionirata skupaj, saj vključujeta vrednostne
sodbe, razmišljanje in povezave s prejšnjimi izkušnjami. O pomembnosti izkušenj govori
tudi Kranjčan (2007) in sicer na področju doživljajske pedagogike. Avtor (prav tam) kot
sopomenko doživljajski pedagogiki omenja tudi izkustveno učenje, ki ga opredeljuje kot
odnos med doživetjem in vzgojo.

Utemeljitelj metode izkustvenega učenja je David Kolb (v Tomšič Čerkez in Zupančič,
2011). Učenje definira kot proces, v katerem se znanje in vedenje ustvarjata preko
preobrazbe izkušenj. Kolbov model, ki kombinira izkušnjo, percepcijo, kognicijo in
vedenje, je primerljiv s procesom igre. Igra je namreč celostni proces, ki vključuje
povezano delovanje celotnega organizma: mišljenja, čustev, zaznavanja in vedenja.
Obenem je igra tudi kontinuiran proces, ki temelji na izkušnji in njenem prenosu ali
preoblikovanju. Pri 1. fazi oz. fazi konkretne izkušnje gre za učenje na osnovi specifičnih
izkušenj čutil, doživetij in občutij. Druga faza v Kolbovem štiristopenjskem modelu je
faza razmišljujočega opazovanja, kjer gre za opazovanje, refleksijo o razmišljanje o tem,
kaj se je zgodilo pri fazi aktivnosti. Sistematično povezovanje celotne izkušnje s
V literaturi zasledimo izraza »izkušenjsko učenje« in »izkustveno učenje«. Odločila sem se za uporabo
slednjega, saj je pogosteje uporabljen.
15
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prejšnjimi izkušnjami, organizacija in osmišljanje pridobljene izkušnje, se zgodijo v 3.
fazi (faza abstraktne konceptualizacije). Zadnja stopnja je aktivno eksperimentiranje,
kjer gre za preizkušanje konceptov v novih situacijah (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011).

Na letovanju se na neprisiljen način prepletata vzgojna in izobraževalna funkcija, še
posebej v procesu izkustvenega učenja. Gre za otrokovo celovito osebno izkušnjo, pri
kateri se v neločljivo celoto povezuje otrokova neposredna izkušnja (doživljanje),
opazovanje (percepcija), spoznavanje (kognicija) in ravnanje (akcija). To učenje stalno
vpleta izkušnje otrok – tako tiste, ki nastajajo sproti, kot tudi prejšnje izkušnje (Gartner,
2004).

3.3.3. Pedagogika igre
Mrak Merhar in Umek (2013) uvajata pojem »pedagogika igre« oz. »igralna pedagogika«.
Pedagogika igre je samostojno specialno področje pedagogike, ki vpeljuje igre kot
pomembno vzgojno sredstvo. Usmerja se na dve glavni področji: vzgoja k igranju in
vzgoja preko igre. Prvo področje spodbuja količinsko več igranja, drugo pa poudarja
učenje s pomočjo igre. Namen pedagogike igre je v varnem okolju doživeti neko izkušnjo
preko igre, usmerja pa se na nove oblike pedagoškega delovanja. Sama po sebi je igralna
pedagogika le ena izmed metod učenja, ki omogoča socialno vzgojo, spremembe vedenja
in pridobivanje izkušenj na vseh področjih posameznikovega razvoja.
Igralne dejavnosti omogočajo, da se otrok v prvi vrsti spozna s socialnimi veščinami in
jih osvaja, nato jih uporablja in utrjuje, nazadnje pa posplošuje in prenaša veščine na
druge socialne okoliščine. Za optimalne rezultate je potrebno različne načine učenja
(modeliranje, učenje z vpogledom, podpora in učenje z opazovanjem) vgrajevati v
igralne metode in tehnike (Žižak, 2009).
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4. SOCIALNO–INTERAKTIVNE IGRE
4.1. KAJ SO SOCIALNO–INTERAKTIVNE IGRE
Po besedah Smrtnik Vitulić (2009), razvojni psihologi igro opredeljujejo kot kompleksno
dejavnost, ki se je posameznik loti zaradi zadovoljstva in je notranje motivirana
dejavnost, pri kateri je pomemben potek in ne njen cilj. Avtorica (prav tam) nadaljuje, da
pedagogi v širšem pomenu besede, izraz »igra« uporabljajo za načrtovane in vnaprej
pripravljene sklope dejavnosti, preko katerih naj bi otroci določenih vsebin naučili na
prijeten način. Socialno–interaktivne igre pa opredeljuje kot »vnaprej načrtovane igre, ki
jih izvajalci najpogosteje uporabljajo z namenom izkustvenega učenja socialnih veščin v
manjših skupinah, pri čemer so dejavnosti vodene in potekajo po določenih pravilih«
(Smrtnik Vitulić, 2009, str. 393). Kobolt (1990, str. 61) pa izpostavlja igro kot
intervencijo in sicer socialno–interaktivne igre definira kot »intervencijo vodje ali člana
skupine v trenutno skupinsko situacijo, ki vodi aktivnost vseh članov skupine časovno
omejeno skozi specifična pravila vaje, da bi dosegli specifičen cilj.«

Najmočnejši izvor interaktivnih iger prihaja iz terapevtskih iger. Velik delež k razvoju
interaktivnih iger so prispevale predvsem humanistične terapevtske teorije (gestalt,
realitetna terapija, transakcijska analiza), obogatene pa so s spoznanji skupinske
dinamike in metodike dela v mali učni skupini. Smisel in cilj terapevtskih iger je bil
omogočiti udeležencem postopno učenje elementov resničnosti, senzibiliranje za
prepoznavanje lastnega doživljanja in preizkušanje, kako vedenje vpliva na druge osebe
v njihovem okolju (Kobolt, 1990, 1992). Različice pa so prenesene tudi iz drugih
področij; npr. družabnih iger, vojaških iger, zabavnih iger in iger s področja odločanja
(Rapuš Pavel, 2001).

Za ponazoritev številnih pomenov interakcij, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem
življenju, so se v praksi razvile posebne ustvarjalne tehnike, ki se skrivajo pod različnimi
imeni. Socialno–interaktivne igre so tako poznane tudi pod drugimi izrazi in sicer
socialne igre, doživljajske igre, interaktivne igre, interakcijske vaje, strukturirane naloge,
strukturirane izkušnje, simulacijske igre, igre vlog ipd. (Čuruvija, 2001; Rapuš Pavel,
2001; Kranjčan, 2011).
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4.2. KLASIFIKACIJA SOCIALNO–INTERAKTIVNIH IGER
Mrak Merhar in Umek (2012) ugotavljata, da so vse klasifikacije logične glede na točno
določen kriterij, ki usmerja različne kategorije. Pri poimenovanju lahko nastane
problem, če skupino iger imenujemo glede na različne kriterije, zato je pomembno, da se
pri posamezni klasifikaciji osredotočimo le na en kriterij. Avtorici (prav tam)
predstavljata delitev iger glede na namen:


Igre spoznavanja – so igre, ki so namenjene vzpostavitvi začetnega stika med
udeleženci, spoznavanju posameznikov in vključevanju v skupino. Cilj iger je, da
se člani skupine otresejo zadržanosti, strahu pred nastopanjem, izrazijo svoja
stališča, začutijo pripadnost skupini in najdejo svojo vlogo v skupini.



Igre za delitev v skupine – so igre, ki so namenjene razdelitvi celotne skupine v
manjše podskupine.



Poživitvene igre – so preproste in lahkotne igre, ki so primerne takrat, ko upade
energija in pozornost skupine. Cilj iger je, da napolnijo skupino s pozitivno
energijo, ustvarjajo prijetno atmosfero in povežejo člane skupine med seboj. Med
poživitvene igre spadajo igre za ogrevanje, ledolomilci, bansi in miselne igre.



Igre za gradnjo skupnosti – so igre, ki spodbujajo sodelovanje med člani,
vključevanje izoliranih posameznikov in povezovanje članov. Pogosto so to
dejavnosti, ki postavijo udeležence pred konkretno nalogo, ki jo lahko rešijo le s
sodelovanjem.



Socialne igre – so igre, ki so usmerjene v socialno učenje. Poudarek je na osebni
rasti in pridobivanju ali izboljšanju določenih socialnih spretnosti.



Simulacijske igre – so igre, ki posnemajo realne situacije ali zahtevajo vživljanje
v točno določene dogodke, odnose, način dela življenja. Cilj teh dejavnosti je
aktivno učenje, pridobivanje izkušenj, pridobivanje različnih veščin, raziskovanje
novih rešitev danega problema, spoznavanje sebe, osebnostna rast, razvijanje
kritičnosti, učenje postopkov in pravil, itd.



Igre zaupanja – so igre, ki delajo na občutku varnosti, sprejetosti in zaupanju
med člani skupine. Pomembno je varno okolje, medsebojno spoštovanje in
prostovoljna odločitev za sodelovanje.



Evalvacijske igre – so igre, ki so namenjene vrednotenju dela in počutja ter
preverjanju zastavljenih ciljev. Pogosto vključujejo izražanje preko simbolov.
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Žavbi (2012, str. 16) med socialno–interaktivne igre uvršča:


Igre razvijanja samopodobe – igre spoznavanja sebe in svojih zmožnosti, igre
prepoznavanja lastnih potreb, igre spoznavanja in ravnanja z lastnimi člani.



Igre osvajanja socialnih veščin – igre spoznavanja, predstavljanja, zaupanja,
grajenja skupinske identitete, sodelovanja, reševanja sporov in strpnosti.



Igre osvajanja čustvenih kompetenc – prepoznavanje lastnih čustev in čustev
drugih, obvladovanje lastnih izzivov.



Sprostitvene igre – igre meditacije, dihalne vaje, tehnike sproščanja.

Povzamemo lahko, da različni avtorji izpostavljajo različne vidike igre, zato je v literaturi
zaslediti neenotna poimenovanja, opredelitve in posledično tudi različne klasifikacije.
Omenjeni klasifikaciji sta le dve izmed mnogih, ne glede na vse pa pokažeta, da je
področje socialno–interaktivnih iger zelo široko in da si vsak posameznik sam začrta
meje njihovega vpliva.

Neenotna poimenovanja različnih avtorjev so tudi mene spodbudila v temeljit razmislek
o tem, kako sama opredeljujem to področje in kateri vidik je zame najpomembnejši.
Tako sem se odločila za uporabo izraza »socialno–interaktivne igre« zato, ker se
osredotočam na socialni vidik iger in na samo interakcijo tako v posamezniku, kot tudi
med udeleženci. Obenem pa izraz »interaktivne« nakazuje na samo dinamičnost iger in
uporabo raznovrstnih metod in tehnik.

40

Vesna Pregelj: Socialno–interaktivne igre pri delu s skupino na letovanju

4.3. ZNAČILNOSTI SOCIALNO–INTERAKTIVNIH IGER
Izraz »interakcija« izpostavlja interaktivni vidik iger, saj gre pri tem za komunikacijo
navznoter in navzven. Posameznik doživlja srečanja različnih vidikov svoje osebnosti,
obenem pa se sporazumeva tudi z drugimi. Izraz »igra« pa poudarja značilnosti
igralnega, ki vključuje elemente radovednosti, spontanosti, veselja, preizkušnja in
odkrivanja novega (Rapuš Pavel, 2001). Kobolt (1990) omenja drug, prav tako
pomemben vidik interaktivnih iger. Igre, usmerjene v socialno učenje, so aktivnosti, ki so
usmerjene v spoštovanje individualnosti in posebnosti, izboljšanje komunikacije s seboj
in drugimi ter spoznavanje samega sebe, svojih čustev in potreb.
Socialno–interaktivne igre so po mnenju Žavbi (2012) neke vrste laboratorij, v katerem
otroci in mladostniki igrivo preizkušajo vloge, s katerimi se srečujejo v življenju.
Predpogoj za to je, da igre potekajo v varni skupini, kjer je prisotno zaupanje. Udeleženci
socialno–interakcijskih iger ne izbirajo spontano, ampak sta vsebina in potek
predvidena vnaprej. Zaradi omenjenega dejavnika se razlikujejo od iger, ki jih otroci
preigravajo v različnih starostnih obdobjih. Kljub omenjeni razliki pa socialno–
interakcijske igre vključujejo podobne igralne dejavnosti, ki se kažejo tudi pri spontani
igri otrok. Zelo pogosto je sociodramsko preigravanje vlog, ki ponuja veliko možnosti za
socialno učenje, saj igralce spodbuja k reševanju medsebojnih konfliktov, dogovarjanju,
pogajanju in zavzemanju socialne perspektive (Smrtnik Vitulić, 2009).

Po Čuruvija (2001) imajo socialno–interaktivne igre naslednje značilnosti:


so enostavne in zabavne, v njih se prepletajo sprostitveni elementi,



pomagajo udeležencem, da se zavedajo sebe v različnih dimenzijah,



ne gre za izpadanje in kaznovanje napak,



niso tekmovalne narave in ne temeljijo na storilnosti,



poskušajo zagotavljati občutek varnosti,



vključevanje je načeloma prostovoljno.

Socialno–interaktivne igre niso navadne družabne igre, čeprav se lahko uporabljajo tudi
na ta način. Od ostalih iger se razlikujejo po tem, da se udeleženci med samo igro in po
njej pogovarjajo o tem, kako so doživljali igro (Virk Rode in Belak Ožbolt, 1991).
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4.4. POMEN SOCIALNO–INTERAKTIVNIH IGER
Interaktivne igre povečujejo motivacijo članov skupine, pomagajo bolje razumeti
kompleksne koncepte lastnega vedenja, spodbujajo socializacijo, osebnostni razvoj in
omogočajo preizkušanje lastnih sposobnosti in posledično integracijo na višji ravni
(Kobolt, 1990). V šolskem prostoru je glavna prednost socialno–interaktivnih iger ta, da
pridejo učenci v medsebojni stik, se povežejo, osamljeni otroci vzpostavijo stik z
drugimi, otroci, ki pa so preveč vsiljivi pa se vendarle podredijo pravilom skupine. Igre
spodbujajo medsebojno pomoč, solidarnost in spoštovanje različnosti. Udeleženci
spoznajo, da lahko izrazijo svoja čustva in stališča, saj bodo le-ta naletela na ustrezen
odziv in bodo sprejeta (Virk Rode in Belak Ožbolt, 1991). Smrtnik Vitulić (2009)
nadaljuje, da preko socialno–interaktivnih dejavnosti poteka socialno učenje v skupini, v
kateri udeleženci spoznavajo sami sebe, svoje potrebe, čustva, razpoloženja, odnos do
drugih načinov komunikacije v skupini itd. Socialno–interaktivne igre predvsem vzgajajo
– učijo, spodbujajo, razvijajo, izboljšujejo socialne odnose. Skozi aktivnosti postaja
skupina vedno bolj povezana, člani pa se počutijo vedno bolj prijetno, varno in sprejeto.

Žižak (2009) izpostavlja, da preko socialno–interaktivnih iger poteka tudi učenje
socialnih veščin, vse skupaj pa prispeva k uresničevanju razvojnih nalog, ki so bolj ali
manj univerzalne za posamezno starostno skupino otrok in mladostnikov. Prav slabo
razvite socialne veščine in kompetence imajo osrednjo vlogo pri nastajanju vedenjskih
težav, saj so med glavnimi vzroki za kajenje v adolescenci, zlorabo alkohola in drog, za
internalizirane in eksternalizirane vedenjske motnje, zavračanje od vrstnikov ter
agresivno in delinkventno vedenje. Čuruvija (2001) dodaja, da socialno–interaktivne
igre omogočajo učinkovitejšo realizacijo širokega obsega vzgojnih smotrov na
psihosocialnem področju, kot je to mogoče doseči s konvencionalnimi učnimi metodami.

Prav kombinacija neformalnega okolja in neprisiljenih interaktivnih metod je lahko v
kontekstu letovanja zelo uspešna. Čeprav samo letovanje traja relativno kratek čas, pa je
tudi v tako omejenem času mogoče doseči spremembe. Socialno–interaktivne igre niso
zgolj navadne igre. Svoje pozitivne učinke bodo pokazale le ob pravilnem izvajanju.
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4.5. IZVAJANJE SOCIALNO–INTERAKTIVNIH IGER
Kobolt (1990) ugotavlja, da moramo biti pri uporabi interaktivnih iger pozorni na več
različnih dejavnikov. Igre namreč omogočajo kvalitativne spremembe le ob primerni
uporabi. Najprej je potrebno opredeliti cilj uporabe posamezne igre. Zavedati se
moramo tudi globine intervencije, saj so nekatere igre usmerjene predvsem na vidno
vedenje, druge pa se osredotočajo na notranje procese v posamezniku. Naslednji
pomemben dejavnik se dotika stopnje obremenitve. Igre so različno zahtevne tako za
udeležence kot tudi za vodjo skupine. Pravo učenje lahko poteka le ob določeni
obremenitvi, vendar če je le-ta prehuda, lahko pride do blokade, strahu, umika ali
agresije. Pri izbiri igre moramo biti pozorni tudi na čas, ki je potreben za izvedbo vaje –
nekatere interaktivne igre so zelo dolge, druge so krajše. Igre omogočajo uporabo
različnih medijev, zato je to dejavnik, ki ga ne smemo zanemariti. Premisliti moramo
tudi o stopnji strukturiranosti posamezne aktivnosti, saj nekaterim posameznikom
točno določena struktura ustreza, drugi pa potrebujejo več svobode. Interaktivne igre se
razlikujejo tudi glede na to, ali jih izvajamo v manjši, večji ali poljubno veliki skupini,
zato je tudi velikost skupine pomemben dejavnik (Kobolt, 1990).

Smrtnik Vitulić (2009) izpostavlja razvojnopsihološki vidik, ki ga moramo upoštevati pri
izvajanju interakcijskih iger. Predvsem moramo biti pozorni na psihološke razlike med
otroki. Vsebino iger in način izvajanja je potrebno prilagoditi interesom in zmožnostim
otrok glede na določeno starostno skupino. Avtorica (prav tam) priporoča, da za mlajše
otroke izberemo krajše in preprostejše interakcijske igre, za starejše pa vsebinsko težje
igre z več pogovora. Mrak Merhar in Umek (2012) vsemu omenjenemu še dodajata, da
se je potrebno zavedati tudi lastnih slabosti in omejitev. Nekatere igre se tudi
ponesrečijo, zato je potrebno biti zelo pozoren, kdaj je igro potrebno prekiniti, da ne
postane dolgočasna ali odvrne udeležence z zaželene poti. Vsaka igra poteka drugače, ne
glede na to, kolikokrat smo jo že uporabili.

Rapuš Pavel (2001) izpostavlja pomen znanj z različnih strokovnih področij, ki naj bi jih
imel izvajalec. Avtorica (prav tam) priporoča držo vodje, ki prispeva k učinkovitosti
izvajanja interaktivnih iger v skupini:


upoštevanje interesov in avtonomije posameznika,
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senzibilnost in dojemljivost za razmišljanje in doživljanje drugih,



ohranjanje stika s skupinskim procesom,



optimistična naravnanost,



omogočanje razvojnih možnosti udeležencev,



dopuščanje prostora,



možnosti za uveljavljanje samostojnosti posameznikov,



pripravljenost prilagajanja,



strpnost do različnih vrednost, stališč in osebnih prepričanj udeležencev,



prepoznavanje lastnih potreb pri delu s skupino,



delovanje z voljo in pogumom,



selektivno razkrivanje sebe,



motiviranje udeležencev.

Povzamemo lahko, da izvajanje socialno–interaktivnih iger ni preprosto, saj je potrebno
imeti ustrezne kompetence z različnih področij. Najprej so to kompetence v zvezi z
izbiro, pripravo, načrtovanjem in izpeljavo dejavnosti, prav tako pa so na drugi strani
tudi zelo pomembne osebnostne kompetence, ki predstavljajo stil vodenja izvajalca. Virk
Rode in Belak Ožbolt, (1991, str. 4) lepo povzameta glavno značilnost izvajanja socialno–
interaktivnih iger: »Same po sebi niso strokovno zahtevne, da bi jih lahko uporabljal le
strokovnjak. Vendar strokovnjak pride z njihovo pomočjo do globljih spoznanj in odkrije
pomembne značilnosti otrok.«
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4.6. MOŽNOSTI UPORABE SOCIALNO–INTERAKTIVNIH IGER
4.6.1. Uporaba socialno–interaktivnih iger v različnih kontekstih
Igra je zelo plastična metoda, ki omogoča raznolike načine uporabe. Poleg standardne
uporabe v pedagogiki, jo vedno pogosteje uvajajo tudi na področje andragogike.
Socialno–interaktivne igre so uspešne pri različnih skupinah ljudi. Zelo so uporabne tudi
pri delu z družbeno ranljivimi posamezniki in socialno izključenimi skupinami. Kljub
temu, da tovrstne aktivnosti šele počasi prodirajo na druga področja, so še vedno
najpogosteje uporabljene pri delu z otroki in mladostniki.

Uporaba interakcijskih iger omogoča spoznavanje psiholoških razlik med posamezniki,
ki jih otroci v srednjem in poznem otroštvu šele začenjajo bolj poglobljeno razumeti,
mladostniki pa že poskušajo usklajevati svojo perspektivo s perspektivami drugih. Glede
na razvojne naloge so za otroke in mladostnike predvsem primerne socialno–
interaktivne igre, ki se navezujejo na prijateljske odnose, odnos s starši in drugimi
družinskimi člani, drugačnost, razlike med spoloma, simpatije in ljubezen, čustva,
prostočasne dejavnosti, šola, samopodoba in komunikacija (Maksimović, 1991; Smrtnik
Vitulič, 2009).

Socialno–interaktivne igre imajo velik potencial za uporabo na različnih področjih.
Kranjčan (2011) poudarja, da so igre premalo uporabljene možnosti v pedagoških
procesih. Glavna prednost za pedagoge je, da ponujajo igre odprte interakcijske sisteme,
ki omogočajo igralcem raznovrstne izkušnje s seboj in drugimi. Šolski prostor omogoča
organiziranje dejavnosti za spodbujanje socialnega razvoja. Posebno pozornost je
potrebno nameniti tistim učencem, ki zaradi vedenjskih težav, nesprejetosti v razredu
ali zaradi svojih nadpovprečnih ali podpovprečnih sposobnosti odstopajo od svojih
vrstnikov. Otroci z vedenjskimi težavami navadno slabše razumejo medosebne in
moralne situacije, so bolj napadalni, moteči v socialni interakciji in manj učinkoviti pri
reševanju socialnih problemov v primerjavi s svojimi vrstniki, ki se vedejo prosocialno.
Prav zato je potrebno načrtno spodbujati razvoj medosebnega razumevanja, saj lahko
interakcijske igre pripomorejo pri izboljšanju socialnih odnosov (Smrtnik Vitulić, 2009).
Igra je priprava na verjetne življenjske dogodke prihodnosti, poleg tega se med vsako

45

Vesna Pregelj: Socialno–interaktivne igre pri delu s skupino na letovanju

igro odvijajo neprestana prilagajanja situaciji. Igra utrjuje vezi med vrstniki in določa
hierarhično razmerje posameznikov v skupini (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011).

Žižak (2009) meni, da se pri delu z otroki in mladostniki igralne dejavnosti uporabljajo
kot:


mehanizem za razvijanje veščin, ki pomagajo pri soočanju s težavami in
razvijanje socialne kompetentnosti,



varno okolje, v katerem se posameznik nauči vključevanja v svoje okolje,



proces pri predelovanju izkušenj in situacij,



sredstvo, ki omogoča, da otrok preko igre spregovori v »svojem jeziku«.

Čuruvija (2001) postavlja socialno–interaktivne igre v kontekst integracije posameznika,
saj so igre uporabne pri otrocih in mladostnikih, ki imajo porušeno zaupanje v ljudi
zaradi travm in stresov (izguba staršev, ločitev, brezposelnost staršev, stigmatizacija
otroka, ponavljajoče se težave doma ali v vrstniški skupini, ipd.). Prav tako omogočajo
tudi integracijo tistih otrok, ki so težje vodljivi, vzkipljivi in agresivni. Na drugi strani pa
se v aktivnosti vključijo tudi tihi, mirni in plahi posamezniki.

4.6.2. Socialno–interaktivne igre kot sestavina delavnice
Posamezne interakcijske igre so pogosto povezane v smiselno celoto, ki jo imenujemo
»delavnica«. Delavnica je niz različnih igralnih dejavnosti (socialnih iger, nedokončanih
zgodb, vodenih fantazij, polvodenih razprav), ki si logično sledijo, se med seboj
povezujejo in dopolnjujejo. Rdeča nit delavnice je navadno določena tema, ki je aktualna
za udeležence določene skupine, npr. glede na starost, spol ali interese. Delavnica je
mišljena tako, da pritegne udeležence na čustvenem in intelektualnem nivoju.
Udeležencem omogoča, da doživijo zabavno in koristno izkušnjo. Udeleženci se aktivno
vključijo v samostojno in skupinsko odkrivanje, saj ne dobijo končnih odgovorov in
rešitev (Maksimović, 1991; Smrtnik Vitulić, 2009).
Delavnica je zelo primerna metoda izkustvenega učenja znotraj skupine, saj vključuje
teme, ki so aktualne za otroke in mladostnike. Vsebine so podane preko različnih
interakcijskih iger (igre vlog, nedokončane zgodbe, vodene fantazije, simulacijske igre,
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asociacije, vprašalniki, delo v parih, delo s pripomočki, itd.) in so povezane v celoti skozi
polvodeno diskusijo. Delavnica nudi varno in spodbudno klimo, ki omogoča
emocionalno in intelektualno angažiranje vseh udeležencev skozi lastne izkušnje
(Rozman, 2006)

4.6.3. Socialno–interaktivne igre v preventivnih programih
Preventivno delo z otroki in mladostniki na področju socialnega učenja se udejanja skozi
tri vrste preventivnih programov. Dejavnosti primarne preventive so usmerjene na vse
učence in so osredotočene na razvoj prosocialnega vedenja oz. spodbujanje le-tega. V to
skupino spadajo skupinske dejavnosti, predavanja, prostočasne aktivnosti, delavnice
ipd. Sekundarni preventivni programi se nanašajo na že ogrožene otroke in mladostnike,
ki bi lahko potencialno razvili svoje vedenje v smeri nasilja med vrstniki, v uporabo
drog, suicidalnost, depresivnost ipd. Interveniranje poteka v obliki posebnih pristopov
in treningov, ki so usmerjeni na asertivno vedenje, vzpostavljanje stikov in prijateljstev,
odpornost priti negativnim vplivom, učenje tehnik za spopadanje s stresnimi situacijami
ipd. Terciarni preventivni programi pa obravnavajo že obstoječe problemske situacije in
preprečujejo nastanek še večje osebne in socialne škode. V tem sklopu je nujno širše in
učinkovito delovanje (Rozman, 2003).

Pucelj Lukan (2011) poudarja, da načrtovanje preventivnega programa poteka po
korakih. Najprej si zastavimo namen in jasne cilje. Sledi iskanje vsebin in metod, s
katerimi lahko realiziramo postavljene cilje. Izmed zbranih idej sestavimo program, ki
opredeljuje, katere vsebine bomo vključili in katere metode bomo za to uporabili. Pri
pripravi programa pa je potrebno poleg ciljev in metode upoštevati tudi želje, zanimanja
in potrebe udeležencev. Učinkovit preventivni program po Bloomu (1996, v Rozman,
2003) vključuje predvsem tiste skupine v družbi, ki jih ostali preventivni programi ne
dosežejo. Interveniranje naj bi potekalo pri vseh starostnih skupinah, kjer je to mogoče
ali potrebno. Ne glede na to, ali je program ozko usmerjen (pokriva eno temo) ali pa je
večkomponenten, je lahko učinkovit le, če je časovno dobro načrtovan. Aktivnosti naj bi
temeljile na izkušenjskem učenju in igralnih dejavnostih. V načrtovanje programa je
potrebno vključiti same udeležence in pomembne osebe iz njihovega socialnega okolja,
razvijanje preventivnega programa pa bo optimalno le, če bo vsaka od vpletenih strani
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razumela, kakšna je njena vloga. Potrebno se je vprašati: Kdo? Kaj dela? S kom? Kje?
Kdaj? Pod kakšnimi pogoji? Kako bomo evalvirali aktivnosti?

Rozman (2003) ugotavlja, da dejavnosti in programi socialnega učenja, ki v veliki meri
vključujejo socialno–interaktivne igre, sodijo med primarne preventivne dejavnosti, saj:


promovirajo dejanja, ki spodbujajo doseganje lastnih potencialov,



zaščitijo posameznike, ki ustrezno funkcionirajo oz. jim pomagajo do njega,



preprečujejo določene napovedljive dogodke z odpravo škodljivega dejavnika v
okolju in s samim povečevanjem odpornosti osebe proti tem ogrožujočim
dejavnikom.

Povzamemo lahko, da je preventivno delo z otroki in mladostniki z uporabo socialno–
interaktivnih iger na področju socialnega razvoja zelo pomembno. Socialni pedagogi
smo opremljeni s širokim naborom metod in tehnik, ki jih uporabljamo pri
vsakodnevnem delu in ki jih je smiselno vključevati tudi v preventivne programe. Kot
enega izmed pomembnih sekundarno preventivnih programov razumem tudi koncept
letovanj. Glede na vse pozitivne učinke socialno–interaktivnih iger je tovrstne dejavnosti
smiselno uporabljati v različnih pedagoških metodah dela. Prav to pa je glavna postavka,
ki sem jo v teoretičnem delu poskusila razložiti preko različnih vidikov, konceptov in
avtorjev in jo bom še dodatno utemeljila tudi v empiričnem delu.
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III. EMPIRIČNI DEL
1. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE
Skupina, ki je vzgojitelju zaupana v varstvo in vzgojo v času počitniškega letovanja, se
navadno formira že pred začetkom letovanja, vanjo pa so vključeni otroci istega spola in
približno iste starosti (Gartner, 2004). Delo s skupino na letovanju je zelo naporno, saj je
skupina sestavljena iz posameznikov z različnimi življenjskimi zgodbami. Otroci in
mladostniki večinoma prihajajo iz socialno ogroženih družin, ki se spopadajo z
vsakodnevnimi skrbmi za preživetje, negotovostjo in drugimi neugodnimi življenjskimi
okoliščinami. Vse to vodi k porastu napetosti, stisk, nestrpnosti in občutkov tesnobe, kar
se lahko odraža tudi na odnosu do otrok (Mikuš Kos, 1999). Počitniška letovanja so za
otroke in mladostnike iz socialno ranljivih družin priložnost, da pozabijo na
vsakodnevne skrbi, spoznajo drugačen svet in si razširijo obzorja.

Otroci in mladostniki na letovanju so pogosto tudi slabo opremljeni s socialnimi
veščinami. Tovrstni primanjkljaji pridejo še posebej do izraza pri vzpostavljanju novih
odnosov. Na letovanju si otroci in mladostniki širijo socialno mrežo, saj prihajajo v stik z
nepoznanimi vrstniki. Vzgojitelj lahko ta proces olajša z uporabo socialno–interaktivnih
iger za katere je značilno, da so usmerjene v spoštovanje individualnosti in posebnosti,
osebnostno zorenje, izboljšanje komunikacije s seboj in drugimi ter spoznavanje samega
sebe, svojih čustev in potreb (Kobolt, 1990).

Socialno–interaktivne igre so vrsta iger, s katerimi se srečujemo predvsem pedagogi.
Nepedagogi16 se navadno s to metodo dela redkeje srečujejo. Na letovanju se v vlogi
vzgojitelja preizkušajo tako študenti pedagoških, kot tudi nepedagoških profilov.
Nekateri redki vzgojitelji že imajo izkušnje s socialno–interaktivnimi igrami, veliko pa je
takih, ki te oblike dela s skupino ne poznajo. Glede na vse pozitivne učinke socialno–
interaktivnih iger in glede na specifične potrebe udeležencev počitniških letovanj je
smiselno, da se vzgojitelje seznani s to obliko dela.
V diplomskem delu pogosto uporabljam izraza »pedagog« in »nepedagog«. Pri tem uporabljam kriterij
(že pridobljene ali bodoče) formalne izobrazbe, saj med drugim preverjam tudi razlike, ki izhajajo iz tega
naslova.
16
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Cilji raziskave so naslednji:


Oblikovati priročnik s socialno–interaktivnimi igrami, ki bodo prilagojene
kontekstu letovanja in specifični populaciji otrok in mladostnikov, ki se letovanj
udeležuje.



Implementirati priročnik v prakso preko praktičnega usposabljanja in preveriti
njegovo uporabnost.



Ponuditi socialno–interaktivne igre kot možno obliko dela s skupino.



Prikazati širino uporabe socialno–interaktivnih iger in razširiti splošno
poznavanje področja socialno–interaktivnih iger.

2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V okviru diplomskega dela bom raziskovala naslednja vprašanja:
RV 1: Kako vzgojitelji sprejemajo in vrednotijo projektni način dela?
RV 2: Katere vidike socialno–interaktivnih iger najpogosteje izpostavljajo izvajalci pri
uporabi iger v skupini?
RV 3: Kakšna je uporabna vrednost priročnika?
RV 4: Kako projekt vpliva na zaznavanje lastne usposobljenosti za izvajanje socialno–
interaktivnih iger in ali jih spodbuja tudi za nadaljnjo uporabno socialno–interaktivnih
iger?
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3. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
3.1. AKCIJSKO RAZISKOVANJE
Zamisel o akcijskem raziskovanju izvira iz dela socialnega psihologa Kurta Lewina
(1948, v Vogrinc, 2007), ki je akcijsko raziskovanje videl kot cikličen, dinamičen in
sodelovalen proces, sestavljen iz niza korakov v spirali. Vsak korak sestoji iz
načrtovanja, akcije in ocene doseženega stanja. Stringer (2008) osnovne procese
akcijskega raziskovanja pojasnjuje s preprostim potekom »glej, misli, deluj«, pri čemer je
prvi korak (»glej«) zbiranje informacij s pazljivim opazovanjem, poslušanjem in
zapisovanjem, drugi korak (»misli«) je analiziranje informacij in prepoznavanje
bistvenih značilnosti, tretji korak (»deluj«) pa pomeni uporabo novo pridobljenih
informacij za izoblikovanje rešitev preiskovane zadeve.

Vogrinc (2007, 2011) povzema naslednje značilnosti akcijskega raziskovanja na
pedagoškem področju:
1. Izvajajo ga tisti, ki jih določena situacija neposredno zadeva, ki v njej živijo,
delujejo in so osebno zainteresirani, da bi to situacijo proučili in izboljšali.
2. Poteka v skladu s cilji in okoliščinami institucije, v kateri se izvaja.
3. Akcijska raziskava se navadno odvija na manjšem vzorcu, saj je cilj raziskave
proučiti konkretno situacijo oz. izboljšati konkretne razmere v tej situaciji.
4. Pri akcijskem raziskovanju ne gre za statistično posplošljivost ugotovitev, ampak
za prenosljivost ugotovitev po analogiji.
5. Akcijsko raziskovanje je participativna oblika raziskovanja, saj teži k povezovanju
ljudi in spodbuja timsko delo.
6. Merilo uspešnosti je prispevek k izboljšanju dela v konkretni situaciji.
7. Akcijsko raziskovanje prispeva k profesionalnemu razvoju, saj ni pomemben le
končen rezultat, ampak tudi sam postopek raziskovanja.

Akcijska raziskava lahko poteka kot kvantitativna ali kvalitativna raziskava. Znotraj iste
raziskave je v posameznih akcijskih korakih mogoče uporabiti kombinirano kvalitativno
in kvantitativno raziskovalno paradigmo oz. kombiniran raziskovalni pristop (Vogrinc,
2007).
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Stringer (2008) predlaga, da proces raziskovanja vključuje zasnovo študije, zbiranje
podatkov, analiziranje podatkov, poročanje o izsledkih in ukrepanje. Meni osebno je
bližje Vogrinčev (2011) raziskovalni načrt, po katerem sem tudi izvajala svojo akcijsko
raziskavo.
IZHODIŠČNA
IDEJA

REFLEKSIJA

RAZISKOVANJE
POLJA

SPREMLJANJE
UČINKOV

NAČRTOVANJE
AKCIJE

IZVAJANJE
AKCIJE

Slika 1: Faze akcijskega raziskovanja po Vogrincu (2011)

V prvi fazi sem oblikovala okvirno idejo projekta na podlagi izkušenj in zaznanih potreb
v instituciji, kjer že dlje časa aktivno sodelujem. V fazi raziskovanja polja sem se
posvetila preučevanju obstoječe literature, vzpostavitvi stika s pedagoško vodjo v
instituciji in predstavitvi projekta. Fazo sem zaključila z dogovorom o sodelovanju.
Načrtovanje akcije mi je vzelo veliko časa, saj sem se morala na projekt temeljito
pripraviti. Dokončno sem oblikovala koncept samega projekta, ki je vključeval pripravo
priročnika na temo socialno–interaktivnih iger, pripravo materialov in prilog,
usposabljanja in individualnega svetovanja. Predvidela sem tudi način zbiranja podatkov
in evalviranja. V fazi izvajanja akcije sem projekt dejansko izvedla, medtem pa sem
spremljala tudi učinke. Akcijsko raziskavo sem zaključila z refleksijo in razmislila o
možnih izboljšavah.
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3.2. VZOREC
V vzorec sem zajela 19 prostovoljcev, ki so v času od 27.04. do 04.05.2013 v Mladinskem
zdravilišču in letovišču Debeli rtič opravljali delo vzgojitelja skupine otrok ali
mladostnikov. Na podlagi prijave so bili izbrani s strani kadrovske in pedagoške službe.
V MZL Debeli rtič so preživeli 1 teden, kjer so prevzeli skupino 8 – 13 otrok iz socialno
ogroženih družin. Večina vzgojiteljev je starih med 20 in 30 let, imajo pa različna
predznanja. Nekateri vzgojitelji so to delo že opravljali, drugi pa so se v vlogi vzgojitelja
preizkusili prvič.
Po uvodni predstavitvi projekta se je 17 od 19-ih vzgojiteljev odločilo, da se pridruži
projektu in v njem aktivno sodeluje. Posredno je bilo v projekt vključenih tudi 192 otrok,
saj so vzgojitelji s svojo skupino dnevno izvajali socialno–interaktivne igre.

3.3. INSTRUMENTI, TEHNIKA ZBIRANJA IN OBDELAVE
PODATKOV
Podatke sem zbirala s pomočjo treh anketnih vprašalnikov. Vprašalniki so vsebovali
tako vprašanja zaprtega kot tudi vprašanja odprtega tipa. Obsegali so naslednje sklope:


Osebne podatke (ime in priimek, spol, starost, izkušnje, izobrazba).



Podatke o skupini (število otrok, spol otrok, posebnosti v skupini).



Ocenjevalne lestvice, lestvice stališč v povezavi z izvajanjem socialno–
interaktivnih iger.



Osebno mnenje in komentarji na podlagi opazovanja in izkušenj pri uporabi
socialno–interaktivnih iger.

Nekatere podatke sem obdelala kvantitativno, ostalo pa kvalitativno. Vprašanja, ki so
spraševala po numeričnih podatkih, sem obdelala kvantitativno, kvalitativno metodo pa
sem uporabila za analizo vprašanj odprtega tipa. Odgovore sem kodirala, pri tem pa sem
uporabila induktivni pristop (Vogrinc, 2008).
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4. POTEK AKCIJSKE RAZISKAVE
Akcijska raziskava je potekala v okviru 6-ih osnovnih faz, znotraj katerih sem izvedla 13
konkretnih akcijskih korakov.

1. faza: IZHODIŠČNA IDEJA
1. korak: Oblikovanje okvirne ideje projekta na podlagi izkušenj in zaznanih
potreb

V prvi fazi projekta je potekal razmislek o temi in vsebini akcijske raziskave. Odločila
sem se za Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič, saj je to okolje, ki ga zelo dobro
poznam.

Že vrsto let sodelujem kot vzgojiteljica in animatorka za skupine otrok in mladostnikov
iz socialno ogroženih družin, ki prihajajo na letovanja, obenem pa sem v okviru študija in
predvsem med izvajanjem različnih prostovoljnih del dobro spoznala tudi socialno–
interaktivne igre. Tu sem videla priložnost, da obe področji združim. Letovanje naj bi
zagotavljalo otroku prijeten, sproščen in veder počitek, poln dejavnosti, ki bodo ugodno
vplivale na uspešen nadaljnji razvoj njegove osebnosti. (Debeli rtič: Mladinsko
zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije, 2001). Prav socialno–interaktivne igre
ponujajo možnost, da s kreativnimi metodami dosežeš zelo pozitivne učinke.

V vlogi vzgojitelja se preizkušajo tako prostovoljci s pedagoško izobrazbo kot tudi
nepedagogi. Ne glede na izobrazbo pa sem dlje časa zaznavala, da je večini vzgojiteljev
področje socialno–interaktivnih iger relativno neznano. Nekateri vzgojitelji sicer
poznajo in tudi uporabljajo določene socialno–interaktivne igre, vendar je njihov izbor
zelo omejen. Kontekst letovanja ponuja veliko možnosti za izvajanje iger, zato sem
začela razmišljati, kako bi lahko socialno–interaktivne igre predstavila kot dopolnilno
metodo pri delu s skupino. V osnovi sem si zamislila koncept, kjer bi se vzgojitelji najprej
praktično seznanili z igrami, jih preizkusili in jih nato na podlagi lastnih izkušenj tudi
uporabili v svoji skupini.
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2. Faza: RAZISKOVANJE POLJA
2. korak: Pregled literature s področja iger

Drugi korak je zajemal pregled knjig, priročnikov in člankov s področja iger.
Osredotočila sem se na literaturo, ki vključuje kakršenkoli vidik igre. Na našem prostoru
obstaja kar nekaj literature na to temo, vendar so to večinoma različne zbirke iger. Po
grobi oceni, bi literaturo s področja iger lahko razdelila v naslednji dve kategoriji:



Strokovne knjige in članki – literatura, ki zajema teoretske vidike igre.



Zbirke iger in priročniki – literatura, ki podaja praktične primere iger. Navadno
so tematsko obarvani (npr. igre na prostem, zabavne igre, družabne igre, športne
igre, otroške igre, socialne igre, ipd.).

V osnovi je sama igra relativno dobro raziskano področje. Glede na vidik igre, na
katerega se osredotočamo, lahko najdemo ustrezno tematsko literaturo. Predvsem so
dobro pokrita področja športa, zabave in prostega časa. Strokovne knjige se posvečajo
razvojnopsihološkemu in socialnemu vidiku igre. Po moji oceni pa je zelo malo literature
na področju pedagogike igre, uporabe igre kot metode dela in igre v skupini, saj se s to
tematiko teoretsko večinoma avtorji ukvarjajo le v posameznih strokovnih člankih.
Največ je na tem področju naredilo Društvo Mladinski ceh, ki je začelo to področje
sistematično preučevati in klasificirati, izdajati publikacije in pripravljati usposabljanja.
Mrak Merhar in Umek (2013) uvajata pojem »pedagogika igre« oz. »igralna pedagogika«.
Pedagogika igre je samostojno specialno področje pedagogike, ki vpeljuje igre kot
pomembno vzgojno sredstvo. Usmerja se na dve glavni področji: vzgojo k igranju in
vzgojo preko igre. Sama po sebi je igralna pedagogika le ena izmed metod učenja, ki
omogoča socialno vzgojo, spremembe vedenja in pridobivanje izkušenj na vseh
področjih posameznikovega razvoja.

Če se torej bolj specifično usmerimo na igre, ki spodbujajo posameznikov osebnostni in
socialni razvoj in zanemarimo dejstvo, da imajo tudi ostale igre načeloma pozitivne
učinke, lahko opazimo, da nimamo veliko raznolike izbire. Obstaja nekaj knjig in
priročnikov, ki se predvsem osredotočajo na delo z razredi. Tovrstne igre se pogosto
55

Vesna Pregelj: Socialno–interaktivne igre pri delu s skupino na letovanju

uporabljajo tudi med skavti in taborniki, ki pa izdajajo predvsem interna gradiva in je
tako dostop zelo omejen. Če se še ožje usmerimo na socialne / interaktivne /
simulacijske / povezovalne igre, težko najdemo uporabno zbirko tovrstnih aktivnosti, ki
bi jih lahko uporabili v kontekstu letovanja17. Ob to oviro sem trčila tudi sama, ko sem s
seboj na letovanje želela vzeti priročnik, ki bi vseboval raznolike igre za delo s skupino.
Ker primernega pripomočka nisem našla, sem se odločila, da bom na podlagi izkušenj in
zaznanih potreb pripravila zbirko aktivnosti za delo s skupino na letovanju.

3. korak: Vzpostavitev sodelovanja s pedagoško vodjo v izbrani organizaciji in
predstavitev ponudbe projekta
Z jasno vizijo in osnutkom projekta sem vzpostavila stik s pedagoško vodjo v MZL Debeli
rtič, gospo Gabrijelo Kukovec Pribac. Vogrinc (2008) poudarja, da je v izvedbo akcijske
raziskave smiselno vključiti čim več ljudi iz določene institucije, nujno potrebno pa je, da
vsi zaposleni raziskavo tudi podpirajo.

Pedagoški vodji sem razložila ozadje ideje, cilje, glavne predpostavke in okviren potek
projekta. Povprašala sem jo tudi o možnostih izvajanja. Ga. Kukovec Pribac se je s
sodelovanjem strinjala, mi predstavila svoje pomisleke in podala nekaj predlogov. Vse
prejete informacije sem vzela na znanje in o njih kritično razmislila. Ponovno sva se
sestali čez teden dni, ko sva sklenili dogovor.

4. korak: Dogovor o sodelovanju
S pedagoško vodjo sva dogovorili podrobnosti o projektu. Dorekli sva čas izvajanja,
objektivne pogoje in način izvajanja. Pedagoška vodja mi je dala proste roke in hkrati
zagotovila svojo podporo v času načrtovanja in izvajanja projekta.

Posamezne zbirke, npr. »Razred kot socialna skupina in socialne igre« (Virk Rode in Belak Ožbolt, 1991)
ali »Ne uči me, pusti, da se učim« (Kobolt, 1992) sicer obstajajo, vendar ne pokrivajo v celoti dinamike, ki
se dogaja v skupini na letovanju.
17
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3. Faza: NAČRTOVANJE AKCIJE
5. korak: Priprava projekta

V tem koraku je potekal temeljit premislek o poteku projekta. Najprej sem za mnenje
povprašala posameznike, ki so aktivno vpleteni v kontekst letovanja – pedagoško vodjo,
pedagoško koordinatorico in vzgojitelje, ki to delo opravljajo že dlje časa. Preverila sem
njihovo zaznavanje potreb. Največ koristnih informacij sem dobila s strani vzgojiteljev,
ki tudi v praksi delajo s skupino na letovanju. Na vprašanje, če zase menijo, da imajo
dovolj znanja o socialno–interaktivnih igrah, so odgovarjali v smislu, da nekaj izkušenj
sicer imajo, bi si pa želeli pridobiti dodatna znanja (»Predvidevam, da imam nekaj znanja.
Predvsem so to znanja pridobljena na faksu, vendar to vsekakor ni dovolj.« / »Jaz imam
nekaj znanja o socialnih igrah, čeprav sem se večinoma pozanimala sama.« / »Večino takih
iger sem spoznala pri skavtih.«).

Večinoma so se strinjali, da je vnašanje socialno–interaktivnih iger na področje letovanj
dobra ideja, saj vzgojiteljem včasih primanjkuje idej za delo s skupino (»Izredno
zanimiva in koristna ideja.« / »Vsekakor bi si želela pridobiti več znanja in konkretnih idej,
saj to zmeraj prav pride.«).
Strinjali so se, da je potrebno pripraviti ustrezen pripomoček, ki bo vzgojiteljem v oporo
pri izvajanju iger (»Sama se poslužujem iger, ki sem si jih zbrala tekom študija, ampak bi
bilo dobro, da bi ostajala zbirka iger.« / »Sama ideja za priročnik se mi zdi super, saj bi
prav prišel, ko si brez idej.«).

Na vprašanje, kakšen priročnik bi bil zanje uporaben so odgovarjali precej podobno:
»Veliko različnih iger, ki bi bile smiselno razporejene.« / »Mora vsebovati jasna navodila,
seznam pripomočkov, za koliko otrok je primerna igra, kje se odvija (notri, zunaj) in
navodilo izvedbe.« / »Različne igre, za različne priložnosti, navodila za izvedbo ter kakšen
je njihov namen oz. v katerih primerih je določena igra primerna.« / »Mogoče bi bilo dobro,
da bi bil ločen na starosti, oziroma na igre, ki jih lahko izvajamo z najmlajšimi in
najstarejšimi.«.
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Če povzamem, so vzgojitelji potrdili moja osnovna izhodišča. Na podlagi dobljenih mnenj
in razmisleka sem si zastavila naslednji koncept poteka projekta:
a) Sodelujoči vzgojitelji bodo na letovanju prejeli interni priročnik z zbirko
raznolikih socialno–interaktivnih iger, ki so primerne za delo s skupino na
letovanju.
b) Vzgojitelji bodo imeli na voljo različne priloge in pripomočke k igram, ki bodo
popestrile aktivnosti in spodbujale kreativnost.
c) Tekom letovanja bodo izvedena 4 usposabljanja, na katerih bodo vzgojitelji
praktično preigravali socialno–interaktivne igre in pridobili nova znanja.
d) Vzgojiteljem bo ponujeno tudi individualno svetovanje v primeru vprašanj ali
težav.
e) Sodelujoči vzgojitelji v projektu bodo praktično preizkušali socialno–interaktivne
igre v svoji skupini in to tudi evalvirali. Prav tako bodo na koncu evalvirali
celoten projekt.

6. korak: Priprava priročnika18

Priprava priročnika je zahtevala veliko vloženega časa in truda. Najprej je potekal
pregled obstoječega gradiva. Kot že omenjeno, je na voljo precej literature na temo iger.
Za celosten pregled gradiva sem se odločila zato, ker je veliko iger prenosljivih na
področje socialno–interaktivnih iger. Skupinske igre že same po sebi sprožajo
interakcije med udeleženci. Z določenimi prilagoditvami so tako raznolike igre primerne
za delo s skupino.
Osredotočila sem se na 3 glavne vire pridobivanja idej:


knjige, priročniki in zbirke iger,



spletni viri in priročniki,



lastna zbirka gradiva.

Pregledala sem veliko število knjig, priročnikov, zbirk iger in spletnih strani. Zaznala
sem, da se igre in aktivnosti pogosto ponavljajo. Izbrala sem igre, ki bi jih lahko izvajali
Končna verzija priročnika je dodana v poglavju »Priloge«. Zaradi prevelikega obsega je priročnik
prikazan v pomanjšanem formatu.
18
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na letovanju in ki bi pri delu s skupino lahko pokazale pozitivne učinke. Pri tem sem se
opirala na lastne izkušnje, poznavanje dinamike v skupini in značilnosti populacije
udeležencev na letovanju.

Igre sem izbirala na podlagi naslednjih kriterijev:


Igre so v osnovi zabavne in sproščujoče.



Igre so načeloma primerne za različne starostne skupine.



Igre so zanimive tako za fante, kot tudi za dekleta.



Igre so relativno enostavne za izvajanje.



Igre lahko izvajajo tako vzgojitelji z izkušnjami kot tudi nepoznavalci področja
socialno–interaktivnih iger.



Igre ne posegajo pregloboko v posameznika.



Igre je možno izvajati v skupini 8-12 udeležencev.



Igre se izvajajo predvsem na prostem.



Igre potekajo skozi raznolike metode in tehnike.



Igre spodbujajo komunikacijo in povezovanje med člani skupine.

V priročnik sem vključila tudi nekaj lastnih iger in aktivnosti. Izbrane igre sem nato
prilagodila značilnostim socialno–interaktivnih iger, jih umestila v kontekst letovanja in
razvrstila na tematska področja. Veliko iger je prirejenih in nadgrajenih. Osnutek
priročnika sem nato dala v pregled mentorici, pedagoški vodji letovanja in nekaterim
vzgojiteljem, s katerimi sem sodelovala v preteklosti. Na podlagi zbranih povratnih
informacij sem priročnik še dodatno prilagodila in dopolnila.

Končna verzija priročnika ima naslov »Socialno–interaktivne igre« in podnaslov »Interni
priročnik za vzgojitelje na letovanju«. Obsega 70 strani in 83 različnih iger in aktivnosti,
ki so razdeljeni na 8 tematskih področij (prim. Virk Rode in Belak Ožbolt, 1991; Kobolt,
1992; Kranjčan, 2011; Mrak Merhar in Umek, 2012);
1. Spoznavne igre – Igre, ki so namenjene vzpostavitvi začetnega stika med
udeleženci, spoznavanju posameznikov in vključevanju v skupino. Cilj iger je, da
se udeleženci v skupini otresejo začetne zadržanosti, strahu in se spoznajo med
seboj.
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2. Igre za povezovanje skupine – Igre, ki spodbujajo sodelovanje med člani,
vključevanje izoliranih posameznikov in povezovanje članov. Igre težijo k temu,
da udeleženci začutijo pripadnost skupini in najdejo svoje mesto v skupini.

3. Igre za izboljšanje samopodobe – Igre, ki spodbujajo samospoštovanje in
spoštovanje drugih. Cilj iger je ustvarjanje pozitivnih stališč do samega sebe in
krepitev samozavesti.

4. Igre na temo komunikacije – Igre, v katerih udeleženci vadijo različne oblike
komunikacije. Cilj iger je utrjevati učinkovito komunikacijo v skupini.
5. Štafetne igre – Igre, kjer je potrebno medsebojno sodelovanje skozi športne
dejavnosti. Cilj iger je utrjevanje skupine in omogočanje samopotrditve tudi manj
priljubljenih udeležencev.

6. Gibalne igre – So dinamične igre, ki spodbujajo fizično aktivnost. Cilj iger je
sprostitev odvečne energije in zabava.

7. Zabavne igre – So preproste, zanimive in lahkotne igre, ki se uporabljajo za
dviganje razpoloženja. Cilj iger je ustvarjanje prijetne atmosfere.

8. Igre za zaključevanje – Igre, ki so namenjene vrednotenju dela in počutja na
letovanju. Cilj iger je izraziti svoje občutke, dobiti povratno informacijo in
ohranjanje prijateljskih odnosov.
Tematski sklopi so bili skrbno izbrani na podlagi splošne dinamike letovanj. Otroci v isti
skupini se na začetku letovanja večinoma ne poznajo, zato je potrebno posebno
pozornost nameniti spoznavanju in povezovanju. Po prvih uvodnih dneh se udeleženci
letovanja navadijo na novo okolje in pokažejo pravega sebe. Takrat pride do konfliktov,
pokažejo pa se tudi vrzeli na področju komunikacije, samopodobe in socialnih veščin.
Zato so potrebne igre na temo samopodobe in komunikacije. Otroci med letovanjem
potrebujejo tudi veliko zabavnih in gibalnih dejavnosti, preko katerih se sprostijo in se
soočijo z določenimi frustracijami, ki izhajajo iz njihovega domačega okolja. Proti koncu
60

Vesna Pregelj: Socialno–interaktivne igre pri delu s skupino na letovanju

letovanja je potrebno otroke postopno privajati na dejstvo, da se bodo iz počitnic vrnili
nazaj v svoje okolje. Prav to lahko prinese s seboj veliko stresa in žalosti. Zato je
potrebno evalvirati celotedensko dogajanje in poskrbeti za slovo z igrami za
zaključevanje termina.

Pri oblikovanju iger sem izbrala preprosto metodologijo. Vsaka igra v priročniku tako
vsebuje:


Ime dejavnosti



Cilje, ki jih dejavnost želi doseči



Okvirni čas trajanja



Priporočen prostor dogajanja



Pripomočke in priloge



Potek igre



Opombe



Vir/e iz katerih izhaja igra

7. korak: Priprava pripomočkov in prilog

V priročniku so vključene tudi igre in aktivnosti, ki potrebujejo dodatne pripomočke in
materiale. Tovrstne aktivnosti sem izbrala z namenom, da vzgojitelji spoznajo širino
socialno–interaktivnih iger. Predvsem sem želela pokazati, da so igre lahko bolj uspešne,
če uporabljamo različne metode in tehnike. Otroci so si različni in se poistovetijo z
različnimi mediji, zato je priporočljivo imeti širok nabor prijemov pri delu s skupino, saj
se na tak način lažje približamo vsakemu posamezniku. Pucelj Lukan (2011) še dodaja,
da so raznovrstne metode pomembne tudi zato, ker aktivirajo obe možganski polovici in
spodbujajo logično (leva polovica) in ustvarjalno mišljenje (desna polovica).

Priročnik pri vsaki igri navaja potrebne pripomočke in priloge. Pripomočki so načeloma
splošni (športni rekviziti, ustvarjalni material, stoli ipd.) in so dostopni vsem
vzgojiteljem. Priloge sem oblikovala sama. Ker je bilo nemogoče, da bi vsak vzgojitelj
dobil svoje priloge, sem pripravila dva fascikla, v katerem so bile zbrane vse potrebne
priloge. Priloge so bile pripravljene v obliki plastificiranih slik, kartončkov, modelov in
delovnih listov.
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Vsak fascikel je vseboval 13 prilog:
Priloga:
Priloga 1
Priloga 2
Priloga 3
Priloga 4
Priloga 5
Priloga 6
Priloga 7
Priloga 8
Priloga 9
Priloga 10
Priloga 11
Priloga 12
Priloga 13

Naziv priloge:
Moja predstavitev
Fotogovorica
Slika, ki me najbolj opisuje
Bingo
Zastavice
Abeceda
Kvadrati
Komplimenti
Pohvalimo se
Uprizarjanje fotografij
Prijateljstvo
Uganke
Ko smo bili skupaj

Opis:
40x fotokopirani delovni list
30 tematskih slik
96 kartic, ki prikazujejo različne dejavnosti
40x fotokopirani delovni list
2x model zastavice
2x komplet kartic s črkami abecede
4x komplet koščkov kvadratov
21 kartic s komplimenti
21 kartic s pohvalami
32 kartic s tematskimi slikami
40x fotokopirani delovni list
116 kartic z ugankami
20 kartic z nedokončanimi stavki

Tabela 4: Prikaz prilog, uporabljenih v projektu

8. korak: Priprava usposabljanja19
Za namene spoznavanja socialno–interaktivnih iger sem pripravila usposabljanje.
Predpostavljala sem, da bo praktično preigravanje iger spodbudilo vzgojitelje za njihovo
pogostejšo uporabo. Tudi Kobolt (1992) poudarja, da je zelo pomembno, da vodja
skupine že sam preizkusi posamezno socialno–interaktivno igro kot udeleženec.
Avtorica meni, da je neposredna izkušnja oz. »metoda lastne kože« najbolj prepričljiva
učna metoda. Iz usposabljanja sem namerno izključila teorijo kot samostojni del in se
tako osredotočila na praktični vidik iger in izmenjavo izkušenj. Posamezne teoretične
koncepte sem vpletala med samim usposabljanjem.

Zamislila sem si 4 tematska srečanja, preko katerih bodo vzgojitelji preigravali
konkretne igre, ki so opisane tudi v priročniku. Srečanja bodo potekala čez cel teden
letovanja, na vsake 2 dni. Z upoštevanjem razvoja skupinske dinamike se bodo zvrstile
tudi teme srečanj. Izbrala sem teme, ki so vedno aktualne na letovanju: spoznavanje,
povezovanje skupine, komunikacija in zaključevanje termina. Avtorji namreč poudarjajo,
da gre skupina skozi faze. V prvi fazi se skupina zbere in začne vzpostavljati odnose.
Člani skupine še iščejo svoj prostor, prisoten je strah, negotovost in sramežljivost. V
Priprava usposabljanja je dodana v poglavju »Priloge«. Zaradi prevelikega obsega je priprava prikazana
v pomanjšanem formatu.
19
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drugi fazi začne posameznik iskati stik s posamezniki in vzpostavlja prve prijateljske
vezi. V skupini se počuti vedno bolj varnega, zato začne oblikovati in izražati svoja
čustva. V tretji fazi se osnujejo pravila in medsebojni odnosi, v skupini se izoblikuje
občutek »mi«. Komunikacija je vedno bolj iskrena, zato obstaja tudi večja možnost
konfliktov, ki pa so že kontrolirani in usmerjeno v nadaljnjo rast skupine. V četrti fazi
skupina učinkovito deluje. Posamezniki čutijo močno pripadnost skupini in imajo svojo
vlogo znotraj skupine. Zadnja oz. peta faza je čas zaključevanja. Udeleženci se od skupine
poslavljajo. Pomembno je ovrednotiti skupen čas in ozavestiti proces dogajanja znotraj
skupine (prim. Virk Rode in Belak Ožbolt, 1991; Kranjčan, 2007; Mrak Merhar in Umek,
2012).
Na prvem srečanju bo prisotna večina vzgojiteljev, ki bodo v terminu majskih počitnic
opravljali delo vzgojitelja v MZL Debeli rtič. Po prvem srečanju bodo imeli udeleženci
možnost izbire, ali bodo intenzivno sodelovali tudi v naslednjih dneh. Vzgojitelji, ki se
bodo odločili za nadaljnje sodelovanje v projektu, bodo dobili priročnik, materiale za
izvedbo iger, deležni bodo individualnega svetovanja in še treh skupinskih srečanj.

Namen in cilji usposabljanj so bili naslednji:

1. Srečanje:
SPOZNAVANJE

Namen:

Udeleženci spoznajo projekt,
preizkusijo nekaj praktičnih iger, 
premislijo, ali jih ta tema zanima 
in se odločijo za sodelovanje.


2. Srečanje: POVEZ.
SKUPINE



Udeleženci spoznajo igre in
aktivnosti
za
povezovanje 
skupine in jih uporabijo pri delu s 
svojo skupino.





Cilji:
vzpostavitev začetnega kontakta in uvodna
predstavitev projekta
motiviranje za nadaljnje sodelovanje
izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih
iger
spoznavanje
udeležencev
in
spodbujanje
navezovanja stikov
izražanje želja in pričakovanj v zvezi z
usposabljanji
izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih
iger
povezovanje udeležencev
timsko dogovarjanje in sodelovanje
skupinsko reševanje nalog
komunikacija v skupini
iskanje načinov za skupno delo
motiviranje za nadaljnje sodelovanje
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4. Srečanje: ZAKLJUČEVANJE
TERMINA

3. Srečanje:
KOMUNIKACIJA


Udeleženci spoznajo igre in
aktivnosti za bolj učinkovito
komunikacijo in jih uporabijo pri
delu s svojo skupino.









Udeleženci spoznajo aktivnosti, ki
jih
lahko
uporabimo
za
zaključevanje termina. Poleg tega
je namen pridobiti povratno
informacijo o projektu.








izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih
iger
besedno in nebesedno sporazumevanje
opazovanje značilnosti drugih članov skupine
vživljanje v lastnosti in značilnosti vedenja drugih
igranje vlog
spoznanje, da se naši pogledi na isto stvar
razlikujejo
motiviranje za nadaljnje sodelovanje
izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih
iger
izražanje svojih občutkov
osredotočanje na pozitivne lastnosti in lepe
trenutke
ohranjanje lepih spominov z letovanja
preverjanje izpolnjenih želja in pričakovanj
ustna in pisna evalvacija usposabljanja in
projekta
motiviranje za uporabo socialno–interaktivnih
iger pri delu z različnimi skupinami ljudmi

Tabela 5: Pregled namenov in ciljev usposabljanja po posameznih srečanjih.

9. korak: Priprava individualnega svetovanja
V času letovanja bom na voljo vzgojiteljem za individualna vprašanja in svetovanje.
Name se bodo lahko obrnili v primeru vprašanj, dilem ali težav. O morebitnem terminu
se bomo dogovarjali sproti, saj je vnaprej zelo težko časovno predvideti ustrezen termin
za vse udeležence.

10. korak: Načrtovanje zbiranja podatkov in evalviranja20

V času izvajanja projekta bom zbirala podatke. Stringer (2008) meni, da je pomemben
del akcijskega raziskovanja zbiranje informacij iz različnih virov. Potrebno je
dopolnjevati pridobljene podatke in izkušnje z opazovanjem in pregledom literature.
Na prvem srečanju bodo vzgojitelji izpolnili uvodni vprašalnik. Namen tega instrumenta
je pridobitev splošnih podatkov o vzgojiteljih – spol, starost, izobrazba, izkušnje z
20

Vsi uporabljeni vprašalniki so dodani v poglavje »Priloge«.
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letovanji, izkušnje z

izvajanjem

socialno–interaktivnih

iger

in

lastna ocena

usposobljenosti za izvajanje tovrstnih iger.

Vzgojitelji, ki bodo sodelovali v projektu, bodo prvi dan prejeli obrazec, v katerega bodo
vsakodnevno vnašali izvedene socialno–interaktivne igre. Zabeležili bodo, katero igro so
izvedli in s kakšnim namenom so to igro izbrali. Ocenili bodo, kako je igra uspela glede
na namen in napisali komentar dogajanja.

Na zadnjem srečanju bodo vzgojitelji izpolnili vprašalnik, v katerem bodo ocenili
posamezne dele projekta, podali povratno informacijo in podali lastno oceno
usposobljenosti za izvajanje socialno–interaktivnih iger.
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4. faza: IZVAJANJE AKCIJE
11. korak: Izvedba projekta

Projekt je potekal v času šolskih prvomajskih počitnic, od 27.04. do 04.05.2013. V MZL
Debeli rtič je na počitniško letovanju prišlo 227 otrok in mladostnikov, ki so bili zaupani
v varstvo 20-ih vzgojiteljev21, 2 dodatnih vzgojiteljev, 2 strokovnih sodelavcev,
pedagoške koordinatorice in pedagoške vodje.

Dan pred prihodom otrok, dne 26.04.2013, smo imeli pedagoški tim sestanek, kjer smo
se dogovorili vse formalnosti glede letovanja. Vzgojitelji so bili preko elektronske pošte
predhodno okvirno obveščeni, da bo projekt potekal in bodo imeli možnost sodelovanja.
Po sestanku smo imeli prvo srečanje, na katerem so bili vsi prisotni. Srečanje je potekalo
po predvidenem poteku. Na začetku sem predstavila sebe in svoje delo, nadaljevala sem
s predstavitvijo in potekom projekta in izvedla 4 spoznavne igre. Zaključila sem s
povabilom za sodelovanje pri projektu, na katerega se je odzvalo 17 vzgojiteljev.

Sodelujoči vzgojitelji so prejeli priročnik in potrebne pripomočke. Dogovorili smo se, da
bodo vsak dan izvedli vsaj 3 socialno–interaktivne igre iz priročnika in redno
izpolnjevali obrazec z izvedenimi igrami. Razdelila sem tudi oba fascikla s prilogami. En
fascikel je bil dostopen devetim vzgojiteljem v prvem paviljonu, drugi fascikel pa se je
nahajal v sosednjem paviljonu, kjer je bilo s svojo skupino nastanjenih osem vzgojiteljev.
Glede individualnega svetovanja so vzgojitelji ocenili, da ne potrebujejo posebnega
termina, zato sem poudarila, da se lahko tekom letovanja kadarkoli obrnejo name.

Drugo srečanje smo izvedli čez dva dni, dne 28.04.2013. Vzgojitelji so že dobili svoje
skupine in začeli izvajati igre. Na srečanju sem v uvodu najprej preverila, kakšni so
njihovi občutki in dosedanji potek, nadaljevala sem s štirimi igrami na temo povezovanja
skupine, zaključila pa s spodbudo za nadaljevanje projekta. Nekaj posameznikov je z
vprašanji individualno pristopilo k meni. Naletela sem na prvo večjo težavo glede
usklajevanja termina za srečanja. Izkazalo se je, da termin v času popoldanskega počitka
ni najbolj ustrezen za vzgojitelje, zato smo se skupaj odločili, da poskusimo z večernim
21 Tudi

sama sem imela v času izvajanja projekta svojo skupino.
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terminom. Ugotovili smo, da bi bilo naslednje srečanje, ki naj bi potekalo 30.04.2013,
bolje prestaviti na dan prej, saj se bodo vzgojitelji ta dan s skupino pripravljali na
prvomajsko praznovanje.

S tretjim tematskim srečanjem smo tako nadaljevali naslednji dan v večernih urah.
Poznejši termin se je načeloma izkazal za ustreznejšega, je pa bila opazna večja
utrujenost vzgojiteljev. V uvodnem delu so vzgojitelji izpostavili, da so precej
obremenjeni z obveznostmi in da jim vsak dan ne uspe izvesti vse tri igre, kot je bilo
dogovorjeno. Na temo komunikacije smo preigrali 4 igre iz priročnika.
Zadnje srečanje smo izvedli v četrtek, dne 02.05.2013. Osredotočili smo se na
zaključevanje termina, saj temu v praksi pogosto namenjamo premalo pozornosti.
Vzgojitelji so delili nekaj svojih izkušenj tekom izvajanja socialno–interaktivnih iger.
Preigrali smo 2 igri za zaključevanje termina in omenili še ostale možnosti. Ker je bilo to
zadnje skupno srečanje, sem se vzgojiteljem iskreno zahvalila za sodelovanje in izrazila
upanje, da je bil projekt zanje koristen.

5. Faza: SPREMLJANJE UČINKOV
12. korak: Zbiranje podatkov in evalviranje

V času trajanja projekta sem redno zbirala podatke in spremljala učinke. Kot že
omenjeno, sem sistematsko zbirala podatke preko vnaprej pripravljenih instrumentov.
Vzgojitelji so redno izpolnjevali obrazce in prihajali na srečanja. Zaradi objektivnih
razlogov, ki so se pokazali na terenu, sem določene malenkosti prilagodila, vendar sem
se načeloma držala načrtovanega poteka projekta. Bolj celostno sliko sem si pridobila še
z opazovanjem vzgojiteljev, ob pogovoru s posamezniki in s povratnimi informacijami s
strani vzgojiteljev, pedagoške koordinatorice in pedagoške vodje. Podatki, ki sem jih
zbrala v tem koraku, bodo predstavljeni in interpretirani v poglavju »Prikaz rezultatov
in interpretacija«.
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6. Faza: REFLEKSIJA
13. korak: Osebna refleksija

Vsako letovanje v vlogi vzgojitelja je vedno nekaj posebnega. S pravo mero pozitivne
treme in ščemenja v trebuhu se na dan prihoda otrok sprašuješ, kakšna bo tvoja skupina
otrok in kakšni bodo naslednji dnevi. S podobnimi občutki sem tudi tokrat prišla v MZL
Debeli rtič, le da so bili tokrat še bolj intenzivni. Po glavi mi je rojilo tisoč vprašanj: »Je to
sploh prava ideja? Bodo vzgojitelji sodelovali v projektu? Bo vse potekalo, kot sem si
zamislila? Kaj pa, če bo šlo kaj narobe? …«.

Akcijska raziskava je navadno časovno in vsebinsko obsežen projekt, ki zahteva veliko
truda in energije. Po mojem mnenju je temelj dobrega projekta predvsem kvalitetna
priprava, zato sem fazi načrtovanja posvetila največ časa. Poskušala sem si čim bolj
podrobno zamisliti situacije na letovanju in možne zaplete med izvajanjem akcijske
raziskave. Pri tem sem se opirala na lastne izkušnje in poznavanje konteksta, kamor sem
umeščala svoj projekt. Pri pripravi posameznih segmentov projekta (priročnik, priloge,
usposabljanja, individualno svetovanje) sem se temeljito posvetila vsakemu izmed njih.
Z zavedanjem, da sem se maksimalno posvetila pripravi, sem veliko manj obremenjeno
stopila v fazo izvajanja akcijske raziskave.
Izvajanje projekta je potekalo relativno nemoteno. Po začetnem navdušenju prisotnih
vzgojiteljev in pripravljenostjo za sodelovanje, sem se znebila večine uvodnih vprašanj
in našla ustrezno samopotrditev. Dejstvo je, da imajo letovanja svoj specifičen način in
ritem poteka, zato je obvezno prilagajanje vseh vpletenih. Pedagoška koordinatorica in
vodja sta s svojo podporo na tem mestu odigrali pomembno vlogo.

Za aktivno sodelovanje v projektu se je na začetku odločilo 18 od 19-ih vzgojiteljev. Po
prvih nekaj dneh, je ena vzgojiteljica odstopila, zato sem nadaljevala s 17 vzgojitelji.
Glede na to, da so potekala tudi srečanja v obliki usposabljanj, je bila to kar velika
številka za intenzivno delo z vzgojitelji. Še vedno pa to ni bila težava, ki bi pomembno
vplivala na sam projekt. Slabost je bila mogoče le ta, da ni bilo časa, da bi vsak
udeleženec po vsaki igri reflektiral igro in izrazil svoje občutke. Vseeno sem vzgojiteljem
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dala dovolj prostora, da so lahko spregovorili. Večji problem se je izkazal pri
usklajevanju terminov za usposabljanja. Termin v času popoldanskega počitka se je
izkazal za manj primernega, saj so imele skupine različno dinamiko. Po dogovoru, smo
srečanja prestavili na pozni večerni čas, ko so otroci zaspali. To se je sicer izkazalo za
dobro potezo, vendar sem opazila, da so bili nekateri vzgojitelji po celem dnevu že precej
utrujeni. Ne glede na te manjše težave, smo vsa načrtovana srečanja tudi izvedli.

Priročnik in usposabljanja so bila načeloma zelo dobro sprejeta. Pričakovala sem, da se
bodo vzgojitelji bolj pogosto posluževali tudi možnosti individualnih pogovorov v zvezi s
socialno–interakcijskimi igrami. Nekaj posameznikov se je sicer obrnilo name, vendar
sem pričakovala večji odziv. Za to sem našla dve možni razlagi. Prva je ta, da sem
naredila napako, ker sem že v osnovi temu delu projekta namenila premalo pozornosti
in nisem dovolj spodbujala udeležencev. Vendar sem se že pri načrtovanju tega dela
projekta odločila, da se bom distancirala od sistematičnega uokvirjanja in se bom raje
prepustila sprotnim potrebam. Vseeno mislim, da sem tekom letovanja vzgojiteljem
dovolj pogosto poudarjala, da sem jim na voljo in da se lahko obračajo name. Zato je bolj
verjetna druga razlaga, da ni bilo potrebe po tem. Nekaj sprotnih zadev smo reševali že v
okviru usposabljanj, verjetno pa je do določene izmenjave izkušenj prišlo že med samimi
vzgojitelji. Tisti posamezniki, ki pa so čutili potrebo, da izkoristijo to individualno
možnost, pa so to tudi naredili.

Na tem mestu je potrebno izpostaviti še eno manjšo težavo. Na začetku letovanja smo se
z vzgojitelji dogovorili, da bo vsak sodelujoči poskusil na dan izvesti vsaj 3 socialno–
interaktivne igre iz priročnika. To bi tudi meni zagotovilo, da dobim podatke, ki sem jih
potrebovala za svojo akcijsko raziskavo. Tekom letovanja pa se je izkazalo, da so bili
vzgojitelji zelo obremenjeni že z osnovnim programom letovanja. Na usposabljanjih so
mi nekajkrat omenili, da kakšen dan zaradi različnih razlogov niso uspeli izvesti vseh
treh iger. Menim, da je to lahko do določene mere ustrezen razlog, vendar je krivdo za
tako situacijo potrebno pripisati tudi pomanjkanju notranje motivacije pri določenih
sodelujočih vzgojiteljih. Ne glede na vse, pa me je tudi to pripeljalo do nekaterih
pomembnih splošnih ugotovitev.
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Celostno gledano, sem s projektom zelo zadovoljna. Odzivi sodelujočih in ostalih
vpletenih so bili zelo pozitivni. Zanimivo je tudi to, da sem po koncu projekta z različnih
strani dobila prošnje, da jim posredujem svoj priročnik. To dokazuje, da sem se prav
odločila in odkrila eno vrzel, na kateri pa bo v prihodnosti potrebno še delati.

Do kakšnih ugotovitev me je pripeljala akcijska raziskava pa več v naslednjem poglavju
…
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5. PRIKAZ REZULTATOV IN INTERPRETACIJA
Na začetku akcijske raziskave sem si zastavila štiri osnovna raziskovalna vprašanja.
Najprej sem želela izvedeti, kako bodo vzgojitelji sprejemali projektni način dela v
organizaciji in katere vidike socialno–interaktivnih iger bodo vzgojitelji izpostavljali ob
uporabi iger v svoji skupini. Glede na to, da bodo pri tem uporabljali pripravljen
priročnik, sem se spraševala, kakšna je splošna uporabna vrednost le-tega. Za konec sem
želela izvedeti, kakšen bo vpliv projekta na zaznavanje lastne usposobljenosti za
izvajanje socialno–interaktivnih iger in ali jih bo spodbudil tudi za nadaljnjo uporabo
tovrstnih iger.

5.1. Značilnosti vzorca
Šifra:
Oseba 1
Oseba 2
Oseba 3
Oseba 4
Oseba 5
Oseba 6
Oseba 7
Oseba 8
Oseba 9
Oseba 10
Oseba 11
Oseba 12
Oseba 13
Oseba 14
Oseba 15
Oseba 16
Oseba 17

Spol:
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
M
Ž
Ž
M
Ž
M
Ž

Starost:
19
20
21
21
22
22
22
23
23
24
24
25
28
29
30
31
34

Pedagog?
DA
DA
DA
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
NE
NE
DA
DA
DA
NE
NE

Že bil?
NE
NE
NE
DA
NE
NE
DA
DA
DA
DA
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA

Termini?
0
0
0
12
0
0
1
20
12
20
0
6
15
20
50
2
6

Tabela 6: Predstavitev vzorca po spolu, starosti, izobrazbi in izkušnjah z letovanji.

V raziskavi je sodelovalo 17 vzgojiteljev, ki so v času prvomajskih šolskih počitnic
opravljali delo vzgojitelja v skupini. Od tega je bilo 14 oseb ženskega spola in 3 osebe
moškega spola. Starost najmlajšega sodelujočega vzgojitelja je bila na dan raziskave 19
let, najstarejšega pa 34 let. Povprečna starost vseh vzgojiteljev v vzorcu je 24,6 let. Glede
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na izobrazbo ima oz. bo imelo 9 sodelujočih pedagoško izobrazbo, 8 pa je nepedagogov.
Vzgojitelji imajo z letovanji različne izkušnje. 11 od 17 vzgojiteljev je to delo doslej že
opravljalo vsaj enkrat, medtem ko se je 6 vzgojiteljev v tej vlogi preizkušalo prvič. Izmed
izkušenih22 vzgojiteljev je bil le en udeleženec, ki je doslej opravil 1 termin, ostali pa so
se s to vlogo srečali že 6x, 12x, 15x, 20x oz. ena oseba celo 50x.

Glede na to, da imajo nekateri vzgojitelji že veliko izkušenj z letovanji lahko sklepam, da
posamezniki, ki se res najdejo v tej vlogi in tudi znotraj same organizacije, to delo potem
pogosto opravljajo in mu verjetno namenijo tudi veliko časa. Glede na to, da so vzgojitelji
relativno mladi in imajo za seboj že veliko število terminov, to najverjetneje pomeni, da
to delo opravljajo večkrat letno. Kot že omenjeno, termini trajajo vsaj teden dni, zato
tovrstno udejstvovanje aktivnim vzgojiteljem vzame kar nekaj časa. Potrebno pa je
opozoriti še na to, da je to delo v osnovi prostovoljno (MZL Debeli rtič, 2009), zato lahko
sklepam, da so aktivni vzgojitelji posamezniki z dobro razvitim socialnim čutom.
Predvsem za pedagoge najverjetneje velja, da se za to delo odločajo z namenom
pridobivanja izkušenj. Ogulin (2000) ugotavlja, da mladi ljudje kot prostovoljci na
letovanjih tudi preverjajo pravilnost svoje poklicne odločitve.

Dejstvo je, da je pogoj za opravljanje tovrstnega dela polnoletnost (MZL Debeli rtič,
2009). Na podlagi pogovorov s sodelujočimi vzgojitelji sem spoznala, da se za letovanja
odločajo predvsem mladi v času študija in brezposelni. Za študentsko populacijo je tudi
sicer značilno, da imajo nekoliko več prostega časa. Zelo malo vzgojiteljev je redno
zaposlenih; tisti, ki pa so, so po letih starejši in navadno prihajajo na letovanja že dlje
časa. Na omenjen podatek je potrebno pogledati še s širšega zornega kota. Letovanja
trajajo 7, 10 ali 14 dni (MZL debeli rtič, 2010). Redno zaposleni morajo za ta čas koristiti
svoj dopust, zato se tega ne poslužujejo v tolikšni meri kot študenti in brezposelni.

Vsekakor je vzorec sodelujočih vzgojiteljev zelo raznolik in pester tako po starosti kot
tudi po izobrazbi in predhodnih izkušnjah.

Izraz »aktiven oz. izkušen vzgojitelj« uporabljam za posameznike, ki so pred raziskavo že opravljali
delo vzgojitelja in so imeli izkušnje z vsaj enim tedenskim počitniškim letovanjem.
22
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5.2. Kako vzgojitelji sprejemajo in vrednotijo projektni način dela?
V okviru drugega raziskovalnega vprašanja me je zanimalo, kako vzgojitelji sprejemajo
in vrednotijo projektni način dela. Vzgojitelji na Debelem rtiču so namreč imeli prvič
možnost sodelovati v tovrstni obliki dela, ki se je izvajala tekom letovanja. S 5–
stopenjsko lestvico (pri čemer 1 pomeni zelo slabo, 2 slabo, 3 povprečno, 4 dobro in 5
zelo dobro) so ocenjevali pripravo in izvedbo posameznih elementov projekta.
Povprečne vrednosti so navedene v naslednji tabeli:

Element projekta:
Uvodna predstavitev projekta
Priročnik
Priloge in pripomočki za izvajanje iger
Usposabljanja
Individualno svetovanje

4,82
4,94
4,82
4,71
4,59

Tabela 7: Povprečne ocene posameznih evalviranih elementov projekta.

Vzgojitelji so posamezne elemente projekta ocenjevali zelo visoko. Najbolj so bili
zadovoljni s priročnikom, saj so mu namenili zelo visoko povprečno oceno ( x = 4,92).
Najnižje so ocenili individualno svetovanje, za katerega povprečna ocena znaša 4,59.
Rezultati so zelo spodbudni, saj kažejo na to, da so bili vzgojitelji zelo zadovoljni s
pripravo in izvedbo vseh faz in elementov projekta.

Da pa lahko pridobimo bolj celostno sliko na projektni način dela in tudi sam projekt,
moramo pogledati še z drugega zornega kota. Sodelujoči v raziskavi so se zavezali, da
bodo vsak dan letovanja v svoji skupini izvedli vsaj 3 socialno–interaktivne igre iz
priročnika. Ob tem so izvedene igre in njihove osebne komentarje vnašali v obrazec.
Najprej nekaj statističnih podatkov: V sedmih dneh je 17 vzgojiteljev izpeljalo 264 iger.
Povprečno je tako vsak vzgojitelj v enem tednu izvedel 15 različnih iger. Večina
vzgojiteljev tako ni uspela doseči dogovorjene kvote. Načeloma bi lahko glede na
aktivnost sodelovanja v projektu iz analize prejetih evidenc izvedenih iger, sodelujoče
vzgojitelje razdelila v 3 skupine:
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1. Skupina: Sestavljajo jo 3 vzgojitelji, ki so pokazali nadpovprečno zanimanje za
projekt. Izvedli so dogovorjeno število iger (21 iger) ali celo več, aktivno
sodelovali na usposabljanjih in zelo natančno opazovali skupino med igrami. Tudi
njihovi komentarji so bili zelo podrobni in temeljiti (npr. »Pri tej igri se je nazorno
videlo, kdo je prevzel vlogo vodje in kdo ni prispeval nič in je le izpolnjeval ukaze
drugih. Skozi to igro sem opazila odnose v skupini, kar mi je zelo pomagalo pri
nadaljnjem delu.« / »To dejavnost sem uporabila zaradi nasilja v naši skupini.
Namenoma sem fante formirala v pare, kateri se med seboj najmanj družijo, da sem
jih povezala. Načrtno sem izbrala tudi fotografije, ki so uprizarjale komunikacijo
tudi realno v naši skupini. Po vsaki uprizoritvi smo se tudi pogovorili. Kot
zanimivost naj povem, da je Jure izbral sliko smejkota z električno kitaro in jo
komentiral, da je tudi on kdaj glasen in agresiven.«).



2. Skupina: Je največja skupina, ki je sestavljena iz 11-ih vzgojiteljev. V to
skupino sem uvrstila posameznike, ki so tekom letovanja izvedli med 14 in 20
socialno–interaktivnih iger. Tudi ta skupina je zavzeto sodelovala na
usposabljanjih in kvalitetno izvajala igre. Prav tako so se poglobili v svojo
skupino in prispevali dobre komentarje, ki kažejo na to, da so projekt vzeli resno
(npr. »Ob tej igri smo se neznansko nasmejale. Sama igra je močno dvignila
razpoloženje. Pred tem je ena izmed deklic jokala. S smehom pa je pozabila, da
pogreša mamo. / »Igra je bila zelo dobra, saj so se punce v tem času med seboj že
spoznale in je včasih prišlo tudi do nesporazuma in kritiziranja drugih. S to igro
smo dodobra spoznale, kaj si dekleta mislijo druga o drugi. Tudi dekletom je bila
všeč, zato smo jo izvedle kar 2x.«).



3. Skupina: Je skupina, ki jo sestavljajo 3 posamezniki in ki se po mojem mnenju
niso najbolj našli znotraj projekta. Izvedli so med 3 in 8 iger. Na samih
usposabljanjih so sicer sodelovali, vendar so bili vidno manj zainteresirani kot
ostali. Oddali so bolj kot ne pomanjkljivo izpolnjeno evidenco izvedenih iger. Za
to skupino menim, da jih projekt ni pritegnil v tolikšni meri, kot bi si želela, so pa
po mojem mnenju vseeno nekaj odnesli. Komentarji so bili zelo kratki in splošni:
»Zelo zabavna igra za razmišljat in za smeh.« / »Vsi otroci so sodelovali.« /
»Super igra.« ).
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Iz analize podatkov lahko sklepam, da je bil projekt med vzgojitelji različno sprejet.
Nekateri so v tem videli priložnost za strokovni razvoj, drugi pa so se osredotočali na
zabavne vidike iger. Vendar je vseeno bila tema projekta večini vzgojiteljev izziv, ki so se
ga z veseljem lotili. Predvidevam, da so videli priložnost, da se kaj novega naučijo in
pridobijo nove izkušnje. Glede na to, da so načeloma zelo visoko ocenjevali vse elemente
projekta, lahko sklepam, da je bil projekt dobro prilagojen vzgojiteljevemu delu tekom
letovanja. Večina vzgojiteljev se je tudi našla v tem načinu dela. To potrjuje tudi ocena
strinjanja ( x = 4,47) pri trditvi »V prihodnosti bi si želel/a še več podobnih projektov«.
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5.3. Katere vidike socialno–interaktivnih iger najpogosteje
izpostavljajo izvajalci pri konkretni uporabi iger v skupini?
V enem tednu so vzgojitelji v okviru projekta izpeljali 264 socialno–interaktivnih iger. Za
vsako izvedeno igro so napisali tudi kratek komentar. V osnovi sta bili tema in dolžina
le-tega prepuščeni vsakemu posamezniku. Večinoma so vzgojitelji zapisali svoja
opažanja, ki so se nanašala na različne vidike socialno–interaktivnih iger. Dobljene
podatke sem najprej kodirala in združevala s kodami prvega reda, nato sem jih smiselno
grupirala po kategorijah in tako poimenovala kodo drugega reda. Ker so se mnenja
ponavljala, sem si zabeležila tudi kolikokrat se je določen komentar pojavil v takšni ali
pomensko zelo podobni obliki. Podatki so prikazani v naslednji tabeli:

ZNAČIL.
IGER

f

Igra je bila zelo zabavna.
Igra je bila otrokom zelo zanimiva.
Igra je pokazala način razmišljanja otrok v skupini.
Igra je bila za otroke dolgočasna.

27
18
4
1

IZVAJANJE
IGER

Mnenje

Igro je izvajalec prilagodil.
Igro je bilo potrebno ponoviti na željo otrok.
Izvajalec je igro izkoristil za povezovanje z drugimi skupinami.
Ponovitev igre se je izkazala za koristno.
Otroci so predlagali prilagoditev igre.
Otroci so dali pobudo za določeno igro.
Igra je na željo otrok potekala zelo dolgo.
Izvajalec je imel prvotno drugačna pričakovanja (da bo težja, lažja, …).
Igro so se otroci kasneje igrali tudi sami.
Izvajalec je uporabil igro zaradi konkretne ali konfliktne situacije v skupini.

19
16
14
8
7
5
5
4
4
4

SKUPINSKA DINAMIKA
MED IGRAMI

Kateg.

Prisotne so bile težave, vendar se je igra uspešno končala.
Na začetku je bila prisotna sramežljivost, nato pa se je igra razvila.
Med igro je v skupini prišlo do konflikta.
Otroci so si med igro pomagali in timsko sodelovali.
Nekatere podskupine so bile uspešnejše.
Otroci so med igro potrebovali dodatne spodbude.
Posamezni otroci so težko našli lastne pohvale.
Nekateri otroci se igre niso želeli igrati.
Otroci niso upoštevali navodil.
Na začetku nekateri otroci niso želeli sodelovati, ko so videli, da je zabavno, so se
pridružili.

8
7
6
4
4
4
3
3
3
2
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UČINKI IGRE

Igra je spodbujala smeh in poskrbela za prijetno razpoloženje v skupini.
Skozi igro je izvajalec spoznal skupino v novi luči.
Igra je pripomogla k povezanosti skupine.
Igra je spodbudila iskrenost in izpovedovanje posameznikov.
Igra je pripeljala do določenega spoznanja na ravni skupine.
Iz igre se je razvil pogovor in dodatne dejavnosti.
Igra je spodbudila zdravo tekmovalnost med člani skupine.
Igra je pripomogla k razrešitvi konflikta.
Igra je pokazala vloge posameznikov v skupini in njihove značilnosti.
Igra je spodbudila domišljijo in kreativnost.
Igra je spodbudila negativni učinek (jok).
Igra je spodbudila nezdravo tekmovalnost.

15
12
7
7
6
6
6
3
3
3
2
2

OCENA IGRE,
PREDLOGI
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Med otroki je bila igra dobro sprejeta, vsi so zelo sodelovali.
Igra je zelo dobro dosegla svoj namen.
Igra ni preveč dobro uspela (sramežljivost, nesodelovanje, nerazumevanje, …).
Zelo primerna igra za določeno populacijo otrok oz. za starostno kategorijo.
Igra bi za določeno starostno skupino potrebovala določene prilagoditve.
Otroci so po mnenju izvajalca razumeli sporočilo igre.

37
17
12
6
6
3

Tabela 8: Vidiki socialno–interaktivnih iger.

Iz tabele je razvidno, da so komentarji zelo razpršeni. K temu verjetno v veliki meri
prispeva raznolik profil vzgojiteljev, ki so se razlikovali tako po starosti kot tudi po
predznanju in izkušnjah pri delu s skupino. Določena mnenja pa se pojavljajo pogosteje.
Splošno gledano so vzgojitelji največkrat poudarjali, da je bila posamezna igra zelo
zabavna, zanimiva in med otroki dobro sprejeta; da je izvajalec igro prilagodil in da je
bilo določeno igro potrebno ponoviti na željo otrok.

Vzgojitelji so se med izvajanjem posamezne igre osredotočali na značilnosti same igre,
posebnostim v času izvajanja, skupinski dinamiki med igro, na učinke igre in možne
izboljšave. Opaziti je, da so nekateri vzgojitelji bolj površinsko opazovali skupino in so si
zabeležili splošen zaključek (npr. Igra je bila zelo zabavna / Igra je bila med otroki dobro
sprejeta, vsi so zelo sodelovali / Igra je bila otrokom zelo zanimiva), drugi pa so se bolj
poglobili in izkoristili igro za boljše spoznavanje skupine (npr. Igra je pokazala vloge v
skupini in njihove značilnosti / Otroci so si med igro pomagali in timsko sodelovali /
Posamezni otroci so težko našli lastne pohvale).
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Vzgojitelji so izpostavili nekaj negativnih izkušenj (npr. »Otroci niso pisali samo dobre
lastnosti, ampak tudi slabe.« / »Igra je bila zanimiva, vendar na začetku niso najbolj
razumela navodila in so se kar večkrat podpisovala v okenca.« / »Namesto sodelovanja, so
posameznika v eni ekipi obtožili, da je »smotan« ter, da so zaradi njega izgubili. Moral sem
posredovati in jim razložiti, da si je potrebno pomagati drug drugemu.« / »Igra nam ni
uspela, ne vem zakaj. Mogoče nas je bilo premalo. Bomo jutri poizkusili še z eno skupino.« /
»Otrokom kmalu zmanjka domišljije in ne vejo, kakšne gibe bi še delali.« / »Prehitro so
obupali.« / »Igra naj bi bila za pomiritev, ampak sta dva začela jokat, ker so drugi
ponavljal za njima.« / »Nekatere uganke so bile pretežke in ker niso znale, so bile
razočarane.«). Nekatere igre namreč niso uspele, razlogi pa so bili različni: otroci so bili
sramežljivi, niso želeli sodelovati, niso bili pozorni, niso razumeli ali upoštevali navodil.
V posameznih primerih je igra sprožila konflikt, jok ali nezdravo tekmovalnost.

Socialno–interaktivne igre seveda lahko imajo tudi navedene učinke. Najverjetneje so
bile omenjene situacije posledice neizkušenosti izvajalcev oz. napačne ocene konteksta.
Izvajanje iger je v osnovi zahtevna naloga, ki zahteva dobro poznavanje posameznikov in
same skupinske dinamike. Igre morajo biti izbrane premišljeno, pri tem pa je potrebno
jasno razložiti navodila in motivirati udeležence. Nekatere igre se tudi ponesrečijo, zato
je potrebno biti zelo pozoren, kdaj je igro potrebno prekiniti, da ne postane dolgočasna
ali odvrne udeležence z zaželene poti (Kobolt, 1990; Rapuš Pavel, 2001; Mrak Merhar in
Umek, 2012). Pri izbiri iger, ki sem jih uvrstila v priročnik, sem bila tudi posebej pozorna
na to, da bi izbrala nekoliko lažje igre, ki ne bi posegale pregloboko v posameznika. Prav
pri težjih igrah je potrebno več predhodnih izkušenj, da igra ne sproži nezaželene
učinke. Zanimiva je ugotovitev, da so vzgojitelji neuspešnost igre pripisovali zgolj
objektivnim razlogom; značilnostim igre, motečim posameznikom, starosti udeležencev,
ipd. Vzgojitelji niso pomislili na to, da so pomembne tudi osebnostne lastnosti vodje
skupine in pristop k igri. Verjetno bi bilo potrebno pri bodočih podobnih projektih več
pozornosti nameniti tudi temu vidiku.

Kljub omenjenim situacijam pa so vzgojitelji med izvajanjem socialno–interaktivnih iger
doživljali in zaznavali predvsem prednosti uporabe teh iger. Po njihovem mnenju
socialno–interaktivne igre pomagajo pri začetni sramežljivosti, spodbujajo sodelovanje,
timsko delo, izpovedovanje in iskrenost. Poleg tega spodbujajo domišljijo in kreativnost,
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na ravni skupine pa poskrbijo za smeh in dobro klimo. Igre tudi pripeljejo do
pomembnih splošnih spoznanj, pomagajo pri razreševanju težav v skupini in so iztočnica
za pogovor in dodatne dejavnosti. Podobno sta ugotovili tudi Virk Rode in Belak Ožbolt
(1991; 1998), ki sta preučevali učinke socialnih iger v osnovnošolskih razredih.
Ugotovili sta, da se pozitivni učinki pojavljajo na več nivojih:


odnos učencev do sebe (še posebej pri učencih s težavami v odnosu),



odnos med učenci v razredu,



odnos učencev do učiteljice in odnos učiteljice do učencev,



počutje učencev,



počutje učiteljev.

Podobno shemo bi lahko zaznali tudi v kontekstu letovanja, kjer so sicer manjše skupine
kot osnovnošolski razredi (in s tem tudi intenzivnejša skupinska dinamika), v vlogi
učiteljev pa se znajdejo vzgojitelji na letovanju. Razlika je le v tem, da letovanja potekajo
intenzivno krajši čas kot delo z razredom, vendar bi se ob natančnem merjenju in
opazovanju najverjetneje pokazali pozitivni učinki na omenjenih nivojih.

Pozitivno me je presenetilo tudi to, da so bili vzgojitelji pri igrah precej fleksibilni. Na
usposabljanjih sem želela vzgojitelje ozavestiti, da so napisane igre samo osnovni okvir,
ki omogoča neskončno prilagoditev in možnosti. Menim, da mi je uspelo, saj so vzgojitelji
pogosto omenjali, da so igre prilagajali (npr. »Igro sem prilagodila tako, da si je vsaka
punca na hrbet nalepila list papirja (tako, kot smo se šli vzgojitelji) in so si punce pisala
pozitivna sporočila druga drugi.« / »Igro sem spremenila v ladjico najboljše in najslabše
stvari, ki se jim je zgodila na Debelem rtiču. Tako sem dobila povratno informacijo deklet.«
/ »Namesto žlic sem uporabila figurice od igre Človek ne jezi se. Tako se jim je zgodba in
sama igra zdela še bolj zanimiva.«). Še bolj razveseljiv pa je podatek, da so tudi otroci in
mladostniki soustvarjali socialno–interaktivne igre, saj so določene prilagoditve
predlagali celo sami (npr. »Še preden smo igro začeli, so otroci predlagali, da bi si
izmenjali naslove. Med seboj so si izmenjali naslove, telefonske številke in fb-profile.«).
Prilagajanje in spreminjanje iger je po mojem mnenju naslednja faza po osnovni
usvojitvi posamezne igre, zato predpostavljam, da so se tega posluževali predvsem
vzgojitelji z nekoliko več izkušnjami.
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Otroci in mladostniki so socialno–interaktivne igre načeloma vzeli za svoje. Že v osnovi
so večinoma dobro sodelovali, poleg tega so tudi predlagali spremembe in dajali pobude
za določene igre (npr. »Igro smo izvedli po želji enega od dečkov. Vsi so jo že poznali, pa
vendar se jim je zdela zanimiva.« / »Fantje so se ob kvizu zelo nasmejali. Ko je bilo vprašanj
konec, so si jih začeli izmišljevati sami.«). Nekatere igre je bilo na željo otrok potrebno
tudi večkrat ponavljati (npr. »Včeraj jim je bilo tako všeč, da smo se morale danes it
ponovno.« / »Igra se jim je zdela zelo zanimiva, zato smo jo ponovili 3x. Na koncu smo še
tekmovali proti puncam.«), ponovitve pa so se izkazale kot pozitivne – otroci so osvojili
navodila, bolj izrazito so se pokazali pozitivni učinki, ipd. Nekatere socialno–interaktivne
igre so na pobudo otrok potekale zelo dolgo, kasneje pa so se otroci te igre igrali tudi
sami (npr. »Namesto, da bi vzeli le eno sliko, so otroci vzeli toliko slik, kolikor slik jih je
opisovalo. Igrali smo jo cel večer.« / »Super. To igro so se igral skoraj uro sami.«).

Povzamemo lahko, da so vzgojitelji zabeležili cel spekter opažanj, kar nam pokaže širino
in prednosti uporabe socialno–interaktivnih iger. Izkazalo se je, da je ob pozornem
opazovanju mogoče videti posameznike v novi luči, prepoznati njihove vloge v skupini in
spoznati delovanje skupine. Poleg tega so socialno–interaktivne igre preprost način za
vzpostavitev prijetne klime in povezanosti med člani skupine.
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5.4. Kakšna je uporabna vrednost priročnika?
Priročnik s socialno–interaktivnimi igrami predstavlja pomemben del projekta. Prav
zato sem se v okviru tretjega raziskovalnega vprašanja spraševala, kakšna je njegova
uporabna vrednost v kontekstu letovanja. Vzgojitelji so posamezne elemente priročnika
na 5-stopenjski lestvici ocenili23 z naslednjimi povprečnimi ocenami:

Kriterij:
Raznolikost izbranih iger.
Oblikovna urejenost priročnika.
Ustreznost izbranih iger za kontekst letovanja.
Preglednost priročnika.
Razumljivost vsebine priročnika.
Uporabnost priročnika med letovanjem.
Primernost za različne starostne skupine.
Skupna povprečna ocena

4,82
4,82
4,76
4,71
4,71
4,65
4,18
4,66

Tabela 9: Povprečna ocena posameznih evalviranih elementov projekta.

Skupna povprečna ocena znaša 4,66. Najbolj so pohvalili raznolikost izbranih socialno–
interaktivnih iger ( x = 4,82) in oblikovno urejenost priročnika ( x = 4,82). Glede na to, da
so na splošno zelo visoko ocenjevali posamezne značilnosti priročnika, najbolj izstopa
kategorija »primernost za različne starostne skupine«, ki je prejela najnižjo oceno ( x =
4,18). Tudi sicer so se redke pripombe v evalvaciji nanašale na to temo. Predvidevam, da
je to povezano z dejstvom, da v priročniku ni bilo posebne kategorije, ki bi pri vsaki
aktivnosti opredeljevalo optimalno starost udeležencev. Temu sem se v fazi priprave
priročnika namerno izognila, saj sem izbirala igre, ki bi bile z manjšimi prilagoditvami
izvedljive v skupinah različnih starosti. Nekaj predlogov s prilagoditvami sem pri
posameznih igrah nanizala v kategoriji »opombe«. Očitno je vseeno za nekatere
posameznike to pomembna malenkost, o kateri bi veljalo še premisliti in jo mogoče
dodati v posodobljeno različico priročnika s socialno–interaktivnimi igrami.

Sicer pa so vzgojitelji zelo dobro sprejeli priročnik in ga tekom letovanja tudi uporabljali.
Vzgojitelji so izbirali med 83-imi socialno–interaktivnimi igrami v priročniku, izmed teh
23

1 - zelo slabo, 2 – precej slabo, 3 – povprečno, 4 – dobro, 5 – zelo dobro
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pa so jih dejansko uporabili 61 različnih. Spekter uporabe iger je tako zelo širok.
Zanimivo je tudi dejstvo, da so bile prav vse izmed 14 preigranih iger na usposabljanjih,
tudi kasneje uporabljene pri delu s skupinami. Večina preizkušenih iger je bila celo med
najpogosteje uporabljenimi socialno–interaktivnimi igrami iz priročnika. To dokazuje,
da se na splošno premalo pozornosti posveča usposabljanjem, kjer bi se zainteresirani
lahko konkretno srečali s tovrstnimi igrami, jih preizkusili, dobili nove ideje in se
predvsem navdušili nad njihovo uporabo. Na splošno so usposabljanja, ki so jih deležni
vzgojitelji pred odhodom na letovanje, preveč teoretično usmerjena in zanemarjajo
lastno aktivnost in izkušnje vzgojiteljev.
Vseh 17 vzgojiteljev je tako na enotedenskem letovanju izpeljalo 264 iger. Največ iger so
vzgojitelji izvedli s področja spoznavanja (55 iger), zabave (48 iger) in povezovanja
skupine (42 iger). Nekoliko manj so se odločali za igre na temo samopodobe (38 iger) in
komunikacije (32 iger). Vzgojitelji so se najredkeje odločali za štafetne igre (18 iger),
gibalne igre (14 iger) in igre za zaključevanje (14 iger). Sklepam, da se vzgojitelji dobro
zavedajo pomena spoznavanja in povezovanja skupine, zato so te igre tudi množično
uporabljali. Redkeje so se lotevali nekoliko zahtevnejših iger s področja samopodobe in
komunikacije. Tekom letovanja so priložnostno uporabljali tudi zabavne, štafetne in
gibalne igre. Igre za zaključevanje so tudi zelo pomembne, saj je prav konec letovanja in
vrnitev v domače okolje lahko za otroka zelo stresno. Prav te igre pa so bile najredkeje
uporabljene. Menim, da bi bilo potrebno na tem mestu več osveščenosti, da je ta faza
prav tako pomembna kot spoznavanje, še posebej za to populacijo, ki prihaja iz socialno
ogroženih družin. Verjetno bi bilo v priročniku smiselno dodati še kakšno aktivnost več
v ta tematski sklop, saj je verjetno tudi manjša izbira iger v priročniku prispevala k
redkejši uporabi. V osnovi pa menim, da se vzgojitelji zavedajo, da je glavni cilj letovanj
poskrbeti za sproščene, zabavne in nepozabne počitnice na morju, zato so temu
primerno izbirali tudi igre iz priročnika.

Menim, da se je pokazalo, da je uporabna vrednost priročnika zelo velika. Poleg
navedenih podatkov, to sklepam tudi na podlagi številnih pozitivnih odzivov v času
projekta in v obdobju po njem, ko se je razvedelo, da sem pripravila zbirko iger za
letovanja. Menim, da ima ta priročnik z določenimi manjšimi popravki potencial tudi na
širšem področju letovanj, taborov in šol v naravi.
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5.5. Kako projekt vpliva na zaznavanje usposobljenosti za izvajanje
socialno–interaktivnih iger in ali jih spodbuja tudi za nadaljnjo
uporabno tovrstnih iger?
Na začetku projekta so sodelujoči vzgojitelji večinoma ocenili, da imajo nekaj izkušenj s
socialno–interaktivnimi igrami. Najpogosteje so omenjali izkušnje s prakse v okviru
vzgojno-izobraževalnih institucij, sklicevali pa so se tudi na dosedanja letovanja. S
socialno–interaktivnimi igrami so se srečali tudi na oratorijih, pri tabornikih in skavtih.
Vzgojitelji so na začetku in na koncu letovanja na 5-stopenjski lestvici24 ocenjevali lastno
zaznavo usposobljenosti za izvajanje socialno–interaktivnih iger. Povprečna začetna
ocena je je znašala 3,41 končna pa 3,94. Povedano drugače: 8 izmed 17-ih vzgojiteljev je
ob zaključku projekta ocenilo, da so bolj usposobljeni za izvajanje socialno–interaktivnih
iger.

Kako so vzgojitelji doživljali projekt in kako je le-ta vplival nanje sem dodatno preverjala
tudi s trditvami, pri katerih so se morali vzgojitelji opredeliti, v kolikšni meri se
strinjajo25 z njimi. Povprečne ocene so prikazane v naslednji tabeli:
Trditev:
Pridobljeno znanje bom uporabil/a tudi pri nadaljnjem delu z otroki in
mladostniki.
Dobil/a sem nove zamisli in ideje za delo s svojo skupino.
Tekom projekta sem pridobil/a nova znanja za izvajanje socialno–interaktivnih
iger.
Usposabljanje je bilo zame koristno.
Med letovanjem sem imel/a podporo s strani izvajalke projekta.
V prihodnosti bi si želel/a še več podobnih projektov.
Počutim se bolj usposobljenega za izvajanje socialno–interaktivnih iger.
Na svoji skupini sem opazil/a pozitivne učinke socialno–interaktivnih iger.
Otroci in mladostniki so radi sodelovali pri aktivnostih.
Izvajanje socialno–interaktivnih iger je bilo zame stresno in naporno.
Od projekta sem pričakoval/a več.

4,82
4,82
4,76
4,65
4,59
4,47
4,12
4,00
4,00
1,76
1,41

Tabela 10: Evalvacija projekta in njegov pomen.

24 1

- zelo slabo, 2 – precej slabo, 3 – povprečno, 4 – dobro, 5 – zelo dobro

1 – nikakor se ne strinjam 2 – se ne strinjam, 3 – se delno strinjam, 4 – precej se strinjam, 5 –
popolnoma se strinjam
25
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Vzgojitelji so se strinjali, da so otroci in mladostniki radi sodelovali pri aktivnostih
(x = 4,00) in da so na svoji skupini opazili pozitivne učinke socialno–interaktivnih iger
(x = 4,00), čeprav je ob tem potrebno poudariti, da je te učinke zelo težko meriti oz. je za
vidne učinke potrebno kontinuirano izvajanje tovrstnih dejavnosti (Virk Rode in Belak
Ožbolt, 1998). Zagotovo pa socialno–interaktivne igre v določeni meri pripomorejo k
večji povezanosti. Na drugi strani pa se vzgojitelji niso strinjali, da je bilo izvajanje
socialno–interaktivnih iger zanje stresno in naporno (x = 1,76) ali da bi imeli večja
pričakovanja v zvezi s projektom (x = 1,41). Moje osebno mnenje na podlagi opazovanja
je, da je bil projekt za nekatere vzgojitelje nekoliko bolj naporen, kot so priznali v
evalvaciji. Projekt je prinašal določene obveznosti, ki so jih nekateri ob svojem že tako
zelo napornem delu s skupino težje izpolnjevali. Na podlagi lastnih izkušenj se zavedam,
da delo s skupino na letovanjih zahteva celotnega človeka in vso njegovo energijo, zato je
včasih zmanjka za druge stvari. Mogoče bi tudi tukaj lahko iskali razlog za manjšo
zavzetost nekaterih vzgojiteljev. Vseeno pa verjamem, da so na koncu, ko so potegnili
črto, pri vzgojiteljih prevladovale prednosti sodelovanja v projektu, zato tudi takšni
pozitivni rezultati.

Na podlagi rezultatov iz tabele lahko odgovorimo tudi na drugi del raziskovalnega
vprašanja. Projekt je pomembno vplival na sodelujoče vzgojitelje, saj se v veliki meri
strinjajo s tem, da so tekom projekta pridobili nova znanja za izvajanje socialno–
interaktivnih iger (x = 4,76), da so dobili nove zamisli in ideje za delo s svojo skupina
(x = 4,82) in najpomembnejše: da bodo vse to uporabili tudi pri nadaljnjem delu s
populacijo otrok in mladostnikov (x = 4,82). O zadovoljstvu vzgojiteljev pričajo tudi
naslednji komentarji sodelujočih vzgojiteljev: »S socialno–interaktivnimi igrami sem
zapolnila vsako prosto minuto letovanja. Bilo mi je zelo všeč, saj bom le to lahko uporabila
tudi kasneje v mojem poklicu.« / »Zelo uporabno! Tudi dobro sestavljen priročnik.« /
»Mislim, da je super zadeva. Novo pridobljeno znanje bom uporabila tudi na vseh projektih
z otroki, ki jih bom izvajala.« / »Projekt me je spodbudil, da sem izvajala več iger, kot
ponavadi. Dala si mi idejo, da si te pripomočke tudi sama naredim in imam material za
lastna izvajanja.« / »Iz takšnega projekta lahko vzgojitelji zelo veliko pridobimo na
kvaliteti nas samih«.
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Povzamemo lahko, da je projekt pozitivno vplival na zaznavanje lastne usposobljenosti
za izvajanje socialno–interaktivnih iger. Izkušeni vzgojitelji so dobili nove ideje, novi
vzgojitelji pa so seznanili s tem področjem in pridobili potrebno samopotrditev. Prav
tako sem prepričana, da bodo vzgojitelji s pridom uporabljali pridobljene izkušnje tudi v
prihodnjem delu s skupinami otrok in mladostnikov.
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IV. ZAKLJUČEK
Akcijska raziskava je bila zame zelo zahtevna, saj sem si jo zastavila precej obsežno.
Celoten proces od izhodiščne ideje, preko raziskovanja polja, načrtovanja akcije, izvedbe,
spremljanja učinkov in nazadnje do refleksije, je zahteval podrobno poglobitev v temo.
Svoje teoretično znanje sem morala tudi praktično sintetizirati z izkušnjami,
pridobljenimi pri svojem delu s skupinami na letovanjih in iz tega narediti kvaliteten
projekt. Po drugi strani pa se je prav poznavanje konteksta letovanja in načina dela v
MZL Debeli rtič pokazalo kot prednost. V 5-ih letih sodelovanja z izbrano organizacijo
sem dodobra spoznala njene prednosti, pomanjkljivosti in nenazadnje tudi priložnosti za
moje konkretno posredovanje. Na tem mestu sem začela razvijati idejo, ki je prerasla v
akcijsko raziskavo.

Na začetku akcijskega raziskovanja sem si postavila cilje, ki sem jih želela doseči. V
kontekst letovanja sem želela vpeljati socialno–interaktivne igre in jih prikazati kot
pomembno obliko dela s skupinami. Do tega cilja sem želela priti preko priprave
posebnega priročnika, ki bi socialno–interaktivne igre približal vzgojiteljem, hkrati pa
sem se spraševala, ali je takšen priročnik sploh smiseln. Sedaj, na koncu dolgega
akcijskega popotovanja, lahko zaključim, da sem uspela doseči zastavljene cilje oz. jih
celo še preseči. Pokazalo se je, da sem oblikovala kvaliteten priročnik, ki je vsesplošno
uporaben in po katerem je tudi po koncu projekta veliko povpraševanje. Vzgojitelji so
spoznali področje socialno–interaktivnih iger, praktično preizkusili aktivnosti in se
srečali s prednostmi uporabe tovrstnih iger. Pridobili so nove ideje in predvsem
samozavest, s katero se bodo bolj pogumno lotevali izvajanja socialno–interaktivnih iger
tudi v prihodnje. Spoznali so, da so zapisane igre samo okvir, znotraj katerega so lahko
ustvarjalni, prilagodljivi in neomejeni. Ugotovili so, da je to metoda, ki je prenosljiva na
najrazličnejša področja dela z otroki in mladostniki.

Kljub vsem pozitivnim povratnim informacijam, pa je poseben čar akcijske raziskave ta,
da se na koncu zavedaš, da so v posameznih elementih projekta še vedno malenkosti, ki
bi jih lahko izboljšala:
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PRIROČNIK – Na podlagi analize izvedenih iger sem ugotovila, da vzgojitelji
določenih iger niso izvajali. Mogoče so bile le-te pretežke ali pa so bile premalo
prilagojene za ta kontekst. Priročnik bi bilo potrebno še nekoliko dopolniti oz.
preurediti. Na začetku je potreben še kratek teoretični povzetek s področja
socialno–interaktivnih iger in dodati evalvacijske igre oz. igre za zaključevanje.



PRILOGE IN PRIPOMOČKI – Priloge in pripomočki so pomemben sestavni del
določenih iger, zato je z dodatnimi izvodi potrebno poskrbeti za lažjo dostopnost.



USPOSABLJANJA – Glede na to, da so bila usposabljanja tekom letovanja precej
naporna za vzgojitelje, bi mogoče bilo bolj smiselno eno daljše usposabljanje
narediti že pred začetkom letovanja, kjer bi vzgojitelji lahko neobremenjeno
sodelovali. Usposabljanja bi moralo vključevati tudi teoretični del, ki bi na kratko
predstavil socialno–interaktivne igre, razvoj skupinske dinamike in se
osredotočal tudi na zaključevanje letovanja.



INDIVIDUALNO SVETOVANJE – Za bodoče podobne projekte bi bilo smiselno
preveriti pomen tega elementa projekta in ga po potrebi bolj natančno opredeliti.

Na splošno lahko zaključimo, da sta polji socialno–interaktivnih iger in letovanj še
relativno slabo raziskani in imata še veliko rezerv. Predvsem socialno–interaktivne igre
so tako prožne, da jih je z določenimi prilagoditvami lahko prenašati v različne
kontekste. Potrdila sem svojo izhodiščno idejo, da je potrebno na področje letovanj
vpeljati priročnik z zbranimi idejami za delo s skupino. Pedagoškemu kadru na
letovanjih je potrebno ponuditi možnost, da spoznajo to področje. Na koncu pa je od
vsakega posameznika odvisno, ali bo socialno–interaktivne igre tudi sprejel kot lasten
način dela z otroki in mladostniki. Nekateri se v tem najdemo, drugi pa verjetno ubirajo
drugačne pristope pri delu s skupino, kar prispeva k raznolikosti in pestrosti
pedagoškega dela.

Diplomsko delo sem začela z mislijo Koboltove (1992, str. 3), ki pravi: »Ne uči me, pusti,
da se učim«. V procesu nastajanja tega dela, smo se učili vsi: v prvi vrsti jaz, nato moji
bližnji, mentorica, sodelujoči vzgojitelji, otroci in mladostniki na letovanju ter tudi vsi
ostali, ki so bili del tega projekta. Jaz sem zase predvsem dobila potrditev, da je vredno
slediti svoji ideji, kar mi je dalo le še dodatno motivacijo, da bom začeto delo nadaljevala
tudi v prihodnosti …
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5. KRATKA, JASNA IN RAZUMLJIVA NAVODILA

11 nasvetov pred izvajanjem iger
»Otrok je knjiga, iz katere beremo in kamor naj bi pisali.«
(Peter Rosseger)

1. USTREZNA IZBIRA AKTIVNOSTI
Priročnik je sestavljen iz 83 različnih iger in aktivnosti, ki so razdeljena na 8
tematskih področij; spoznavne igre, igre za povezovanje skupine, igre za izboljšanje
samopodobe, igre na temo komunikacije, štafetne igre, gibalne igre, zabavne igre in
igre za zaključevanje termina.
Večina aktivnosti je primernih za vse otroke, ne glede na starostno skupino. Glede na
svojo skupino presodimo, katero igro bomo uporabili. V pomoč so nam lahko tudi
opombe. Nekatere igre bodo v posamezni skupini zelo dobro uspele, druge pa bodo
udeležencem manj zanimive. Sicer pa velja, da nas otroci pogosto presenetijo, zato
naj nas ne bo strah preizkušati različne aktivnosti.

Otrokom je potrebno podati navodila, ki so prilagojena njihovi starosti. Pomembno
je, da so kratka, jasna in razumljiva. Pred začetkom izvajanja preverimo, če so jih
udeleženci razumeli, in odgovorimo na morebitna vprašanja.

6. IGRAJMO SE SKUPAJ
Igre bodo veliko bolje uspele, če boste sodelovali tudi vodje skupin. Tudi pri igri je
vzgojiteljev zgled zelo pomemben, udeleženci pa bodo še bolj motivirani za
sodelovanje.

7. IZKORISTIMO SVEŽ ZRAK IN IDILIČNO LOKACIJO
Letovišče ima ugoden zrak za zdravje in veliko prostora za gibanje. Ob igrah je
okvirno napisano, ali se izvajajo na prostem, v prostoru ali pa prostor ni pomemben.
Vsekakor pa je priporočljivo, da ob lepem vremenu čim več aktivnosti izvajamo na
prostem, saj letovišče ponuja veliko primernih kotičkov za igro.

8. SODELOVANJE Z DRUGIMI SKUPINAMI
2. BODIMO PRILAGODLJIVI IN KREATIVNI
Opisan potek iger je samo eden izmed mnogih načinov, kako lahko uporabimo
posamezno igro. Prilagajamo lahko potek, pripomočke, čas trajanja in pravila, pri
tem pa smo pozorni na namen igre, starost, spol in povezanost članov skupine.
Pomembno je, da prisluhnemo skupini in izhajamo iz udeležencev.

Aktivnosti so sestavljene na način, da jih lahko izvajamo znotraj svoje skupine ali pa
se povežemo z drugimi skupinami. Za poglavje »Igre za izboljšanje samopodobe« je
priporočljivo, da se igra izvaja samo znotraj skupine, saj je nekoliko zahtevnejša. Pri
štafetnih in »timbilding« igrah pa bo udeležencem veliko zanimivejše, če bodo
tekmovali proti drugim skupinam. Na tak način se bodo spoznali z drugimi otroki na
letovanju, poleg tega pa se bodo povezali znotraj skupine, saj se bodo skupaj trudili
za opravljeno nalogo.

3. PRIPRAVA NA AKTIVNOSTI
Nekatere igre so enostavne in ne potrebujejo posebnih pripomočkov in predpriprav,
druge pa so nekoliko zahtevnejše in se je nanje potrebno pripraviti. Pred izvedbo
pripravimo vse potrebno, tako da lahko aktivnost poteka nemoteno.

4. ČAS ZA IGRO
Priročnik vsebuje aktivnosti, ki trajajo različno dolgo, vendar za večino iger
potrebujemo približno 15 minut. Tako je časovno zelo veliko možnosti za izvajanje –
po zajtrku, dopoldne, v času počitka, popoldne, pred večerjo, po večerji, zvečer ipd.
Nekatere igre bodo udeležencem zelo zanimive in bodo trajale dlje, pri drugih pa
bomo videli, da nimajo pravega učinka, zato jih je bolje zaključiti prej.

5

9. SPODBUJNJE EKIPNEGA DUHA IN ZDRAVA MERA TEKMOVALNOSTI
Nekatere aktivnosti vključujejo tudi element tekmovalnosti. Ta je povezan predvsem
z motivacijo za aktivnost. Pomembno je, da spodbujamo ekipni duh in zdravo mero
tekmovalnosti, vendar ne pretiravamo. Na koncu vedno poudarimo, da gre le za igro
in da sta v ospredju prijetno preživljanje prostega časa in zabava. Zmagovalci smo
zato vsi, ki smo sodelovali.

10. IZDELKI
Pri določenih igrah nastanejo izdelki. Te izdelke pritrdimo na vidno mesto v naši
sobi ali pred njo, saj dajejo občutek skupinske pripadnosti. Pozorni moramo biti le na
to, da ne vsebujejo kakšnih osebnih podatkov. Take izdelke naj otroci raje pospravijo.
6
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11. IGRA KOT IZHODIŠČE ZA POGOVOR
Večina socialno-interaktivnih iger v priročniku je zastavljenih tako, da nudijo
izhodišče za pogovor v skupini. Priporočljivo je, da po igri začnemo pogovor na
temo, ki je aktualna v naši skupini (npr. prijateljstvo, komunikacija, sodelovanje, dobro
počutje vseh članov skupine, ipd.). Od konkretne igre lahko preidemo na splošno temo
(npr. Več ljudi skupaj lahko naredi več, kot le en posameznik.) ali pa na dogajanje naše
skupine, vendar pri tem izpostavljamo samo pozitivna dejanja in lastnosti članov
skupine (npr. Metka je bila zelo prijazna, ko je Teji pospravila posteljo.).

1

Vir shematskih slik

1

V priročniku so uporabljene shematske slike, ki so prosto dostopne na spletni strani:
http://office.microsoft.com/en-us/images/results.aspx?qu=screen+beans&ex=1
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IME IN GIB
Cilji: utrjevanje imen, sprostitev, usmerjanje pozornosti
Trajanje: 10 min

VSE O TEBI
Cilji: vzpostavitev začetnega kontakta, spoznavanje

Prostor: zunaj ali v prostoru
Pripomočki: /

Trajanje: 15 min

Potek: Vsak udeleženec pove svoje ime in zraven pokaže gib. Ostali udeleženci
glasno ponovijo njegovo ime in zraven ponovijo gib. V naslednjem krogu najprej
pokažeš svoj gib, nato pa pokličeš nekoga iz skupine tako, da pokažeš njegov gib.
Igra se odvija toliko časa, dokler ne pride vsak udeleženec vsaj enkrat na vrsto.

Prostor: zunaj ali v prostoru
Pripomočki: /
Potek: Posedemo se v krog. Udeležencem razložimo, da jim bomo prebrali trditve.
Če zanje posamezna trditev velja, se morajo nanjo ustrezno odzvati, če pa trditev
zanje ne velja, obsedijo na mestu.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Če imaš brata, zaploskaj z rokami.
Če živiš na vasi, dvigni levo nogo.
Če imaš psa, pomežikni z očmi.
Če rad/-a smučaš, si pokrij usta.
Če je tvoja najljubša barva modra, si z rokami pokrij oči.
Če imaš rad/-a čokolado, si oblizni ustnice.
Če rad/-a bereš, pokimaj z glavo.
Če se rad/-a družiš s prijatelji, si zatisni nos.
Če si vesel/-a, da si na počitnicah, udari z nogami ob tla.
Če rad/-a igraš računalniške igrice, pomahaj z roko.
Če rad/-a poslušaš glasbo, se primi za ušesa.
Če imaš dve sestri, poskoči.
Če si zaljubljen/-a, potapkaj po kolenih.
Če rad/-a hodiš v šolo, prekrižaj prste na roki.
Če rad/-a plešeš, pomežikni.
Če imaš rad/-a poletje, se nasmehni.
Če se rad/-a smeješ, potrepljaj svojega desnega soseda po ramenih.
Če rad/-a plavaš, naredi 3 počepe.
Če rad/-a ješ pico, zamenjaj sedež.
Če ti je bila všeč ta igra, teci en krog okrog kroga.

Opombe: Igra je primernejša za mlajše otroke.
Vir: Rozman, 2006.

POSEBNOST
Cilji: uvodno spoznavanje, spodbujanje individualnosti
Trajanje: 10 min
Prostor: zunaj ali v prostoru
Pripomočki: /
Potek: Udeleženci se posedejo v krog. Vsak član skupine se na kratko predstavi –
kdo je, kaj rad počne, hobiji, šola ipd., nazadnje pa pove neko posebnost, ki ga
razlikuje od vseh ostalih in ga dela enkratnega. Udeležence spodbujamo, da pri sebi
poiščejo čim bolj unikatne posebnosti (določene izkušnje, karakterne lastnosti,
nenavadni običaji ipd.). To lahko spodbudimo tudi na tak način, da sami začnemo s
svojo osebno predstavitvijo in se domislimo izvirne posebnosti.

Opombe: Vprašanja lahko spreminjamo glede na starost in spol udeležencev.
Navadno otroci zelo radi sodelujejo, saj je to zabavna in sproščujoča igra.

Opombe: Aktivnost je lahko zelo primerno izhodišče za pogovor. Po igri lahko na
primer povzamemo, da nas odlikuje veliko posebnosti, med katere spadajo tudi te, ki
so nam jih zaupali člani skupine. Čeprav je ravno nesprejemanje različnosti pogosto
kriva za konflikte, pa se moramo zavedati, da je prav različnost tista, ki bogati nas in
vse tiste, ki nas obdajajo.

Vir: Prirejeno po Kavčnik, 2007.

Vir: Prirejeno po Kranjčan, 2011.
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MOJA PREDSTAVITEV

FOTOGOVORICA

Cilji: predstavljanje, spoznavanje

Cilji: s pomočjo slike spregovoriti pred skupino, spoznavanje

Trajanje: 15 min

Trajanje: 20 min

Prostor: soba ali večnamenski prostor

Prostor: soba ali večnamenski prostor

Pripomočki: delovni list »Moja predstavitev« (PRILOGA 1), barvice, flomastri,
voščenke, lepilni trak

Pripomočki: fotografije »Fotogovorica« (PRILOGA 2)

Potek: Vsakemu udeležencu damo svoj delovni list. Najprej na vrh lista napišejo
svoje ime. Nato jim razložimo, da je njihova naloga, da dopolnijo sliko, in sicer tako,
da se ostalim udeležencev predstavijo na čim bolj izviren način. Lahko narišejo sebe,
svoje hobije, stvari, ki jih imajo radi ipd. Ko vsi udeleženci dokončajo svojo sliko,
povabimo vsakega posameznika, da nam jo pokaže in se preko nje predstavi. Izdelke
nalepimo v sobo.

Potek: Posedemo se v krog. Na sredini so razporejene izrezane slike. Udeleženci si
ogledajo slike in si izberejo tisto, ki največ pove o njem samem oz. ga najbolje
predstavlja. Ko jo izbere, jo vzame in se usede na svoje mesto. Ko imajo vsi člani
skupine svoje izbrane slike, začnemo s predstavitvami. Najprej se predstavi vodja in
pove, zakaj je izbral to sliko. Nato nadaljujemo po vrsti, dokler se ne zvrstijo vsi člani
skupine.
Opombe: Aktivnost je uporabna v različnih situacijah. Preko slik se lahko
predstavljamo, evalviramo teden na letovanju, povemo svoje mnenje, izrazimo
občutke, zaupamo svoje želje ipd. Lahko jo uporabimo v vseh fazah, odvisna pa je od
tega, kako formiramo navodilo.

Opombe: /
Vir: Prirejeno po Pačnik, Zorec.

KDO SEM JAZ?
Primeri podajanja navodil:
Cilji: spoznavanje, prebijanje ledu, spodbujanje stikov med udeleženci
Trajanje: 15 min

o PREDSTAVITEV  Izberite fotografijo, ki vas najbolje predstavlja.
o POČUTJE  Izberite fotografijo, ki prikazuje vaše trenutno počutje.

Prostor: zunaj ali v prostoru

o ŽELJE  Izberite fotografijo, ki prikazuje vašo največjo željo.

Pripomočki: /
Potek: Člani skupine se razdelijo v pare. Eden v paru je oseba A, drugi je oseba B.
Oseba A začne in pripoveduje osebi B, kdo je, od kod prihaja, kaj rad počne v
prostem času, kam hodi v šolo ipd. Naloga osebe B je, da pazljivo posluša osebo A, če
želi, pa ji lahko postavi tudi kakšno vprašanje. Po treh minutah se vlogi zamenjata.
Nato se udeleženci posedejo v krog in vsak član skupine predstavi skupini svojega
sogovornika, in sicer tako, da pove čim več stvari, o katerih sta se prej pogovarjala.
Po vsaki predstavitvi vprašamo drugega v paru, kako je zadovoljen s predstavitvijo
in ali je kaj pomembnega pozabil povedati.
Opombe: Igra je primerna za uvodno spoznavanje, ko se člani skupine še ne poznajo
med seboj.

o POVRATNA INFORMACIJA  Izberite fotografijo, ki najbolje
prikazuje, kako ste se imeli na letovanju.
o ŽIVLJENJSKI TRENUTKI  Izberite fotografijo, ki prikazuje
vaš najsrečnejši dogodek v življenju.
o Izberite fotografijo, ki najbolj pritegne vašo pozornost.

Vir: Prirejeno po Pačnik, Zorec, 2006 in Mrak Merhar, 2012.

Vir: Prirejeno po Levec, 2000.
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SLIKA, KI ME NAJBOLJ OPISUJE

ZASTAVICE

Cilji: spoznavanje preko slike in asociacij

Cilji: spoznavanje, spodbujanje ustvarjalnosti in individualnosti

Trajanje: 15 min

Trajanje: 20 min

Prostor: soba ali večnamenski prostor

Prostor: soba ali večnamenski prostor

Pripomočki: kartice »Slika, ki najbolj opisuje« (PRILOGA 3)

Pripomočki: šablona za zastave (PRILOGA 5), barvni oz. beli listi A4, škarje, barvice,
flomastri, lepilni trak

Potek: Posedemo se v krog. Na sredini so kartice s simboli, ki prikazujejo različne
dejavnosti. Udeleženci si ogledajo kartice in si izberejo tisto, ki največ pove o njem
samem oz. ga najbolje predstavlja. Izbrano kartico vzame in se usede na svoje mesto.
Ko imajo vsi člani skupine svoje kartice, začnemo s predstavitvami. Najprej se
predstavi vodja in pove, zakaj je izbral to kartico. Nato nadaljujemo po vrsti, dokler
se ne zvrstijo vsi člani skupine.
Opombe: Igra je podobna aktivnosti fotogovorica. Razlika je v tem, da ti simboli
prikazujejo konkretne dejavnosti in so za to bolj ali manj primerne le za predstavitve.

Potek: Vsak član skupine si izbere en list, na katerega s pomočjo šablone obriše
zastavo v obliki trikotnika. Nato izreže svojo zastavo, nanjo z velikimi črkami napiše
svoje ime in jo pobarva po svojih željah. Dokončane zastave nalepimo na vrvico in
vse skupaj pritrdimo na vidno mesto v našem skupnem prostoru.

Tina

Rok

Lea

Sara

Boris

Vir: Prirejeno po Pačnik, Zorec, 2006 in Mrak Merhar, 2012.

BINGO
Cilji: spoznavanje, sprostitev, spodbujanje navezovanja stikov
Trajanje: 15 min

Opombe: V kolikor zastavice niso pritrjene ob steni, moramo podpisati in pobarvati
obe strani zastavice. Člani skupine se lahko preko zastavic tudi predstavijo –
določimo, da poleg imena narišejo ali napišejo svoje hobije, želje ipd.
Vir: Prirejeno po Pačnik, Zorec, 2006.

Prostor: soba ali večnamenski prostor
Pripomočki: delovni list »Bingo« (PRILOGA 4), pisala
Potek: Vsak udeleženec dobi list, na katerem so zapisane različne trditve. Naloga
udeležencev je, da pri vsaki trditvi najdejo nekoga, za katerega ta trditev velja, in se
mu podpiše v ustrezen kvadratek. Udeleženec, ki prvi zbere različne podpise pri
vseh trditvah, glasno zakliče »bingo«. Takrat se igra ustavi, udeleženci se posedejo v
krog, nato pa skupaj preverimo vse trditve.

MARATON IMEN
Cilji: spoznavanje, timsko sodelovanje, spodbujanje kreativnosti
Trajanje: 15 min
Prostor: zunaj ali v prostoru

Opombe: Aktivnost ponuja izhodišče za pogovor, izmenjavo izkušenj in boljše
spoznavanje.

Pripomočki: štoparica, mehka žoga oz. predmet, primeren za podajanje
Potek: Skupina se postavi v velik krog. Najprej vsi po vrsti povejo svoje ime, ostali
člani skupine pa pozorno poslušajo. Nato prvi pokliče ime enega izmed udeležencev

Vir: Prirejeno po Kranjčan, 2012.
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in mu vrže žogo. Naslednji stori isto, dokler se ne zvrstijo vsi člani skupine. Vsak
član skupine lahko le enkrat sprejme in vrže žogo.
Po prvem krogu nadaljujemo z drugim, za katerega veljajo ista pravila, le da se tokrat
meri čas. V naslednjih krogih morajo igralci ta čas preseči, dokler skupina ne ugotovi,
da je to najhitreje, kar je mogoče.
Opombe: Udeležence spodbujamo, da preizkušajo različne načine, kako bi lahko
najhitreje opravili nalogo. Najboljša rešitev je, da se postavijo tesno skupaj in si
podajajo žogo iz roke v roko.

Vesna Pregelj

Socialno–interaktivne igre

LADJICA ŽELJA IN PRIČ AKOVANJ
Cilji: opogumiti udeležence, da izrazijo svoje želje in pričakovanja do letovanja
Trajanje: 15 min
Prostor: soba ali večnamenski prostor
Pripomočki: papir, škarje, barvice, lepilni trak
Potek: Skupina se posede v krog. Vodja razloži, da bomo izdelali papirnate ladjice.
Vsak član skupine vzame svoj list in sledi korakom, ki jih prikazuje vodja:

Vir: Prirejeno po Kranjčan, 2011.

KRIŽANKA
Cilji: medsebojno spoznavanje, sprostitev
Trajanje: 10 min
Prostor: soba ali večnamenski prostor
Pripomočki: večji papir, flomastri
Potek: Skupina se usede v krog. Vsak udeleženec pove svoje ime. Papir in pisalo
damo najprej udeležencu, ki ima najdaljše ime. Njegova naloga je, da s tiskanimi
črkami napiše svoje ime in se na kratko predstavi. Nato nadaljuje član skupine, ki
ima v svojem imenu vsaj eno isto črko kot njegov predhodnik. Ta dopolni list s
svojim imenom, in sicer v obliki križanke – svoje ime dopiše vodoravno ali navpično,
pri tem pa uporabi vsaj eno črko svojega predhodnika. Po kratki predstavitvi poda
list naprej. Igra je končana, ko so na listu zapisana vsa imena v obliki križanke in se
vsi predstavijo.

Primer:

M
JA S N A
N
J
I
A
T
A

Vir: http://www.docstoc.com/docs/106395893/Origami-Boat-Instructions

Ko vsi udeleženci dokončajo svoje ladjice, na eno stran napišejo, kaj pričakujejo od
letovanja, in na drugo, kaj si želijo, da bi tekom letovanja počeli. Vsak član skupine
pove, kaj je napisal. Vodja zagotovi, da se bomo vsi skupaj potrudili, da bomo
uresničili čim več njihovih pričakovanj in želja. Ladjice pritrdimo na vidno mesto v
sobi in zadnji dan preverimo, kaj se je uresničilo.
Ta dejavnost omogoča vodji skupine, da izve, kaj si člani skupine želijo početi, in na
podlagi tega tudi pripravlja aktivnosti.

Opombe: Izdelek nalepimo v sobo.
Vir: Prirejeno po Kranjčan, 2011 in Kavčnik, 2007.

Opombe: Predstavljena je le ena od različic, kako lahko uporabimo aktivnost. Preko
ladjic se lahko tudi predstavljamo, podamo povratno informacijo, kako smo se imeli
na letovanju, nanje napišemo spodbudne misli ipd.
Vir: Igro sem oblikovala za potrebe priročnika.
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IGRE ZA POVEZOVANJE SKUPINE,
»TIMBILDING« IGRE
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SKRITI PRIJATELJ
Cilji: spodbujanje prijaznosti do drugih udeležencev, povezovanje udeležencev,
krepitev prijateljstva, pridobivanje lepih izkušenj
Trajanje: celo letovanje
Prostor: kjerkoli

GOR DIJSKI VOZEL

Pripomočki: listki, pisala, vrečka, škatla
Cilji: iskanje rešitev, povezovanje skupine, timsko sodelovanje
Potek: Aktivnost se prične 1. oz. najkasneje 2. dan letovanja in traja cel teden.
Priporočljivo je, da aktivno sodeluje tudi vodja skupine. Vsak član skupine napiše na
listek svoje ime, ga dvakrat prepogne in da v vrečko. Udeleženci izžrebajo en listek z
imenom, ki ga ne smejo izdati. Če izbere listek s svojim imenom, ga prepogne, vrne v
vrečko in izžreba naslednji listek.

Trajanje: 15 min
Prostor: zunaj ali v prostoru
Pripomočki: /
Potek: Ali bomo znali razvozlati vozel, ne da bi ga presekali?

Ozadje
V grški pripovedki je Gordij Zevsu podaril voz, ki je imel zelo zapleten vozel. S tem
je bila povezana tudi prerokba. Kdor bi znal razvozlati ta vozel, bi postal vladar nad
vso Azijo. Tega ni zmogel nihče, Aleksander Veliki pa je nazadnje problem rešil
tako, da je vozel presekal kar z mečem.

Vsi udeleženci zamižijo in stegnejo roke v krog. Vsakdo prime z vsako roko neko
drugo roko, tako da so roke v krogu prepletene. Ko se vsi držijo za roke, odprejo oči
in se brez tega, da bi se kadarkoli spustili, odvozlajo.
Opombe: Vodja poudari, da je vozel mogoče odvozlati le tako, da sodelujejo in se
dogovarjajo vsi člani skupine.
Vir: Prirejeno po Günther, 2007.

Tistemu, čigar ime smo izžrebali, postanemo za en teden S. P. oz. skriti prijatelj.
Poskrbeti moramo, da se bo naš skriti prijatelj počutil čim boljše, zato mu
vsakodnevno puščamo prijazna sporočilca, presenečenja ali manjša darila. V sobi
imamo pripravljeno škatlo, kjer se to zbira. Vsako sporočilo je potrebno opremiti z
imenom, komu je namenjeno, in oznako, ali je sporočilo zasebno/javno. Vsak večer
odpremo škatlo in razdelimo sporočila in darila tistega dne – sporočila, ki imajo
oznako »javno«, preberemo na glas. Vse aktivnosti morajo biti izpeljane na skrivaj oz.
preko posrednikov, pošiljatelj pa se ne sme podpisati ali kakorkoli izdati.
Priporočena so tudi dobra dela in druge malenkosti, ki skritemu prijatelju polepšajo
dan.
Večer pred odhodom domov se zberemo v krogu in udeležence povprašamo, kako
jim je bila igra všeč. Razkrijemo si medsebojna prijateljstva tako, da vsakega člana
skupine vprašamo, koga sumi, da mu je pripravljal presenečenja. V kolikor ne ugane,
se njegov prijatelj razkrije sam. Nato vprašamo, na kakšne načine se je njegov prijatelj
trudil, da mu je polepšal dneve. Nadaljujemo toliko časa, da se zvrstijo vsi člani
skupine in da razkrijemo vsa prijateljstva.
Opombe: Igra lahko zelo dobro uspe, če
člane skupine še dodatno spodbujamo in
motiviramo, da se potrudijo za svojega
skritega prijatelja. Poskrbeti moramo, da se
dosledno držimo pravil cel teden in da
večerno odpiranje škatle postane prijeten
ritual.
Vir: Prirejeno po Kranjčan, 2012.
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MISIJA NEMOGOČ E = MOGOČE?
Cilji: povezovanje skupine, izkušnja skupinske dinamike med opravljanjem nalog,
vključevanje vseh udeležencev
Trajanje: 10 min (navodila) + 20 min (naloge) + 10 min (preverjanje nalog) = 40 min
Prostor: večnamenski prostor
Pripomočki: piščalka, štoparica, kartončki s črkami abecede (PRILOGA 6),
fotoaparat, plakat z nalogami, plakat za ocenjevanje
Potek: Pri tej dejavnosti potrebujemo vsaj dve ekipi, ki bosta tekmovali med seboj.
Lahko so to člani ene skupine, ki so razdeljeni na dve ekipi, še boljše pa je, če
tekmujeta sosednji sobi oz. dve skupini podobne starosti. V nadaljevanju je omenjen
le en primer, kako se lahko dejavnost izvaja in kakšne igre se lahko uporabljajo.
Udeležencem povemo, da bodo lahko pri naslednji igri preizkusili, kako so
medsebojno povezani. Povemo jim, da je uspešnost naslednje igre odvisna prav od
vseh članov skupine. Bistvo igre je, da sodelujejo prav vsi, saj bo le tako naloga
opravljena. Pred njimi je namreč posebna misija (ne)mogoče. Udeležencem
pojasnimo, da je pred njimi 5 nalog, ki jih je potrebno opraviti v točno 20 minutah.
Čez 20 minut bomo preverili, ali so bile uspešno opravljene vse naloge in katera
ekipa bo zmagala. Nato predstavimo naloge, ki jih je potrebno opraviti. Poudarimo,
da jih je možno uspešno opraviti le, če si na začetku razdelijo zadolžitve in vsi
sodelujejo. Na vidno mesto obesimo tudi plakat z nalogami in jasno opredelimo,
kam morajo prinesti stvari.

1. naloga: ABECEDA
Na mizi so po vrsti zložene vse črke abecede. Naloga udeležencev skupine je, da v
svojem paviljonu najdejo predmete, ki se začnejo na posamezno črko, jih prinesejo
na mizo ter jih položijo k posamezni črki. Za vsako črko v abecedi mora biti na mizi
vsaj en predmet, ki se začne na to črko. Predmete lahko iščejo v sobah, kuhinji, na
hodniku in v večnamenskem prostoru. Pomembno je, da lastnika predmeta vprašajo
za dovoljenje, zapomniti pa si morajo tudi, kje so predmete našli, da jih bodo lahko
potem pospravili.
2. naloga: NAROBE SVET
Naslednja naloga je, da si udeleženci izberejo dva člana skupine – eno dekle in enega
fanta. Njihova naloga je, da se eno dekle napravi v fanta in en fant v dekle. Pri tem je
pomembno, da je fant/dekle oblečen/-a v oblačila nasprotnega spola, da ima
primerne dodatke ipd. V kolikor so v ekipi vsi člani istega spola, si izberejo enega
predstavnika, ki se mora obleči v nasproten spol.
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3. naloga: POPAČENE SLIKE
Udeleženci dobijo fotoaparat. Njihova naloga je, da posnamejo po eno čim bolj
popačeno, zanimivo in smešno sliko od vsakega člana skupine. V kolikor nimamo
na voljo fotoaparata oz. svojega ne zaupamo, lahko improviziramo in preverimo, če
ima kdo od članov ekip telefon s fotoaparatom. Lahko pa igro izpustimo oz. jo
zamenjamo s katero drugo.
4. naloga: NORA FRIZURA
Naloga udeležencev je, da izberejo enega člana skupine in mu naredijo čim bolj
smešno in zabavno frizuro.
5. naloga: VICI
Vsaka ekipa se mora spomniti treh vicev, ki imajo za glavnega junaka zajčka in ki jih
bodo povedali pred vsemi.

Začetek in konec igre predstavlja žvižg piščalke. Po potrebi spodbujamo tekmovalce.
Med igro merimo čas in jo ustavimo po 20 minutah. Nato se v skupnem prostoru
zberejo vse ekipe, ne glede na to, ali so opravile naloge do konca ali ne. Za vsako
nalogo preverimo, ali so jo ekipe uspešno opravile. Naloge, ki zahtevajo nastop, se
pokažejo pred vsemi (narobe svet, nora frizura, vici). Vsako nalogo točkujemo in
rezultat beležimo na plakat. Zmaga ekipa, ki ima največ točk oz. opravi uspešno vse
naloge. Na koncu poudarimo, da ni pomembna zmaga, ampak smo zmagovalci vsi,
ki smo sodelovali in se zabavali.
Opombe: Dejavnost navadno zelo dobro
uspe, če si na začetku vzamemo dovolj časa
za motiviranje udeležencev za igro. Tudi
najstniki se dobro odrežejo, saj navadno
vzamejo tekmovanje zelo zares. Časovni
pritisk jih sili, da se organizirajo in si
razdelijo naloge. Čeprav se na prvi pogled
zdi veliko nalog, jih je možno opraviti v 20
minutah ali manj. Dejavnost je zelo
fleksibilna in dopušča zelo veliko možnosti
– menjava iger, časovna prilagoditev ipd.

Vir: Igro sem oblikovala za potrebe priročnika.
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STEKLENA PLOŠČA

SESTAVLJANJE KVADR ATA

Cilji: usklajevanje skupne strategije, dogovarjanje

Cilji: pridobivanje izkušnje nebesednega komuniciranja v majhni skupini, nebesedno
dogovarjanje in usklajevanje, iskanje rešitev

Trajanje: 10 min
Trajanje: 20 min
Prostor: zunaj
Prostor: soba ali večnamenski prostor
Pripomočki: debelejša vrv
Pripomočki: 3 x komplet delov kvadrata (PRILOGA 7), shema pravilnih rešitev
Potek: Vrv položimo na tla tako, da oblikujemo lik (krog/kvadrat/elipso/
pravokotnik). Članom skupine damo navodilo, naj prenašajo vrv po prostoru tako,
kot bi bila steklena plošča. Med nošenjem naj jo dvigajo, spuščajo, ob tem pa pazijo,
da se ne razbije in ne izgubi oblike.
Naloga skupine je, da stekleno ploščo uspešno prenesejo do določene točke in jo
položijo na tla. Steklena plošča v času prenašanja ne sme izgubiti predvidene oblike.
Opombe: Aktivnost lahko uporabimo tudi za tekmovanje. Ekipe prenesejo stekleno
ploščo od začetne do končne točke, pri tem pa ocenjujemo hitrost in obliko.

Potek: Skupino razdelimo na 3 ekipe. Vsaka ekipa se posede v svoj krog in dobi
kuverto s koščki kvadratov. Njihova naloga je, da iz danih koščkov čim prej sestavijo
5 kvadratov enake velikosti, pri tem pa morajo porabiti vse koščke. Med
sestavljanjem kvadratov se ne smejo pogovarjati, ampak lahko uporabljajo samo
nebesedno komunikacijo.

Shema pravilnih rešitev:
1. kvadrat

2. kvadrat

3. kvadrat

Vir: Levec, 2000.

MI SMO SKUPINA
Cilji: povezovanje skupine, sodelovanje, krepitev skupinske pripadnosti
Trajanje: 20–30 min
4. kvadrat

Prostor: soba ali večnamenski prostor

5. kvadrat

Pripomočki: plakat A1, beli listi A4, barvni listi A4, barvice, flomastri, lepilo, škarje
Potek: Vsak udeleženec si izbere en list papirja – lahko je bel ali barven. Njihova
naloga je, da na ta list obrišejo svojo roko. V kolikor mlajši otroci potrebujejo pomoč,
jim pomagamo pri obrisovanju roke. Nato vsak član skupine izreže svojo roko in jo
pobarva po svojih željah ali pa nariše nanjo vzorec, risbo. Ko dokončajo svojo roko in
so z izdelkom zadovoljni, napišejo svoje ime na izbran prostor na plakatu in pod
svojim imenom nalepijo roko. Plakat z vsemi izdelki nalepimo na vidno mesto.
Opombe: Priporočljivo je, da vsak član skupine sam nalepi svojo roko, in sicer z
namenom, da začuti pripadnost skupini.

.
Opombe: Lahko se odločimo za poljubno število podskupin. Prepričamo se le, da je
pripravljenih dovolj kompletov koščkov kvadrata. Intenzivnejše sodelovanje je
navadno v manjših podskupinah.

Vir: Prirejeno po Rozman, 2006.

Vir: Prirejeno po Levec, 2000.
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SEDEČI KROG

STOLP

Cilji: timsko sodelovanje, telesni stik

Cilji: iskanje načinov za skupno delo, verbalna komunikacija v skupini, timsko
reševanje naloge

Trajanje: 5–10 min
Trajanje: 20–30 min
Prostor: soba ali večnamenski prostor
Prostor: soba ali večnamenski prostor
Pripomočki: /
Pripomočki: časopis, listi, lepilni trak, slamice, škarje
Potek: Skupina se postavi v krog. Vodja da navodilo, da se vsi udeleženci obrnejo na
levo in stojijo točno za igralcem pred seboj. Nato se vsi člani skupine stisnejo v čim
manjši krog tako, da se podplati čevljev med seboj dotikajo. Na znak vodje se
udeleženci počasi usedejo svojemu soigralcu na kolena. Ko imamo »sedeči krog«,
lahko podamo nadaljnja navodila: npr. vsi naredijo korak naprej, vsi dvignejo levo nogo,
vsi pomahajo z desno roko ipd.
Opombe: Po aktivnosti poudarimo, kako pomembno je sodelovanje vseh članov
skupine. Le s skupnimi močmi smo lahko naredili »sedeči krog«, pri tem pa je bil
pomemben vsak član skupine.

Potek: Člane skupine razdelimo na podskupine in jim damo enako količino materiala
– nekaj časopisa, listov, lepilni trak, škarje in slamice. Po želji lahko dodamo tudi
drug material, pomembno je le, da vsaka skupina dobi enako količino materiala.
Naloga članov skupin je, da v določenem času (15 min) iz danega materiala sestavijo
čim višji in lepši stolp. Stolp se do našega ocenjevanja ne sme porušiti. Na znak vodje
začnejo skupine s svojim delom in ga zaključijo po točno 15 minutah. Na koncu si
pogledamo vse stolpe in jih skupaj ocenimo.

Vir: Prirejeno po Kranjčan, 2012.

NAŠA SKUPINA
Cilji: sodelovanje v skupini, kolektivna predstavitev
Trajanje: 20 min
Prostor: soba ali večnamenski prostor
Pripomočki: raznovrstne revije in časopisi, škarje, lepilo,
plakat
Potek: Člani skupine dobijo material in navodilo, da skupaj
sestavijo plakat, ki bo najbolje predstavil njihovo skupino.
Na voljo imajo revije, iz katerih lahko izrežejo in iztrgajo
besedilo in zanimive slike, za katere menijo, da so primerne
za predstavitev značilnosti njihove skupine.

Opombe: Po želji lahko spremenimo kriterije (npr. najlepši stolp, najtrdnejši stolp …) in
po potrebi spremenimo material (npr. dodamo barvice, karton …).
Aktivnost spodbuja skupinsko sodelovanje in komunikacijo med člani skupine.
Otroci navadno zelo radi sodelujejo, saj dopušča veliko mero kreativnosti. Na koncu
poudarimo, da so vsi zmagovalci, saj so se zelo potrudili.
Vir: Prirejeno po: http://www.rsk.rutka.net/apl/doc/4A3D8B7E.doc

Opombe: Aktivnost je primerna za skupino, ki je skupaj že nekaj dni. Izdelek
obesimo v sobo.
Vir: Levec, 2000.
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TITANIK

SKOZI ROKAV

Cilji: povezovanje skupine, izkušnja skupinske dinamike med opravljanjem naloge

Cilji: povezovanje, timsko reševanje naloge, sodelovanje

Trajanje: 20 min

Trajanje: 10 min

Prostor: soba ali večnamenski prostor

Prostor: zunaj ali v prostoru

Pripomočki: papir, škarje, lepilo, barvice, večja posoda z
vodo

Pripomočki: daljša vrvica za vsako skupino

Potek: Skupino razdelimo na več manjših podskupin (4 člani). Vse skupine dobijo
enak material – papir, škarje, lepilo, barvice … Naloga udeležencev je, da iz danega
materiala naredijo kakršno koli ladjico, ki bo plavala na vodni gladini vsaj dve
minuti. Za delo imajo 15 minut časa. Po opravljeni nalogi preverimo, kako smo bili
uspešni pri nalogi. Vzdržljivost ladjic lahko preverimo tako, da prinesemo večjo
posodo z vodo in testiramo, po kolikšnem času se ladjice potopijo. Druga možnost je,
da plavajoče ladjice preverimo ob morju, vendar moramo poskrbeti za to, da bomo
za seboj pospravili!

Potek: Udeležence razdelimo na dve skupini. Vsaka skupina naj šteje vsaj 6 članov
ali več. Člani obeh skupin se postavijo vsak v svojo ravno vrsto, prvi član pa dobi v
roke začetek vrvice.
Naloga igralcev je, da spravijo vrvico skozi prvi (zgornji) rokav in nazaj ven skozi
drugi rokav ter jo predajo naslednjemu članu skupine, ki nadaljuje na isti način.
Člani iste skupine si lahko med seboj pomagajo. Naloga je opravljena, ko je vrvica
prepletena skozi vse rokave članov skupine. Zmaga skupina, ki najhitreje uspešno
opravi nalogo.

Opombe: Na koncu pohvalimo vse skupine, da so nalogo odlično opravile.
Vir: Prirejeno po Virk - Rode, Belak - Ožbolt, 1991.

MENJAVA STOLOV
Cilji: nebesedna komunikacija, sodelovanje
Trajanje: 10 min

Opombe: Otroci navadno radi sodelujejo, saj je to zelo zabavna igra. Lahko jo
uporabimo kot eno izmed štafetnih iger ali kot posamezno aktivnost.
Najlažje je vrvico spraviti skozi kratke rokave, nekoliko več časa pa potrebujemo pri
majicah in jopah z dolgimi rokavi. Vodja naj spodbuja navijanje za svoje igralce in
sodelovanje.

Prostor: soba ali večnamenski prostor
Pripomočki: stoli (za vsako osebo 1 stol)
Potek: Stole postavimo v krog. Vsak udeleženec si izbere en stol in stopi nanj. Naloga
skupine je, da se na znak vodje postavijo po vrsti tako, kot so rojeni – od 1. januarja
do 31. decembra, in sicer brez upoštevanja letnic. Pri tem ne smejo govoriti ali
premikati stolov. Pomembno je sodelovanje in neverbalna komunikacija. Če kdo
izmed sodelujočih stopi na tla, se udeleženci postavijo v izhodiščni položaj in začnejo
znova.

Vir: Igro sem oblikovala za potrebe priročnika.

Opombe: Aktivnost se mogoče zdi težavna, vendar si udeleženci navadno hitro
najdejo znakovno govorico.
Vir: Kranjčan, 2012.
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ZLAGANJE ČASOPISOV

ČAROBNA PALICA

Cilji: dogovarjanje in sodelovanje, skupinsko reševanje naloge, upoštevanje pravil

Cilji: timsko sodelovanje, iskanje načinov za skupno delo

Trajanje: 15 min

Trajanje: 10 min

Prostor: soba ali večnamenski prostor

Prostor: zunaj ali v prostoru

Pripomočki: časopisi

Pripomočki: daljša lahka palica ali »hulahop« obroč za vsako skupino

Potek: Udeležence razdelimo na več skupin. Vsaka skupina dobi v roke svoj izvod
časopisa, ki ima isto število strani. Časopisi imajo pomešane strani. Naloga skupin je,
da na začetni znak začnejo urejati časopis tako, da bo zopet v pravilnem vrstnem
redu (od prve do zadnje strani).

Potek: Skupino razdelimo na dve ali več ekip, in sicer tako, da ima vsaka
podskupina 4–8 članov. Vsaka skupina dobi palico ali obroč. Udeleženci nalogo
opravljajo v tišini. Skupina dvigne obroč v višino oči. Vsak od udeležencev lahko
drži obroč le z enim prstom (najbolje z desnim kazalcem) pod obročem tako, da
obroč leži na prstu. Naloga skupine je, da obroč v tišini, torej neslišno, položijo na tla.
Pomembno je, da vsak udeleženec drži obroč v vsakem trenutku, dokler ta ni na tleh.
Ko je obroč na tleh, je igra končana.

Pri tem morajo upoštevati naslednja pravila:
1. Nobene strani časopisa ne smejo odložiti na tla.
2. Časopisne strani se ne smejo strgati.
3. Cel časopis lahko urejajo samo v rokah ali na kolenih.

Opombe: Naloga je težja, kot se zdi na prvi pogled. Skupina mora res timsko
sodelovati, da uspe položiti obroč na tla. Vodja naj skupino spodbuja, saj se lahko
zgodi, da želi kateri od članov tekom igre obupati.
Vir: Prirejeno po Rozman, 2006 in Mrak Merhar, 2012.

Zmaga skupina, ki z upoštevanjem navedenih pravil prva uredi svoj časopis.

PAPIRNATI ČLOVEK

Opombe: Po igri se lahko pogovarjamo o tem, kako pomembno je bilo, da smo vsi
skupaj sodelovali, saj en posameznik te naloge ne bi zmogel opraviti. Podobno je tudi
na drugih področjih življenja – skupaj zmoremo več!

Cilji: predvidevanje različnih situacij, sodelovanje, zabava

Vir: Prirejeno po Pinosa, 1994.

Prostor: soba ali večnamenski prostor

Trajanje: 15 min

Pripomočki: papir, škarje, barvice, lepilni trak
Potek: Udeležence razdelimo v 4 skupine, ki dobijo naslednje pripomočke: papir,
škarje in barvice. Naloga udeležencev je, da naredijo papirnatega človeka, vendar
vsaka skupina izdeluje le en del: prva skupina samo glavo, druga telo, tretja roke in
četrta noge. Skupine se med delom ne smejo gledati, tako da ne vedo, kako delajo
ostale skupine. Na koncu zalepimo papirnatega človeka skupaj in preverimo, kako
nam je uspela naloga.
Opombe: Iz te aktivnosti lahko izpeljemo pogovor v smislu, da če se ne pogovarjamo
in dogovarjamo, tudi naša skupina ne more dobro delovati.
Vir: Igro sem oblikovala za potrebe priročnika.
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lista). Učiteljica je to opazila in ju brez kosila poslala v razred (odtrgaj del lista), kjer
sta morala sama počakati.
Ko je prišel domov, je staršem povedal za slabi oceni, ki ju je dobil v šoli, zato sta
bila oče in mama huda in sta ga kaznovala (odtrgaj del lista). Peter naslednji dan
zaradi kazni ni smel v kino s sošolci (odtrgaj del lista, tako da ostane le še majhen del).

DOBER SEM! PRIJAZEN SEM! SUPER SEM!
Cilji: vzpodbujanje samospoštovanja, ustvarjanje pozitivnih stališč do samega sebe
Trajanje: 30 min
Prostor: soba ali večnamenski prostor
Pripomočki: papir, barvice, flomastri
Potek: Izberemo ime fanta, ki ga nima nihče v skupini, in udeležncem povemo, da
jim bomo povedali zgodbo o Petru, ki je star toliko, kot so stari člani skupine. Peter se
vsako jutro zbudi z občutkom, da je dober, da je prijazen in da je super. Vsako jutro si
reče: »DOBER SEM! PRIJAZEN SEM! SUPER SEM!«. Te tri povedi jasno in
razločno napišemo na svoj list, in sicer tako, da bo napis z velikimi črkami čez cel
papir.
Vodja skupine začne pripovedovati zgodbo. Vsakokrat, ko je Peter prizadet,
odtrgamo košček lista, na katerem so napisani prijazni stavki.

Ko vodja konča s pripovedovanjem, razvijemo pogovor. Vprašamo jih, zakaj smo
trgali papir. Pripeljemo jih do tega, da vsakokrat, ko je bil Peter prizadet, je izginil
tudi delček njegovih dobrih občutkov. Nato posplošimo, da se tudi nam to dogaja,
da nas drugi prizadenejo. Kljub vsemu, kar se nam dogaja v življenju, pa ne smemo
pozabiti, da smo dobri, da smo prijazni in da smo super! Pomembno je, da tudi v
težjih trenutkih razmišljamo pozitivno in se ne predamo.
Nato razdelimo liste in barvna pisala. Vsak član skupine si na list napiše DOBER
SEM! PRIJAZEN SEM! SUPER SEM!. Po želji lahko tudi še kaj nariše oz. dopiše. Nato
si vsak svoj izdelek pospravi in ko ga nekaj prizadene, naj pogleda svoj list.
Opombe: Igra je nekoliko zahtevnejša, vendar prinaša dobre rezultate. Primerna je
ob večjih težavah v skupini. Zelo pomembno je, da je premišljeno zastavljena in
izpeljana. Zgodbo je potrebno prilagoditi glede na starost in spol v skupini.
Vir: Levec, 2000.

RAD TE IMAM, KER ...
ZGODBA O PETRU
Ko se je Peter zjutraj zbudil, je ugotovil, da je že zelo pozno (odtrgaj del lista). Če ne
bo pohitel, bo zamudil v šolo. Ko si je oblačil kavbojke, je opazil, da so umazane
(odtrgaj del lista), zato se je moral obleči v trenirko, ki pa mu ni všeč (odtrgaj del lista).
Ko je prišel v šolo, se je moral najprej opravičiti učiteljici, ki ga je že zapisala v
dnevnik (odtrgaj del lista), ker je zamudil.
Učiteljica jim je vrnila kontrolno nalogo iz matematike, ki so jo pisali prejšnji teden.
Matematiko dobro zna, zato je bil prepričan, da bo dobil dobro oceno. Vendar se je
nekajkrat zmotil pri računih, zato je dobil samo 2. Bil je razočaran (odtrgaj del lista).
Naslednjo uro so bili pri slovenščini zelo nemirni, klepetavi in niso ubogali
učiteljice, zato je začela spraševati. Peter je bil vprašan drugi po vrsti – učiteljica je
bila jezna nanje, zato je postavljala težka vprašanja in ni nič pomagala pri odgovorih.
Dobil je 1 (odtrgaj velik del lista).
Ko je bilo konec pouka, je šel v varstvo. Najprej so odšli na kosilo. Ko je čakal v vrsti
za kosilo, so se fantje prerivali, Jure ga je udaril, zato se je z njim stepel (odtrgaj del
29

Cilji: zaznavanje pozitivnih lastnosti pri drugih
Trajanje: 10 min
Prostor: soba ali večnamenski prostor
Pripomočki: /
Potek: Člani skupine oblikujejo krog. Vodja začne z igro in svojemu desnemu sosedu
pove, zakaj ga ima rad (npr.: Rad te imam, ker si zabaven / pomagaš drugim / si nasmejan,
…). Igra se nadaljuje, dokler ne pridejo na vrsto vsi v skupini.
Opombe: Če kdo izmed članov skupine ne najde razloga, zakaj ima rad svojega
soseda, potem povprašamo udeležence v skupini: »Bi kdo rad povedal Maji, zakaj jo ima
rad?«
Vir: Prirejeno po Levec, 2000.
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KAKO ME VIDIJO DRUGI?

MOJE ŽIVLJENJE

Cilji: pridobivanje pozitivne samopodobe, vživljanje v druge ljudi

Cilji: razmišljanje o določenih temah iz svojega življenja, krepitev samozavesti

Trajanje: 15 min

Trajanje: 15 min

Prostor: soba ali večnamenski prostor

Prostor: soba ali večnamenski prostor

Pripomočki: papirji, svinčniki, lepilni trak

Pripomočki: beli listi A4, pisala

Potek: Vsakemu članu skupine nalepimo na hrbet list
papirja. Udeleženci krožijo po prostoru in drug drugemu
na list papirja zapišejo pozitivno lastnost, ki jo opažajo
pri njem. Lahko mu posvetijo tudi kakšno misel ali pa
mu napišejo, zakaj ga imajo radi. Igra je končana, ko ima vsak udeleženec vsaj eno
pozitivno lastnost oz. misel od vsakega člana skupine. Nato si vsak udeleženec
sname list in prebere, kaj so jim napisali ostali člani skupine.

Potek: Udeležencem razdelimo liste in pisala. Prosimo jih, da liste dvakrat
prepolovijo, da dobimo štiri enake dele. Nato liste razpremo. Vodja pove, da bomo
pri tej igri risali, vendar pa pri tem ni pomembno, kako dobri risarji smo. Na koncu
bomo narisane stvari tudi ubesedili.
Vodja najprej pove, kaj bomo narisali v prvem kvadratu. Ko vsi dokončajo, pove, kaj
naj narišejo v drugem kvadratu. To ponovi, dokler niso zapolnjeni vsi štirje prostori
na listu.

Opombe: Poudarimo, da lahko pišejo samo pozitivne lastnosti.
o
o
o
o

Vir: Prirejeno po Levec, 2000.

SEDEŽ NA MOJI DESNI JE PRAZEN

1. del: Narišemo aktivnosti, s katerimi se ukvarjamo v prostem času.
2. del: Narišemo ljudi, ki jih imamo najrajši.
3. del: Narišemo naš največji uspeh do sedaj.
4. del: Narišemo našo največjo željo.
Prosti čas

Ljudje ob meni

Največji uspeh

Največja želja

Cilji: vživljanje v lastnosti drugega in prepoznavanje pozitivnih lastnosti
Trajanje: 10 min
Prostor: soba ali večnamenski prostor
Pripomočki: stol za vsakega udeleženca
Potek: Stole postavimo v krog. Pripravimo en stol več, kot je članov skupine. Vodja
naj se usede tako, da bo imel na svoji desni prazen stol in prične z igro: »Na moji
desni je prazen stol, rada bi, da na njem sedi _________ (ime), ker ___________
(pozitivna lastnost). Z igro nadaljuje tisti član skupine, ki ima na desni strani prazen
stol. Igro nadaljujemo toliko časa, da pride vsak član skupine vsaj enkrat na vrsto.
Opombe: Pomembno je, da člani skupine utemeljijo, zakaj vabijo nekoga na prazen
stol. Uporabljamo samo pozitivne lastnosti in dejanja (npr. »Na moji desni je prazen
stol, rada bi, da na njem sedi Metka, ker je prijazna / mi pomaga / je moja prijateljica / ima
lepo frizuro …)

Ko vsi dokončajo, vsak posameznik predstavi, kaj je narisal in zakaj si je izbral ta
motiv. Vsakemu udeležencu damo možnost, da pove, kar sam želi. Na koncu
povzamemo, da verjamemo, da jim bo njihove želje tudi uspelo uresničiti in da
morajo verjeti vase ne glede na to, kaj pravi njihova okolica. Predvsem pa se moramo
zavedati, da se je potrebno za vsako stvar potruditi in vztrajati.
Opombe: Teme risanja lahko prilagodimo glede na to, kaj nas o njih zanima oz. kaj si
želimo s to aktivnostjo doseči.
Vir: Prirejeno po Kavčnik, 2007 in Rozman, 2006.

Vir: Prirejeno po Levec, 2000, str. 2, in Virk - Rode, Belak - Ožbolt, 1991, str. 12
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KAJ ZNAM IN KAJ IMAM

KOMPLIMENTI

Cilji: samoopazovanje, prepoznavanje lastnih kvalitet, krepitev samozavesti

Cilji: Vživljanje v lastnosti drugega in izražanje naklonjenosti

Trajanje: 10 min

Trajanje: 15 min

Prostor: soba ali večnamenski prostor

Prostor: soba ali večnamenski prostor

Pripomočki: /

Pripomočki: kartice »Komplimenti« (PRILOGA 8)

Potek: Člani skupine se posedejo v krog. Vsak bo povedal, kakšne vrline ima – kaj
zna delati posebno dobro. Vsak ima priložnost, da pove, kaj mu je pri sebi res všeč.
Najbolje, da začne vodja skupine (npr. »Znam dobro delati z otroki.«). Nato nadaljuje
desni sosed. Vsak naj pove, kaj zna, nanašati pa se mora na njegovo osebnost.

Potek: Člani skupine se posedejo v krog. Na sredino damo kartice, obrnemo pa jih
tako, da se ne vidi, kaj na njih piše.

Če se kakšen član skupine ne more spomniti pozitivne lastnosti, ga ne smemo
preskočiti, ampak spodbudimo druge udeležence, da povedo eno dobro lastnost. Če
ne gre drugače, članu skupine sami povemo.

V tej igri si posameznik izbere kartico, jo prebere in jo ponudi nekomu, ki mu po
opisu najbolj ustreza. Nato nadaljujmo po vrsti, tako da vsak član skupine vzame
vsaj eno kartico in jo nekomu ponudi. Igro nadaljujemo, dokler ne zmanjka kartic.
Kot vodja se potrudimo, da vsak član skupine dobi vsaj eno kartico.

Opombe: Člane skupine opomnimo, da je ta igra zahtevna, ker se navadno lažje
spomnimo slabih lastnosti kot dobrih. Poudarimo, da se moramo znati tudi sami
pohvaliti.
Vir: Levec, 2000.

LISTI PRIJATELJSTVA
Cilji: vživljanje v lastnosti drugega in izražanje naklonjenosti, povezovanje skupine
Trajanje: 20 min
Prostor: soba ali večnamenski prostor

Seznam kartic:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zelo rad se smejiš.
Imaš zelo lepe oči.
Si srečna oseba.
Vedno se zelo potrudiš.
Si prijazen.
Si najlepše oblečen.
Si zelo pogumen.
S tabo se rad pogovarjam.
S tabo se rad družim.
Si zelo zabavna oseba.
Veliko veš.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Si zelo natančna oseba.
Si vedno točen.
Zelo te cenim.
Pogosto pomagaš drugim.
Vedno ubogaš navodila.
Pogosto me spraviš v
dobro voljo.
Si dober športnik.
Zelo lepo rišeš.
Dobro plešeš.
Imaš veliko prijateljev.

Pripomočki: barvni listi, barvice, flomastri
Potek: Vsak udeleženec si izbere enega izmed barvnih listov, na katerega se tudi
podpiše. Nato poda svoj podpisan list svojemu desnemu sosedu in hkrati prejme list
od levega soseda. Vsak član skupine prebere, čigav je list in lastniku tega lista napiše
kakšno lepo misel, posvetilo, željo ali pa nariše risbico. Nato ta list spet podamo
svojemu desnemu sosedu in prejmemo list od levega soseda. Z aktivnostjo
nadaljujemo toliko časa, dokler spet ne dobimo svojega lista.

Opombe: V prilogi so pripravljene kartice za moško in žensko osebo. V kolikor se
nam kakšna kartica ne zdi smiselna za našo skupino, jo lahko izločimo.
Vir: Levec, 2000.

Opombe: List prijateljstva je lahko tudi lep spomin na letovanje.
Vir: Prirejeno po Levec, 2000.
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POHVALIMO SE

AKROSTIH

Cilji: ozavestiti svoje močne točke in se znati pohvaliti

Cilji: povezovanje skupine, zaznavanje pozitivnih lastnosti pri drugih članih skupine

Trajanje: 15 min

Trajanje: 20 min

Prostor: soba ali večnamenski prostor

Prostor: soba ali večnamenski prostor

Pripomočki: kartice »Pohvalimo se« (PRILOGA 9)

Pripomočki: listki z imeni udeležencev, vrečka, listi, pisala

Potek: Na sredino položimo kartice z nedokončanimi stavki, in sicer tako, da se ne
vidi vsebine. Vsak član skupine vzame kartico in jo dopolni s svojimi besedami.
Sestavljeni stavki naj bodo pozitivni in naj se vežejo na njih, njihove lastnosti in
sposobnosti. Nato vsak prebere svoj stavek.

Potek: V vrečo damo listke z imeni vseh udeležencev. Vsak izžreba 1 listek, na katerem
je ime enega izmed članov skupine. Če izžreba svoje ime, listek vrne in ponovno izžreba
naslednjega.

Kartice z nedokončanimi stavki:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dobra/-er sem v …
Pogosto sem …
Na meni mi je všeč …
Sposobna/-en sem …
Uspešna/-en sem …
Znam …
Danes izgledam …
Sem …
Ponosen/-a sem …
Imam lepo/-e/-a …
Pri meni mi je všeč …
Trudim se …
Verjamem …
Ne bojim se …
Ko mi kaj ne gre …
Srečna/-en sem …
Ne glede na vse …
Želim si …
Uživam, ko …
Vem, da zmorem …
Moja najboljša lastnost je …

O osebi na listku morajo udeleženci napisati akrostih (= pesem, pri kateri prve črke
vsake vrstice prebrano navzdol tvorijo novo besedo). Pri tem lahko uporabljajo samo
pozitivne lastnosti, saj akrostih ne sme biti žaljiv.
Na koncu vaje se udeleženci sprehodijo po prostoru in drug drugemu podarijo akrostihe.
Tisti, ki želijo, lahko preberejo svoj akrostih.

Primer:
Pridna
Energična
Topla
Radodarna
Avanturistična
Opombe: Igro izvajamo po nekaj dnevih, ko se skupina
že pozna.
Vir: Prirejeno po Lepičnik Vodopivec, 2010.

Opombe: Na koncu povzamemo, da se je potrebno znati tudi pohvaliti. Ljudje veliko
hitreje najdemo svoje slabe točke kot pa pozitivne lastnosti. Pomembno je, kako
gledamo sami nase, saj s tem vplivamo na to, kako nas vidijo tudi drugi.
Vir: Prirejeno po Mrak Merhar, 2012.
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TRI LASTNOSTI
Cilji: vživljanje v lastnosti in značilnosti vedenja drugega, krepitev prijateljstva
Trajanje: 10 min
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IGRE NA TEMO KOMUNIKACIJE
SNEŽINKE

Pripomočki: kartice/listki velikosti A6, pisala, vrečka
Cilji: spoznati, da imamo na nekatere stvari različne poglede
Potek: Vsak igralec napiše svoje ime na kartico in jo vrže v vrečko. Vodja zbere
kartice in jih dobro premeša. Vsak član skupine si izbere eno kartico. Če dobi kartico
s svojim imenom, jo vrne in vzame drugo. Izžrebanih kartic ne kažejo drugim. Po
prostoru se razporedijo tako, da se ne motijo. Na hrbtno stran napišejo tri pozitivne
lastnosti igralca, ki je podpisan na kartici. Ko končajo s pisanjem, vodja zopet zbere
kartice in jih vrne lastnikom.
Opombe: Na podlagi aktivnosti lahko razvijemo pogovor o tem, kako pomembno je,
da prepoznamo pri drugih pozitivne lastnosti in da povemo prijateljem, zakaj jih
imamo radi.

Trajanje: 15 min
Prostor: soba ali večnamenski prostor
Pripomočki: za vsakega udeleženca list papirja
Potek: Vsak udeleženec dobi list papirja. Med igro naj udeleženci ne gledajo drug
drugega, ampak naj vsak zase sledi navodilom vodje skupine. Nihče naj ne sprašuje,
kako naj dela, ampak naj naredi tako, kot je slišal. Če kdo od udeležencev vpraša, mu
odgovorimo: »Naredi, kot misliš, da je prav.«

Vir: Prirejeno po Kavčnik, 2007.
VODJA SKUPINE PODA NASLEDNJA NAVODILA:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vzemi kos papirja.
Prepogni ga na pol.
Odtrgaj gornji desni vogal.
Prepogni papir spet na pol.
Odtrgaj gornji desni vogal.
List ponovno prepogni.
Odtrgaj gornji desni vogal.
Razgrni list papirja.
Poglej naokrog, kako različno so oblikovani listi drugih članov skupine.

Po igri vprašamo udeležence, če vedo, kaj smo skušali pokazati s to vajo. Izhajamo iz
konkretne vaje (npr.: Ali je kdo nepravilno trgal papir? Zakaj so bili listi natrgani tako
različno? Ali je kaj narobe, če imamo različno natrgane liste? Smo zato slabi ljudje?). Nato z
vprašanji preidemo bolj na splošno (npr.: Kakšen bi bil svet, če bi vsi videli stvari na enak
način? Zakaj je svet bolj zanimiv, če stvari vidimo različno?). Pogovor zaključimo z
mislijo, da ljudje na stvari gledamo vsak s svojega zornega kota in da moramo to
spoštovati. Različnost je tista, ki nas bogati.
Opombe: Vaja je zelo uporabna kot iztočnica za pogovor, ko se v skupini pojavljajo
konflikti. Primerna je za otroke, stare nad 10 let.
Vir: Levec, 2000.
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Razvijemo pogovor. V pomoč so naslednja vprašanja:

SPOR ALI SPORAZUM?
Cilji: reševanje konfliktnih situacij, razumevanje pomena dogovarjanja, popuščanja
in sprejemanja kompromisov
Trajanje: 20 min
Prostor: soba ali večnamenski prostor
Pripomočki: /
Potek: Posedemo se v krog. Otrokom povemo, da jim bomo prebrali dve kratki
basni. Vprašamo jih, če vedo, kaj je to basen (je vrsta učne pripovedi, v kateri
nastopajo poosebljene živali, stvari ali naravni pojmi).
Preberemo jim naslednji kratki basni:

Ali sta vam bili prebrani basni všeč? Katera vam je bila bolj všeč?
O čem govorita? Kakšna je razlika med njima?
V kateri basni je problem ostal nerešen? V kateri je rešen?
V kateri zgodbi živali uporabljajo nasilje, da bi rešile problem? Ali je to ustrezna
rešitev? V kateri basni najdemo »spor« in v kateri »sporazum«?
o Ali se takšni spori in sporazumi pojavljajo tudi v naših medsebojnih odnosih?
o Kako lahko najbolj pravilno rešimo medsebojne probleme?
o
o
o
o

S pogovorom želimo otroke pripeljati do zaključka, da nasilje ni nikoli ustrezna
rešitev. Tudi v naši skupini se pojavljajo spori, najbolj pravilno pa je, da jih rešimo s
sporazumom. Tako bomo vsi zmagovalci, poleg tega pa se bomo vsi dobro počutili.
Opombe: Aktivnost je najbolj primerna ob konfliktih v skupini, lahko pa jo
uporabimo tudi kot preventivno dejavnost. Pomembno je, da zgodbo posplošimo na
odnose med ljudmi in preidemo tudi na nivo naše skupine.
Vir: Prirejeno po http://www.viskigaj.si/index.php?id=25&n=107

1. basen: DVA OVNA NA BRVI
Na brvi se srečata dva ovna.
Prvi reče: »Umakni se mi!«
Drugi reče: »Umakni se mi!«
Prvi reče: »Jaz sem bil prvi na brvi!«
Drugi: »Nisi bil ti, jaz sem bil prvi!«
Prvi: »Jaz vsak dan hodim po tej brvi in imam več pravice do nje.«
Drugi: »Prek te brvi so prečkali reko že moji predniki, to je moja brv.«
»Zdaj boš pa videl!« zakriči prvi.
»Zdaj boš pa videl!« zakriči drugi.

ENA, DVA, BUM

Zatem se oba ovna zaletita drug proti drugemu, močno treščita z rogovi in
oba padeta v hladen potok.

Pripomočki: /

2. basen: DVA OSLA IN SENO
Dva osla sta privezana s skupno vrvjo. Ob vsakem oslu je majhen kupček sena. Vsak
poskuša doseči svoje seno, vendar je vrv prekratka, da bi lahko oba hkrati jedla. To
ju strašno razjezi in začneta močno vleči vsak na svojo stran. Skačeta, ritata in
vlečeta, vendar brez uspeha. Nato utrujena sedeta, da bi si odpočila in razmislila o
vsem. Naenkrat pa se spogledata in obema pade na pamet rešitev: »Seveda, najprej
bova šla skupaj do prvega kupčka sena in ga skupaj pojedla, zatem bova skupaj
pojedla še drug kupček sena.«

Cilji: urjenje koncentracije in pozornosti,
komunikacija med udeleženci
Trajanje: 15 min
Prostor: zunaj ali v prostoru

Potek: Igralci se usedejo v krog in štejejo. Prvi reče »ena«, drugi nadaljuje z »dve«,
tretji pa ne sme reči »tri«, ampak mora reči »bum«. Naslednji nadaljuje s »štiri« in
tako naprej. Vsako številko, ki vsebuje število 3 (npr. 3, 13, 30, 31 …) oz. njene
večkratnike (npr. 6, 9, 12, 15 …), je potrebno nadomestiti z besedo »bum«. Če se
kateri izmed igralcev zmoti, je potrebno začeti od začetka.
Opombe: Igra je zabavna, obenem pa zahteva veliko mero koncentracije in
pozornosti. Na začetku si zastavimo cilj (npr. prešteli bomo do 30) in ga poskusimo
doseči. Skupina bo verjetno dosegla nekaj neuspehov, vendar ne sme obupati. Ko
dosežemo številko, jih pohvalimo, saj je bilo potrebno sodelovanje vseh
posameznikov, da smo dosegli cilj. Iz igre lahko apliciramo tudi na druga življenjska
področja – pogosto se moramo potruditi, da nam uspe doseči zastavljene cilje.
Vir: Prirejeno po Majer, 1998.
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NA KOGA MISLIM?

UPRIZARJANJE FOTOGRAFIJ

Cilji: učinkovito postavljanje vprašanj, vživljanje v druge člane skupine

Cilji: igranje vlog, vživljanje v lastnosti in značilnosti vedenja drugih, neverbalna
komunikacija

Trajanje: 15 min
Trajanje: 15 min
Prostor: zunaj ali v prostoru
Prostor: zunaj ali v prostoru
Pripomočki: papir in svinčnik
Pripomočki: Slike (PRILOGA 10)
Potek: Eden od igralcev na listek napiše enega izmed članov skupine in listek
prepogne, tako da ga ostali člani skupine ne vidijo. Ostali udeleženci poskušajo
ugotoviti, čigavo ime je napisal, pomagajo pa si s tem, da sprašujejo po značilnostih
napisane osebe. Igralec lahko odgovarja samo z »da« ali »ne«. Tisti, ki ugane
napisano osebo, nadaljuje z igro in na listek napiše novo ime.
Opombe: Člani skupine naj postavljajo vprašanja v krogu. Udeležence spodbujamo,
da ne ugibajo na slepo, ampak povedo ime šele, ko so prepričani, da je pravo.
Vir: Levec, 2000.

Potek: Vodja igre pokaže skupini fotografije, ilustracije, ki prikazujejo ljudi v kakršni
koli medsebojni komunikaciji. Igralci se razdelijo v pare in vsak par dobi eno
fotografijo, ne da bi ostali vedeli, katero. Nato imajo pari 5 minut časa, da se
umaknejo in dogovorijo, kako bodo uprizorili fotografijo. Po petih minutah vodja
vzame fotografije in jih razstavi na sredino kroga. Poleg uporabljenih fotografij doda
še čim več drugih, da je ugibanje bolj oteženo. Nato vsak par uprizori komunikacijo,
kot si predstavlja, da bi se lahko odvijala med osebami na fotografiji. Člani skupine
najprej do konca spremljajo nastop dvojice, potem pa ugotavljajo, katero fotografijo je
par uprizoril. Igro nadaljujemo, dokler se ne zvrstijo vsi pari.
Opombe: Izberemo fotografije, primerne starosti udeležencev.

POZNAVALCI JEZIKA

Vir: Prirejeno po Virk - Rode, Belak - Ožbolt, 1991.

Cilji: komunikacija v skupini, skupno reševanje
naloge

RAZVR ŠČANJE PO …

Trajanje: 15 min
Cilji: nebesedno sporazumevanje, opazovanje značilnosti drugih članov skupine
Prostor: zunaj ali v prostoru
Trajanje: 15 min
Pripomočki: papirji, svinčniki, ura
Prostor: soba ali večnamenski prostor
Potek: Udeležence razdelimo na skupine. Vsaka
skupina dobi svinčnik in papir. V treh minutah morajo
napisati čim več slovenskih besed, ki se začenjajo na posamezno črko. Po treh
minutah skupine preberejo svoje besede. Skupine dobijo toliko točk, kot je ustreznih
besed. Igro ponavljamo, dokler je udeležencem še zanimiva, in sicer tako, da
uporabimo vedno druge črke.

Pripomočki: /
Potek: Naloga udeležencev je, da se čim hitreje in brez besed postavijo v ravno vrsto
glede na določen kriterij (telesna višina, barva las, mesec rojstva …). Lahko si pomagajo
samo z nebesedno komunikacijo. Igra je končana, ko udeleženci stojijo na pravem
mestu. Na koncu preverimo, ali so se člani skupine postavili na pravilno.

Opombe: /
Opombe: Na začetku opredelimo, kdo stoji prvi v nizu (npr. udeleženec rojen januarja,
največji član skupine, udeleženec z najsvetlejši lasmi …) in smer nizanja.

Vir: Prirejeno po Pinosa, 1994.

Vir: Prirejeno po Levec, 2000.
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VERIŽNA ZGODBA

PRIJATELJSTVO

Cilji: učinkovito komuniciranje, spoznavanje s konceptom selektivnega zaznavanja

Cilji: mladostnikom pomaga razmišljati o tem, kaj pričakujejo od prijateljstva in kaj
morajo v prijateljstvo tudi vložiti

Trajanje: 15 min
Trajanje: 20 min
Prostor: soba ali večnamenski prostor
Prostor: zunaj ali v prostoru
Pripomočki: zgodba
Pripomočki: vprašalniki »Prijateljstvo« (PRILOGA 11), svinčniki
Potek: Skupina se zbere v krogu. Potrebujemo 3 prostovoljce. Eden izmed njih ostane
z nami, 2 pa zapustita prostor in počakata, dokler jih ne pokličemo. Vodja skupine
prvemu prostovoljcu, ki je ostal v prostoru, prebere zgodbo, polno podrobnosti. Nato
pokliče prvega od dveh prostovoljcev, ki sta zunaj. Temu interpretira zgodbo, kot si
jo je zapomnil. Ta nato pokliče še tretjega, ki je zunaj, in mu pove isto zgodbo. Zadnji
prostovoljec pove vsem zgodbo, ki si jo je zapomnil, in končno verzijo zgodbe nato
primerjamo z originalom.

PRIMER ZGODBE (spreminjamo glede na starost in spol):
V soboto popoldne je Mojca odšla na obisk k prijateljici Ani. Pri vhodnih vratih je
srečala Anino mamo, ki se je s pleteno košaro ravno odpravljala v bližnjo trgovino
po nakupih. Vljudno jo je pozdravila in stekla po lesenih stopnicah, kjer se je
nerodno zaletela v Jureta, Aninega starejšega brata, ki je v modri športni opremi in z
žogo pod pazduho že zamujal na nogometni trening. Maček Miki, ki je dremal na
zgornji stopnici, se je prestrašil glasnega hrupa in šel poiskat mirni kotiček na
podstrešje. V tem trenutku se je prikazala nasmejana Ana, ki je Mojco že nestrpno
pričakovala. Skupaj sta se odpravili v park na sprehod, kjer sta si izmenjali vse
novice.

Opombe: Končna verzija zgodbe je navadno popačena. Po igri razvijemo v skupini
diskusijo in se pogovarjamo o možnih vzrokih (subjektivna interpretacija, nepozorno
poslušanje, informacija ni bila sprejeta na način, kot je predvideval oddajnik …).
Temu se lahko izognemo:
o če nismo prepričani v to, kar nam je nekdo povedal, ga še enkrat vprašamo in
preverimo informacijo,
o izogibamo se govorjenju o tretji osebi,
o če nekaj slišim o nekomu, tega ne vzamem kot dejstvo.
Vir: Prirejeno po Virk - Rode, Belak - Ožbolt, 1991 in Majer, 1996.
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Potek: Udeležencem povemo, da se bomo pogovarjali o prijateljstvu. Vsak od nas
ima o tem različno mnenje.
Od svojih prijateljev pričakujemo različne stvari, moramo pa se zavedati, da je
potrebno tudi kaj vložiti
Najprej razdelimo vprašalnike. Vsak član skupine dobi svoj vprašalnik in ga izpolni
v skladu s svojim mnenjem o prijateljstvu. Če se s trditvijo strinja, v prostor pred
trditvijo nariše kljukico (), v kolikor pa se ne strinja, nariše križec (). Pri trditvah,
kjer okleva in se ne more odločiti, pusti prazen kvadratek. Za izpolnjevanje imajo 10
minut časa.

Vprašalnik vsebuje naslednje trditve:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Prijatelj je nekdo, ob katerem se počutim prijetno.
Novi prijatelji so najboljši.
Prijatelj me razume boljše kot drugi ljudje.
Prijatelj me nikoli ne prizadene.
Resnična prijateljstva trajajo zelo dolgo.
Prijatelj je nekdo, ki ga imajo radi tudi moji starši.
Dober prijatelj me nikoli ne kritizira.
Prijatelji si zaupajo svoje skrivnosti.
Če hočeš imeti prijatelja, moraš zanj dati tudi denar.
Če želiš obdržati prijatelja, moraš biti pošten.
Prijatelj je vedno z menoj, ne glede na to, kaj delam.
Vsak ima lahko samo enega dobrega prijatelja.
Na dobrega prijatelja se lahko zaneseš.
Z dobrim prijateljem se ne smeš prepirati.

Nato se pogovorimo o posameznih točkah vprašalnika. Gremo od točke do točke in
preverimo, koliko članov skupine ima kljukico in koliko križec. Utemeljimo, zakaj
smo se odločili za določen odgovor, in izmenjamo mnenja. Če med razgovorom
spremenijo stališča, to označijo na vprašalniku.
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Razvijemo diskusijo, pri kateri se pogovarjamo, ali so si naši odgovori podobni ali pa
se popolnoma razlikujejo. Na koncu povzamemo, katere lastnosti so tiste, ki jih
cenimo pri prijateljih, in česa navadno ne maramo. Po aktivnosti jih vprašamo, če jim
je bila vaja všeč in če so se naučili kaj novega.
Opombe: Skupina mora biti dovolj zrela za to aktivnost. Primernejši so starejši otroci,
ki se že zavedajo pomena prijateljstva. Predvsem je pomembno, da to aktivnost
skupina doživlja kot sproščen pogovor in ne obveznost.
Vir: Prirejeno po Levec, 2000.
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ZGODBA V NADALJEVANJIH
Cilji: Učenje spretnosti za učinkovito komuniciranje – prisluhniti, razumeti in se
kreativno navezati na besede predhodnika.
Trajanje: 15 min
Prostor: zunaj ali v prostoru
Pripomočki: /

BANANE, ČOKOLADA IN SLADOLED

Potek: Vodja razloži udeležencem, da se bomo igrali igro, ki se imenuje »zgodba v
nadaljevanjih«. Vodja bo povedal začetek zgodbe, nato bo na vrsti njegov levi sosed,
ki bo nadaljeval in dodal en stavek. Sledil bo zopet njegov levi sosed, ki bo povedal
nadaljevanje zgodbe, in tako dalje v krogu.

Cilji: pridobivanje izkušnje dogovarjanja v majhni skupini, razvijanje strategij za
usklajevanje med skupinami
Trajanje: 15 min
Prostor: zunaj ali v prostoru
Pripomočki: /
Potek: Udeležence razdelimo na 3 skupine: na
banane, čokolade in sladoled. Vsaka skupina si
zase, v skladu s tem, kar je, izmisli neko gesto oz.
gib, ki je kratek in brez besed ter ponazarja naziv
njihove skupine. O gibu se morajo najprej strinjati
vsi člani v skupini. Ko vse skupine najdejo svoj gib,
najprej prosimo eno skupino, da nam ga pokaže, ostali pa ponovimo. Enako storimo
še z drugima dvema skupinama.

Potrebno je poudariti, da morajo dobro poslušati, kaj predhodnik pove, da se ne
izgubi rdeča nit. Če se posameznik ne more ničesar domisliti, naj da svojemu levemu
sosedu znak, da ta nadaljuje.

Primeri začetkov zgodb:
Skupine se odločijo, katerega izmed treh gibov bodo pokazale – lahko pokažejo
svojega ali od ostalih dveh skupin. Odločijo se tiho, da jih druge skupine ne slišijo.
Na znak vodje vse tri skupine pokažejo dogovorjeni gib. To se ponovi tolikokrat,
dokler vse tri skupine ne pokažejo istega giba.
Opombe: Skupine se lahko same odločijo, kakšno ime si bodo nadele, in se v skladu
z nazivom skupine tudi spomnijo gib. Na isti način lahko igramo tudi igro »kamen,
papir, škarje«.
Vir: Prirejeno po Rozman, 2006.

o
o
o
o

Na letovanju na Debelem rtiču mi je všeč, da …
Nikoli ne bom pozabil, ko …
Nekoč je živela deklica, ki …
Zgodba govori o fantu, ki …

Opombe: Če udeleženci govorijo nesmiselne stvari oz. je prisotno zafrkavanje, je
potrebno aktivnost prekiniti.
Vir: Prirejeno po Rotar, 1996.
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ŠTAFETNE IGRE
TEK NA TREH NOGAH
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NEVAR EN NABOJ
Cilji: utrjevanje skupine, fizična aktivnost, medsebojno sodelovanje, omogočanje
samopotrditve tudi manj priljubljenih udeležencev
Trajanje: 10 min

Cilji: utrjevanje skupine, fizična aktivnost, medsebojno sodelovanje in omogočanje
samopotrditve tudi manj priljubljenih udeležencev

Prostor: zunaj
Pripomočki: dve palici in žoga za vsako skupino, piščalka

Trajanje: 10 min
Prostor: zunaj
Pripomočki: debelejše vrvice oz. trakovi, piščalka
Potek: Po dvema igralcema zavežemo skupaj nogi. Paziti moramo, da zvežemo
dovolj trdno in z vrvico/trakom, ki ne povzroča bolečin. Označimo začetno in ciljno
črto. Na znak se pari podajo proti cilju. Zmaga par, ki prvi prečka ciljno črto.

Potek: 2 igralca držita obe palici vsak na svoji strani. Na
palici položimo žogo. Naloga igralcev je, da prenesejo
žogo (nevaren naboj) od štartne do ciljne črte. Če žoga
pade na tla, morata igralca na start in začeti znova. Zmaga
ekipa, ki prva uspešno prenese nevaren naboj na cilj.
Opombe: /
Vir: Prirejeno po Pinosa, 1994.

Opombe: /
Vir: Prirejeno po Pinosa, 1994.

ŽOGA NA ŽLICI
PODAJANJE PO SLAMICI
Cilji: utrjevanje skupine, medsebojno sodelovanje in
omogočanje samopotrditve tudi manj priljubljenih
udeležencev

Cilji: utrjevanje skupine, fizična aktivnost, medsebojno sodelovanje in omogočanje
samopotrditve tudi manj priljubljenih udeležencev
Trajanje: 10 min
Prostor: zunaj

Trajanje: 15 min

Pripomočki: žlica in namiznoteniška žogica za vsako skupino, piščalka

Prostor: zunaj ali v prostoru
Pripomočki: slamice, košček papirja, piščalka
Potek: Vsem igralcem razdelimo slamice. Oblikujemo
dve ali več skupin. Naloga skupin je, da si člani med seboj podajajo košček papirja, in
sicer tako, da ga prisesajo na slamici in tako podajo naprej. Zmaga ekipa, ki je hitrejša
in pri kateri papirček prvi pripotuje od prvega do zadnjega člana skupine. Če
papirček kateremu izmed igralcev pade na tla, je potrebno začeti od začetka.

Potek: Skupine se postavijo za štartno črto tako, da stojijo člani vsake skupine v svoji
vrsti. Prvi igralec v vsaki skupini dobi žlico in namiznoteniško žogico. Na dani znak
igralci položijo žogico na žlico in prehodijo razdaljo do druge označene črte, se
obrnejo in vrnejo nazaj. V kolikor med potjo tekmovalec izgubi žogico, jo pobere,
stopi 3 korake nazaj in nadaljuje pot. Žlico skupaj z žogico predajo naslednjemu
tekmovalcu. Pri tem žogice ne smejo držati z roko. Igra traja, dokler se ne zvrstijo vsi
tekmovalci v skupini.
Opombe: /

Opombe: /

Vir: Prirejeno po Pinosa, 1994.

Vir: Prirejeno po Majer, 1998.
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LEDENE PLOŠČE

KDO BO PRVI?

Cilji: utrjevanje skupine, fizična aktivnost, medsebojno sodelovanje in omogočanje
samopotrditve tudi manj priljubljenih udeležencev

Cilji: utrjevanje skupine, fizična aktivnost, medsebojno sodelovanje in omogočanje
samopotrditve tudi manj priljubljenih udeležencev

Trajanje: 15 min

Trajanje: 10 min

Prostor: zunaj

Prostor: zunaj

Pripomočki: lepenka oz. karton, piščalka

Pripomočki: teniške žogice oz. žogice v podobni velikosti

Potek: Označimo začetno in ciljno črto. Tekmovalce razporedimo v dve ali več
skupin. Vsaka skupina se postavi za začetno črto in dobi dva kosa kartona oz.
lepenke. Na znak vodje začnejo prvi tekmovalci iz vseh skupin. Njihova naloga je, da
se s pomočjo ledenih plošč (lepenke) rešijo na celino. Prvo lepenko položijo na tla in
skočijo nanjo. Potem predse položijo drugo lepenko in spet skočijo nanjo in tako
naprej, da pridejo čim prej do ciljne črte. Tam vzamejo obe lepenki in stečejo do
svojega soigralca in mu predajo lepenki. Igra traja toliko časa, dokler se ne zvrstijo
vsi tekmovalci. V kolikor tekmovalec stopi na tla in ne na lepenko, pade v mrzlo
morje, zato mora začeti od začetka.

Potek: Tekmovalci dveh ali več skupin tekmujejo med seboj v parih. Vsak par drži
žogico s čelom. Na dani znak mora prvi par vsake skupine preteči določeno razdaljo
in se po isti poti vrniti. Če pade žogica na tla, se morata tekmovalca ustaviti, pobrati
žogico, jo ponovno prijeti s čeli in nadaljevati igro. Ko se uspešno vrneta nazaj,
predata žogico naslednjemu paru. Zmaga skupina, ki prva konča z igro.
Opombe: Vsaka skupina sodeluje z istim številom parov.
Vir: Prirejeno po Pinosa, 1994.

Opombe: Če je v skupini veliko tekmovalcev, omejimo število sodelujočih.
Vir: Prirejeno po Günther, 2007.

SKAKANJE V VREČAH

SLALOM

Cilji: utrjevanje skupine, fizična aktivnost, medsebojno sodelovanje in omogočanje
samopotrditve tudi manj priljubljenih udeležencev

Cilji: utrjevanje skupine, fizična aktivnost, medsebojno
sodelovanje

Trajanje: 10 min
Prostor: zunaj

Trajanje: 10 min
Pripomočki: žaklji oz. vreče za smeti
Prostor: zunaj
Pripomočki: keglji (oz. ovire), štafetna palica, piščalka
Potek: Označimo začetno črto. Nato postavimo ovire, ki so med seboj oddaljene
približno po dva metra. Skupini se postavita za črto. Prvi tekmovalec ima v rokah
štafetno palico in na dani znak steče slalom med ovirami, se vrne nazaj in preda
štafetno palico naslednjemu članu skupine. Ko se zvrstijo vsi člani skupine, se
postavijo v vrsto in dvignejo roke. Zmaga ekipa, ki najhitreje opravi nalogo.

Potek: Udeleženci se postavijo za štartno črto in zlezejo v svojo vrečo. Vodja da znak
za začetek. Tisti, ki s poskakovanjem prvi doseže ciljno črto, zmaga.
Aktivnost lahko preoblikujemo tudi kot štafetno igro. Ekipe se postavijo za štartno
črto in na znak vodje začnejo prvi tekmovalci vseh ekip. Njihova naloga je, da s
poskakovanjem pridejo do ciljne črte in se vrnejo nazaj, kjer svojo vrečo predajo
naslednjemu igralcu. Zmaga ekipa, katere člani prvi uspešno opravijo nalogo.
Opombe: /

Opombe: /
Vir: Prirejeno po Günther, 2007.
Vir: Prirejeno po Pinosa, 1994.
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UČENJAK
Cilji: spodbujanje koncentracije, umirjanje, zabava

NA DANO ČR KO

Trajanje: 15 min

Cilji: spodbujanje razmišljanja, zabava

Prostor: zunaj ali v prostoru

Trajanje: 30 min

Pripomočki: knjige

Prostor: zunaj ali v prostoru

Potek: Označimo dve črti, ki sta med seboj oddaljeni približno 10 metrov – če
nimamo dovolj prostora, je lahko ta razdalja tudi krajša. Iz skupine povabimo
prostovoljca, ki se želi prvi preizkusiti. Njegova naloga je, da prenese knjigo na glavi
od prve do druge črte in nazaj. V kolikor uspešno prehodi pot, ne da bi izgubil
knjigo, dobi na glavo še eno in prehodi isto pot. Zmaga tisti član skupine, ki je uspel
obdržati na glavi največ knjig.

Pripomočki: listi, pisala, vrečka
Potek: Vsak udeleženec dobi list in pisalo ter naredi naslednjo razpredelnico:

Opombe: Vaja je še posebej primerna za otroke in mladostnike, ki so nemirni in
živahni.
Vir: Prirejeno po Pinosa, 1994.

Na listke napišemo vse črke abecede, jih prepognemo in damo v vrečko. Eden izmed
udeležencev izžreba listek in glasno pove črko. Na znak vodje začnejo vsi vpisovati v
prazna polja zahtevane besede, ki se morajo začeti z izžrebano črko (npr. črka »M« 
Miha, Metlika, Makedonija, mak, miza). Kdor prvi izpolni vsa polja, reče: »STOP«.
Takrat tudi ostali nehajo pisati in točkujemo odgovore.
V vsaki kategoriji je najvišje možno število točk 10 – skupaj torej 60. Pregledujemo
odgovore za vsako kategorijo posebej in točkujemo na naslednji način:
o 10 točk  za pravilno besedo, ki je ni uporabil nihče drug v skupini
o 5 točk  za pravilno besedo, ki se ponovi, saj so jo uporabili tudi drugi člani
skupine
o 0 točk  prazno polje
Skupno število točk za posamezno črko vpišemo v zadnji stolpec. Nato izžrebamo
naslednjo črko in nadaljujemo z igro po istih pravilih. Na koncu seštejemo vse točke
skupaj, zmagovalec pa je tisti, ki jih je zbral največ.
Opombe: V igro lahko vključimo poljubno število kategorij – lahko dodamo tudi
druga področja (npr. slavne osebnosti, jezera, reke, jedi ipd.)
Vir: Prirejeno po Günther, 2007 in Majer, 1998.
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KRALJ ŽLIC
Cilji: zbranost, hitro odzivanje, sprostitev,
zabava
Trajanje: 10 min
Prostor: zunaj ali v prostoru
Pripomočki: žlica za vsakega igralca
Potek: Igralci sedijo v krogu, roke pa imajo prekrižane na hrbtu. Na sredini kroga so
v obliki rože postavljene žlice, in sicer tako, da so ročaji obrnjeni proti sodelujočim
tekmovalcem. Vedno je ena žlica manj, kot je tekmovalcev, saj je to igra na izpadanje.
Voditelj pripoveduje izmišljeno zgodbo in ko izgovori besedo »žlica« oz. uporabi
koren »žlic«, poskuša vsak od tekmovalcev zagrabiti eno žlico. Kdor ostane brez,
izpade iz igre. Nadaljujemo toliko časa, dokler ne ostane en sam igralec – kralj žlic.
Opombe: Igra navadno vzpostavi zelo prijetno in sproščeno vzdušje.
Vir: Prirejeno po Pinosa, 1994.
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KITAJŠČINA

PREDMETI

Cilji: sproščanje, zabava,

Cilji: urjenje pozornosti, natančno opazovanje,
sproščanje, zabava

Trajanje: 15 min
Trajanje: 10 min
Prostor: zunaj ali v prostoru
Prostor: zunaj ali v prostoru
Pripomočki: /
Potek: Enega izmed članov skupine pošljemo pred vrata oz. se oddalji na primerno
razdaljo. Ostali člani skupine izberejo neko besedo, ki ima najmanj 3 zloge.
Udeležence razdelimo na toliko skupin, kolikor je zlogov. Vsaka skupina dobi en
zlog. Ko se prostovoljec vrne, mu razložimo, da skupina govori kitajsko, njegova
naloga pa je, da razvozla, katero besedo govorijo. Na znak vse skupine hkrati povedo
svoj zlog in ga ponavljajo, dokler vodja z znakom ne prekine njihovega govorjenja.
Prostovoljec pove besedo, ki jo je slišal.

Pripomočki: različni vsakdanji predmeti, papir,
svinčniki
Potek: Na mizo položimo 10–15 manjših
predmetov (npr. vilice, žlico, nogavice, kapo,
bombon …). Člani skupine 2 minuti opazujejo
predmete in si jih poskusijo čim več zapomniti. Nato predmete umaknemo z mize,
otroci pa jih poskušajo čim več zapisati. Vodja na koncu pokaže predmete, ki si jih
skupaj ogledamo in preverimo, kdo si je pravilno zapomnil največ predmetov.

Predlogi besed: Čokolada (čo-ko-la-da), poletje (po-le-tje), nebotičnik (ne-bo-ti-čnik),
plavanje (pla-va-nje), potapljanje (po-ta-plja-nje), prepečenec (pre-pe-če-nec) …

Opombe: Aktivnost je primernejša za mlajše otroke.

Opombe: Izberemo besede, primerne za starostno skupino.

Vir: Prirejeno po Levec, 2000 in Lepičnik Vodopivec, 2010.

Vir: Prirejeno po Pinosa, 1994.

ELEKTRIČNI KROG
DETEKTIV
Cilji: nebesedno sporazumevanje v skupini, povezovanje skupine, zabava
Cilji: natančno opazovanje, sproščanje, zabava
Trajanje: 15 min
Trajanje: 10 min
Prostor: zunaj ali v prostoru
Prostor: zunaj ali v prostoru
Pripomočki: /
Pripomočki: /
Potek: Skupina se razdeli v pare. Igralca se postavita
drug nasproti drugemu in se 2 minuti natančno
opazujeta. Potem se vsi obrnejo vstran in na sebi
naredijo 5 sprememb (zavihajo rokave, odvežejo čevlje
ipd.). Na znak vodje se igralci obrnejo v izhodiščni položaj. Opazujejo drug drugega
in poskušajo najti vse spremembe na svojem soigralcu.

Potek: Vsi razen enega člana skupine, ki stoji na sredini, stojijo v krogu in se primejo
za roke. Član skupine, ki je na sredini, za nekaj trenutkov zapre oči. Medtem z rahlim
stiskanjem rok, potuje »elektrika« v krogu od enega člana skupine do drugega. Tisti,
ki je na sredini, odpre oči in mora ugotoviti, kje trenutno teče električni tok. Če
pravilno ugotovi, se člana zamenjata – tisti na sredini gre v krog, član, pri katerem se
je elektrika ustavila, pa gre na sredino.
Opombe: Udeleženci naj stiskajo roke svojega soseda čim bolj neopazno.

Opombe: /
Vir: Prirejeno po Virk - Rode, Belak - Ožbolt, 1991.
Vir: Prirejeno po Kranjčan, 2011.
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o Se lahko poročiš s taščo bratove žene? (Ne, ker je to tvoja mama.)

KVIZ ZA ŠALJIVCE
Cilji: sprostitev, zabava, dvig razpoloženja

o Po čem učitelj spozna, da so počitnice? (Ker sam sedi v razredu.)
o Kaj gre čez reko in se ne zmoči? (Most.)

Trajanje: 10 min

o Katero jabolko ni zraslo na jablani? (Adamovo jabolko.)

Prostor: kjerkoli

o Kaj ima Adam spredaj in Eva zadaj? (Črko A.)

Pripomočki: /
Potek: Za dviganje razpoloženje lahko uporabimo naslednja zabavna vprašanja:

o Kateremu psu nikoli ne damo kosti? (Morskemu psu.)
o Katero besedo vedno napišemo napačno? (Besedo »napačno«.)

KVIZ ZA ŠALJIVCE
o V katerem mesecu ljudje najmanj pojedo? (Februarja.)
o S katerim očesom ne moreš gledati? (S kurjim.)
o Katera ptica je najbolj podobna štorklji? (Štorkljin samec.)
o Kaj nas opeče, čeprav ni vroče? (Kopriva.)
o Kateri stol nima nog? (Gora z imenom Stol.)
o Ima očeta in mamo, pa vendar ni sin? (Hči.)
o Kateri gram ne tehta najmanj? (Avtogram.)
o Kaj ima štiri noge in ne more hoditi? (Stol.)
o S katerim vozom se nihče ne more voziti? (Z Velikim vozom.)

o V katere kozarce najlažje kaj nalijemo? (V prazne.)
o Katere bolezni človek ne more tiho prenašati? (Kašlja.)
o Katero avtomobilsko kolo je pri desnem ovinku najmanj obremenjeno?
(Rezervno.)
o Kaj reče zid drugemu zidu? (Dobiva se na vogalu.)
o Zakaj petelin zamiži, ko zapoje? (Ker zna pesem že na pamet.)
o Koliko lestev potrebujemo do lune? (Samo eno, vendar mora biti dovolj
dolga.)
o Zakaj imajo vsi Butalci plešo? (Ker se vsako jutro počešejo z brivskim
aparatom.)
o Ali lahko skočimo višje kot hiša? (Seveda! Kdaj ste pa videli skakati hiše?)

o Katero rastlino spozna tudi slepec? (Kopriva.)
o Kaj je samo tvoje, pa ga drugi večkrat uporabljajo kot ti? (Tvoje ime.)
o Kaj sliši vse in nič ne reče? (Uho.)

Opombe: /

Vir: Günther, 2007.

o Kako bi napisali »suha trava« v štirih črkah? (Seno.)
o Katere zobe dobimo nazadnje? (Umetne.)
o Zakaj je ugibanje tako nevarno? (Ker si pri tem razbijamo glavo.)
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ELEKTRIKA

LETALSKA TEKMA

Cilji: nebesedno sporazumevanje v skupini, povezovanje skupine, zabava

Cilji: sprostitev, zabava, povezovanje skupine

Trajanje: 15 min

Trajanje: 30 min

Prostor: soba ali večnamenski prostor

Prostor: zunaj ali v prostoru

Pripomočki: /

Pripomočki: papirji, škarje, barvice

Potek: Igralci se posedejo v krog in položijo roke na tla tako, da imajo vsi prekrižane
roke s svojimi sosedi (roke si sledijo tako: moja leva roka, desna roka levega soseda,
leva roka desnega soseda, moja desna roka). Ko prvi udari enkrat z roko ob tla, je na
vrsti naslednja roka ob njem in tako naprej. Če z roko udariš dvakrat, se smer
zamenja. Roka, ki prehiteva oz. se zmoti, izpade. Zmagovalec je tisti, čigar roka
izpade zadnja.

Potek: Vodja razdeli material in predlaga, da si vsak član skupine naredi svoje
papirnato letalo. Udeleženci lahko izdelajo letalo na način, ki ga že poznajo, ali pa
sledijo navodilom vodje, ki prikaže naslednje korake:

Opombe: Igro lahko igramo tudi tako, da sedimo »po turško« in imamo roke na
kolenih svojih dveh sosedov (moja leva roka je na desnem kolenu levega soseda in
moja desna roka je na levem kolenu desnega soseda).
Vir: Prirejeno po Günther, 2007.

BIBITIBIBITIBOP
Cilji: sproščanje, zabava, urjenje pozornosti, verbalna komunikacija
Trajanje: 10 min
Prostor: zunaj ali v prostoru
Pripomočki: /
Potek: Skupina se postavi v krog. Eden izmed igralcev ostane na sredini. Ta se
sprehaja po krogu in naključnemu članu iz kroga reče: »Bibiti-bibiti-bop«. Ta pa ga
mora prekiniti z »Bop!«. Če mu ne uspe, se zamenjata. Če pa igralec na sredini reče
nekomu samo »Bop!«, mora ta ostati tiho, drugače se zamenjata.

Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Paper_Airplane.png

Opombe: /

Ko ima vsak udeleženec svoje letalo, napiše nanj ime in ga poljubno pobarva. Nato
organiziramo letalsko tekmo, in sicer tako, da se postavimo za isto črto in
preverjamo, čigavo letalo leti najdlje.

Vir: Prirejeno po http://www.rsk.rutka.net/apl/doc/4A3D8B7E.doc

Opombe: Po končani aktivnosti poskrbimo, da bomo pospravili za seboj!
Vir: Igro sem oblikovala za potrebe priročnika.
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DRUŽINA KOR ENČEK

UGANKE

Cilji: sprostitev, zabava, dviganje razpoloženja, pozorno poslušanje

Cilji: sprostitev, zabava, timsko sodelovanje

Trajanje: 10 min

Trajanje: 20 min

Prostor: zunaj ali v prostoru

Prostor: zunaj ali v prostoru

Pripomočki: /

Pripomočki: Uganke (PRILOGA 12), listi, pisala, plakat za točkovanje, piščalka

Potek: V igri lahko sodeluje več igralcev. Vsak
član skupine ima svojo vlogo. Družina Korenček ima naslednje člane: mama, oče,
otroci, babica, dedek, tete, strici, pes, mačka itd. Vodja igre pripoveduje zgodbo o
dogodivščinah družine Korenček in vsakokrat, ko omeni posameznega člana
družine, mora igralec, ki predstavlja tega člana družine, vstati, se zavrteti okoli svoje
osi in se spet usesti. Če vodja omeni vso družino Korenček, morajo vstati vsi igralci.
Igra traja, dokler vodji ne zmanjka domišljije oz. dokler se igralci ne naveličajo.

Potek: Vodja razloži, da se bomo zabavali z ugankami. Udeležence razdelimo na več
skupin s tremi do štirimi člani. Vsaka skupina si najde svoj prostor in se usede v svoj
krog. Člani skupin izberejo nekoga, ki bo zapisoval odgovore. Ta dobi liste in pisalo.

Opombe: Zgodbo prilagajamo glede na starost in spol udeležencev. Aktivnost bo še
bolj prijetna, če bo zgodba hudomušna in zabavna.

Vodja prebere uganko. Ekipe imajo 15 sekund časa, da se tiho posvetujejo o rešitvi in
jo zapišejo na list. Z odgovorom se morajo strinjati vsi člani skupine. Na znak vodje,
dvignejo list z zapisanim odgovorom. Vodja preveri odgovore in zapiše točke. Za
pravilen odgovor dobi ekipa 1 točko, za nepravilen odgovor pa 0 točk. Zmaga ekipa,
ki zbere največ točk.

Vir: Prirejeno po Majer, 1998.

KJE SO OČI
Cilji: sproščanje, zabava, povezovanje skupine
Trajanje: 15 min
Prostor: soba ali večnamenski prostor
Pripomočki: list papirja, barvice, lepilni trak, preveza za oči
Potek: Na kos papirja, ki ga pritrdimo na steno, omaro ali kaj podobnega, narišemo
obraz brez oči. Vsak igralec dobi eno barvico. Prvega udeleženca postavimo nekaj
metrov pred papirjem, mu zavežemo oči in naročimo, da se naj približa listu in nariše
obe očesi. Nato nadaljuje drugi igralec, ki ima drugačno barvo in poskuša narisati
oči. Ko se zvrstijo vsi tekmovalci, preverimo, kateri igralec je narisal oči na pravo
mesto. Aktivnost lahko priredimo tudi tako, da se soigralci usmerjajo z glasom.

Opombe: Aktivnost je primernejša za mlajše otroke. Med igro si lahko izberemo
»pomočnika«, ki nam pomaga pri preverjanju rešitev. To naj bo član skupine, ki je
manj priljubljen ali moteč, saj bo s tem pridobil odgovornost.
Vir: Igro sem oblikovala za potrebe priročnika.

Opombe: Igralci ne smejo tipati, kje je list, saj jim to olajša nalogo. Ko se približajo
steni, jih na to opozorimo.
Vir: Prirejeno po Majer, 1998.
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KLIP-KLOP
Cilji: urjenje pozornosti in koncentracija, sprostitev

TRIKRAT OKR OG

Trajanje: 10 min

Cilji: sprostitev

Prostor: zunaj ali v prostoru

Trajanje: 10 min

Pripomočki: /

Prostor: zunaj ali v prostoru

Potek: Igro vodi vodja skupine ali eden izmed otrok.
Ko vodja reče: »Klip«, naredi določen gib (počepne) in vsi igralci ga morajo
posnemati. Nato napravi drug gib in reče pri tem: »Klop«. Sedaj ga igralci ne smejo
posnemati, ampak ostanejo v položaju, v katerem so bili pri besedici »klip«.

Pripomočki: /
Potek: Udeleženci se postavijo v krog. Vsak si zamisli enega člana skupine. Svoje
izbire ne sme izdati, prav tako izbranega ne sme pretirano gledati ali kako drugače
opozoriti nanj. Na znak vodje začnejo vsi člani skupine teči proti osebi, ki so si jo
zamislili, in jo trikrat obkrožijo. Kljub možni zmedi, ki se je vzpostavila, naj vsak
vztraja pri tem, da trikrat obkroži izbrano osebo. Ko mu to uspe, se usede na tla. Igre
je konec, ko vsem članom skupine uspe trikrat obkrožiti izbrano osebo.

Opombe: Tisti, ki igro vodi, lahko večkrat zapovrstjo zakliče »klip« ali »klop« in
seveda pri vsaki besedi gib menja. Igralci pa ga smejo posnemati le pri besedici
»klip«.
Vir: Prirejeno po Majer, 1998 in Pinosa, 1994.

Opombe: Igra je lahko tudi pokazatelj priljubljenosti v skupini. Osebe, ki so večkrat
izbrane, imajo v skupini boljši status.

ČAROVNIK
Vir: Prirejeno po Rozman, 2006.
Cilji: spodbujanje potrebe pomagati drugemu, fizična aktivnost, sprostitev

BUM

Trajanje: 10 min

Cilji: sprostitev, zabava

Prostor: soba ali večnamenski prostor

Trajanje: 15 min

Pripomočki: »čarobna palica«

Prostor: zunaj ali v prostoru

Potek: Čarovnik hodi naokrog in hoče začarati otroke v negibne kamne. Čarovnik ne
mara, da se otroci prosto in živahno gibljejo naokrog, in noče, da bi ga motili, saj ima
rad mir. Potrebno je paziti, da vam ne pride preblizu, kajti vsak, ki se ga čarovnik
dotakne, na mestu okameni. Ko se čarovnik dotakne otroka, mora ta mirno obstati.
Začaranega otroka je mogoče rešiti. Reševalec mora stopiti k začaranemu otroku in
ga pobožati po glavi.

Pripomočki: /
Potek: Igralci se postavijo v krog. Na sredini je udeleženec, ki ima roke sklenjene
tako, da s kazalcema kaže proti igralcem v krogu. Ko zakliče »Bum!«, mora pokazana
oseba počepniti, njegov levi in desni sosed pa čim prej »ustreliti« drug drugega.
Hitrejši zmaga, počasnejši pa gre na sredino.

Čarovnik lahko čara 2 minuti, nato ga zamenja drug čarovnik.
Opombe: Navodila je potrebno podati na način, da se otroci vživijo v igro.
Primernejša je za mlajše otroke, ki potrebujejo gibanje.

Opombe: /
Vir: Igro sem oblikovala za potrebe priročnika.

Vir: Prirejeno po Levec, 2000.
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PONAVLJAJMO ZA NJIM

LETALO, POTRES, POPLAVA

Cilji: vzpodbujanje iniciativnosti, kreativnosti in aktivnosti, sprostitev

Cilji: sprostitev, zabava, fizična aktivnost

Trajanje: 10 min

Trajanje: 15 min

Prostor: zunaj ali v prostoru

Prostor: zunaj ali v prostoru

Pripomočki: kapa

Pripomočki: stoli

Potek: Otroci se gibljejo po prostoru. Eden od igralcev nosi kapo in izvaja določene
gibanje (skakanje, plazenje …). Člani skupine ga oponašajo, vse dokler igralec s kapo
le-te ne posadi na glavo nekomu drugemu. Potem ta prevzame vlogo vodje. Če si
nekdo ne more na hitro izmisliti novih gibov, ga ostali posnemajo v tem položaju –
zadrega, premišljevanje.

Potek: Vodja napoveduje nevarnosti, ki grozijo ostalim, ki se razporedijo po
prostoru. Ko vodja reče »LETALO!«, se morajo vsi udeleženci uleči na tla. Ko reče:
»POPLAVA!«, morajo udeleženci zlesti na stole, mize in višja mesta. Ko pa reče:
»POTRES!«, se udeleženci postavijo ob steno ali pa pod mize in stole. Udeleženci
morajo biti pozorni in se ne smejo zmotiti.

Opombe: Aktivnost je primerna za mlajše otroke

Vodja besede izgovarja tiho, počasi in v najrazličnejših zaporedjih. Ko se udeleženec
zmoti, izpade iz igre. Zmagovalec je tisti, ki ostane zadnji v igri.

Vir: Levec, 2000.
Opombe: Igro lahko prilagodimo za izvajanje na prostem – npr. ko udeleženec
zakliče »Letalo!«, udeleženci počepnejo, pri poplavi se postavijo ob drevo, ob besedi
»potres« pa najdejo svoj par. Pravila prilagajamo glede na to, kaj imamo na
razpolago.

KOŠ SADJA
Cilji: sprostitev, zabava, fizična aktivnost

Vir: Prirejeno po http://skrati.weebly.com/socialne-gibalne-igre.html

Trajanje: 15 min
Prostor: zunaj ali v prostoru

ŽOGANJE Z BRISAČO

Pripomočki: stoli
Cilji: sodelovanje, zabava, sprostitev, fizična aktivnost
Potek: Vodja razdeli udeležence na več skupin. Vsaka
skupina predstavlja eno vrsto sadja (slive, jabolka,
hruške, jagode, pomaranče …). Nato se vsi igralci posedejo v krog, ena oseba (npr.
hruška) pa je na sredini. Oseba na sredini reče: »Naj se zamenjajo vse _________ (npr.
jagode)!« Sedaj morajo vse jagode zamenjati prostore, hruška pa poskuša zasesti eno
izmed trenutnih praznih mest v košu sadja. Če ji to uspe, ostane na sredini ena izmed
jagod in nadaljuje z igro. Če želi sadež na sredini povzročiti zmedo, mora samo
zaklicati »Koš sadja!« in rezultat tega je, da morajo vsi sadeži menjati prostore.
Oseba na sredini lahko pokliče eno vrsto sadja ali več sadežev. Igro igramo poljubno
dolgo.

Trajanje: 15 min
Prostor: zunaj
Pripomočki: brisača (za vsak par 1), lažja žoga
Potek: Igro igramo v parih. Po dva udeleženca držita brisačo na vogalih, tako da je
vodoravno napeta. Na brisačo položimo žogo, ki jo nato igralca s sunkovitim
natezanjem brisače odbijata v zrak. Drugi par poskuša odbito žogo ujeti s prav tako
napeto brisačo in jo spet odbiti v zrak. Pri igri lahko sodeluje poljubno število parov.

Opombe: Aktivnost lahko izvajamo tudi v naravi, če igro prilagodimo (npr. namesto
stolov uporabimo časopisni papir oz. karton).

Opombe: /

Vir: Prirejeno po http://www.rsk.rutka.net/apl/doc/4A3D8B7E.doc

Vir: Prirejeno po Günther, 2007 in Pinosa, 1994.
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Cilji: sprostitev, zabava, fizična aktivnost, povezovanje skupine
Trajanje: 15 min
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IGRE ZA ZAKLJUČEVANJE
KNJIŽICE PRIJATELJSTVA

Prostor: zunaj ali v prostoru
Cilji: izraziti svoje občutke in želje za vsakega člana skupine
Pripomočki: /
Trajanje: 30 min
Potek: Udeležence razdelimo v skupine po tri. Po dva se primeta za roke in naredita
»hiško«, tretji pa se postavi v sredino in predstavlja stanovalca. Igralca, ki
predstavljata hiško, se med seboj dogovorita, kdo bo predstavljal rdečo in kdo zeleno
stranico.
Vodja igre stoji ob strani in vodi igro – na njegov znak se morajo določeni igralci
zamenjati, in sicer:

Prostor: soba ali večnamenski prostor
Pripomočki: barvni listi, beli listi, flomastri, barvice, škarje, spenjač
Potek: Vodja pripravi knjižico za vsakega člana skupine. Najbolj enostavno je
uporabiti A4-liste, ki jih prepognemo na polovico in spnemo s spenjačem. Lahko pa
tudi uporabimo luknjač in vrvico.

o »Stanovalci se zamenjajo!« Stanovalci zbežijo iz svojih hišk in si poiščejo
novo.
o »Rdeče (Zelene) stranice hišk naj se zamenjajo.« Tisti, ki predstavljajo
določeno stranico, si poiščejo nov par.
o »Potres!« Vsi se razpustijo in sestavijo nove hiške.
o »Poplava!« Stanovalci najdejo novo hiško in ta ga dvigne od tal tako, da se
bežeči usede stranicama na sklenjene roke.
o »Prazne hiške!« Stanovalci zbežijo iz hišk in po dva in dva stanovalca
sestavita novo hiško.
Opombe: Igro lahko naredimo zahtevnejšo tako, da se vanjo vključi tudi vodja in
tako eden vedno ostane brez svoje hiške – le-ta pa potem postane novi vodja in pove,
kaj se bo zgodilo ter se ponovno vključi v igro.
Vir:
Prirejeno
po:
http://www.druzinskitrenutki.si/igramo-se/igre-naprostem/141-otroke-skupinske-igre-hike.html

Skupina se usede v krog. Na sredino damo flomastre in barvice. Vsak udeleženec
dobi svojo knjižico, na katero napiše svoje ime in okrasi naslovnico. Nato poda
knjižico svojemu desnemu sosedu in hkrati prejme knjižico od levega soseda. Vsak
član skupine prebere, čigava je knjižica, in lastniku napiše kakšno lepo misel,
posvetilo, željo ali pa nariše risbo. Knjižice krožijo od enega do drugega, dokler niso
vse izpolnjene in lastnik ne dobi svoje knjižice.
Opombe: Starejši otroci lahko sami naredijo celo knjižico. Na razpolago jim damo
material in spodbujamo kreativnost.
Vir: Prirejeno po Levec, 2000.
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KO SMO BILI SKUPAJ

VIZITKE ZA PRIJATELJE

Cilji: izraziti svoje občutke, dobiti povratno informacijo

Cilji: ohranjanje prijateljskih stikov

Trajanje: 15 min

Trajanje: 20–30 min

Prostor: soba ali večnamenski prostor

Prostor: soba ali večnamenski prostor

Pripomočki: kartice »Ko smo bili skupaj« (PRILOGA 13)

Pripomočki: kartončki/listki v velikosti vizitke, pisala, barvice, flomastri

Potek: Usedemo se v krog in na sredino položimo kartice, ki imajo napise obrnjene
navzdol. Sodelujoči naj po vrsti jemljejo kartice, preberejo stavek celi skupini in
poskušajo čim bolj iskreno odgovoriti na zastavljena vprašanja. Kartice se nanašajo le
na čas, ki smo ga preživeli na letovanju. Ko posameznik odgovarja, mu lahko ostali
člani skupine zastavljajo dodatna vprašanja, če jim kateri od odgovorov ni dovolj
jasen.

Potek: Skupina se posede v krog. Na sredino postavimo material in povemo
udeležencem, da si bomo izdelali spominske vizitke za svoje prijatelje. Vsak si vzame
toliko kartončkov/listkov, kolikor vizitk želi narediti, in nanje napiše svoje kontaktne
podatke – ime, priimek, naslov, telefonsko številko, e-mail. Po želji lahko vizitke še
dodatno okrasi. Ko vsi dokončajo z ustvarjanjem, jim damo 10 min časa, da si
izmenjajo vizitke.

Napisi na karticah:

Opombe: Aktivnost je zelo primerna za zadnji dan letovanja. Udeležence
spodbujamo, da naredijo vizitke za vse člane v skupini.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Najbolj smešno je bilo …
Najbolj me je razjezilo …
Najbolj mi je žal …
Najbolj mi je bilo zanimivo …
Najbolj me je razburilo …
Oseba, ki je bila do mene najbolj prijazna …
Največ sem se naučil …
Najraje se spominjam …
Najraje bi ponovil …
Najmanj me je zanimalo …
Najbolj sem bil jezen nase, ko …
Najmanj mi je bilo všeč …
Nikoli ne bom pozabil …
Najbolj si bom zapomnil …
Najbolj srečen sem bil, ko …
Če bi lahko kaj spremenil, bi …
Všeč mi je bilo, ko …
Žalosten sem bil, ko …
Še enkrat bi …
Ni mi bilo všeč, da …

Opombe: Igra je lahko zelo dobra povratna informacija

Vir: Prirejeno po Kavčnik, 2007.

Za zaključevanje termina lahko uporabimo tudi naslednje aktivnosti iz priročnika, ki
jih ustrezno prilagodimo glede na namen:
o
o
o
o
o
o
o

LADJICA ŽELJA IN PRIČAKOVANJ, str. 16
FOTOGOVORICA, str. 12
SLIKA, KI ME NAJBOLJ OPISUJE, str. 13
RAD TE IMAM, KER, str. 30
KAKO ME VIDIJO DRUGI, str.
MOJE ŽIVLJENJE, str. 32
LISTI PRIJATELJSTVA, str. 33

Vir: Levec, 2000.
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Socialno–interaktivne igre:
USPOSABLJANJE VZGOJITELJEV NA LETOVANJU
1. UDELEŽENCI

3. NAMEN, CILJI, SMOTRI DEJAVNOSTI

1. Usposabljanje: SPOZNAVANJE

Namen:

Namen prvega usposabljanja je, da udeleženci spoznajo projekt,
preizkusijo nekaj praktičnih iger, premislijo, ali jih ta tema zanima in

Udeleženci so prostovoljci in prostovoljke, ki so se prijavili za delo vzgojitelja na

se odločijo za sodelovanje.

letovanju v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič (MZL Debeli rtič). Na
podlagi zbranih prijav so bili izbrani s strani pedagoške in kadrovske službe.
V MZL Debeli rtič bodo preživeli 1 teden, kjer bodo prevzeli skupino 8 – 13 otrok iz
socialno ogroženih družin. Večina vzgojiteljev je starih med 20 in 30 let, imajo pa

Cilji:

o vzpostavitev začetnega kontakta
o predstavitev projekta
o motiviranje za nadaljnje sodelovanje
o izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih iger

različna predznanja. Nekateri vzgojitelji so to delo že opravljali, drugi pa se bodo v
vlogi vzgojitelja preizkusili prvič.

o spoznavanje udeležencev in spodbujanje navezovanja stikov
o izražanje želja in pričakovanj do usposabljanja

2. POTEK USPOSABLJANJ A
Na prvem usposabljanju bo prisotna večina vzgojiteljev, ki bodo v terminu majskih
počitnic opravljali delo vzgojitelja v MZL Debeli rtič. Po prvem srečanju bodo imeli
udeleženci možnost izbire, ali bodo intenzivno sodelovali tudi v naslednjih dneh.
Vzgojitelji, ki se bodo odločili za nadaljnje sodelovanje bodo dobili priročnik,
materiale za izvedbo iger, deležni bodo individualnega svetovanja in 3 skupinskih

2. Usposabljanje: POVEZOVANJE SKUPINE

Namen:

povezovanje skupine in jih uporabijo pri delu s svojo skupino.

usposabljanj.

Cilji:

2. ČASOVNICA
Usposabljanje bo izvedeno v času majskih šolskih počitnic (26. 04. - 04. 05. 2013).
o Petek, 26. 04. 2013  1. Usposabljanje: SPOZNAVANJE
o Nedelja, 28. 04. 2013  2. Usposabljanje: POVEZOVANJE SKUPINE

Namen usposabljanja je, da udeleženci spoznajo igre in aktivnosti za

o
o
o
o
o
o
o

izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih iger
povezovanje udeležencev
timsko dogovarjanje in sodelovanje
skupinsko reševanje nalog
komunikacija v skupini
iskanje načinov za skupno delo
motiviranje za nadaljnje sodelovanje

o Ponedeljek, 29. 04. 2013  3. Usposabljanje: KOMUNIKACIJA
o Četrtek, 02. 05. 2013  4. Usposabljanje: ZAKLJUČEVANJE TERMINA
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3. Usposabljanje: KOMUNIKACIJA

4. METODE I N TEHNIKE, POSTOPKI, NAČINI
o Metoda skupinskega dela

Namen:

Cilji:

Namen tretjega usposabljanja je, da udeleženci spoznajo igre in
aktivnosti za bolj učinkovito komunikacijo in jih uporabijo pri delu s
svojo skupino.

o izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih iger
o besedno in nebesedno sporazumevanje
o opazovanje značilnosti drugih članov skupine
o vživljanje v lastnosti in značilnosti vedenja drugih
o igranje vlog

o Metoda kroga
o Metoda igranja vlog
o Metoda risanja
o Metoda nedokončanih stavkov
o Izkustvene aktivnosti
o Koncept medvrstniškega učenja
o Aktivno sodelovanje in participacija vseh članov skupine
o Sodelovanje med udeleženci
o Uporaba različnih medijev – slike, fotografije, delovni listi, izdelki, ppt
prezentacija

o spoznanje, da se naši pogledi na isto stvar razlikujejo
o motiviranje za nadaljnje sodelovanje

5. MATERIAL, SREDSTVA, PRIPOMOČKI , OBJEKTI VNI POGOJI
Pogoji: Usposabljanje bo potekalo v večjem notranjem prostoru.
4. Usposabljanje: ZAKLJUČEVANJE
Material in pripomočki:
Namen:

Namen četrtega usposabljanja je, da udeleženci spoznajo aktivnosti,
ki jih lahko uporabimo za zaključevanje termina. Poleg tega je namen
pridobiti povratno informacijo o projektu.

1. Usposabljanje: SPOZNAVANJE
o ppt prezentacija
o kartice s simboli

Cilji:

o
o
o
o
o
o
o

izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih iger
izražanje svojih občutkov
osredotočanje na pozitivne lastnosti in lepe trenutke
ohranjanje lepih spominov z letovanja
preverjanje izpolnjenih želja in pričakovanj
ustna in pisna evalvacija usposabljanja in projekta
motiviranje za uporabo socialno–interaktivnih iger pri delu z
različnimi skupinami ljudmi

o barvni papirji
o pisala
o
o
o
o

2. Usposabljanje: POVEZOVANJE SKUPINE
o
o
o
o
o
o

3

delovni list – Bingo
obrazec 1: Prijava za sodelovanje
obrazec 2: Uvodni vprašalnik
obrazec 3: Povratna informacija

2x daljša vrvica
2x kartonči s črkami abecede, piščalka
beli listi
lepilni trak
slamice
škarje

4

3. Usposabljanje: KOMUNIKACIJA

1. Usposabljanje: SPOZNAVANJE

o fotografije ljudi v komunikaciji
o beli listi
o 3x komplet delov sestavljanke

UVODNA PREDSTAVITEV

4. Usposabljanje: ZAKLJUČEVANJE TERMINA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

kartice »Ko smo bili skupaj«
beli in barvni listi
barvice
flomastri
lepilni trak
primer »Knjižice prijateljstva«
primer »Vizitke za prijatelje«
primer prilagojene sheme »Moje življenje«
slike »Fotogovorica«
kartice »Slika, ki me najbolj opisuje«
ladjice želja in pričakovanj
vprašalniki »Evalvacija projekta«

Cilji: vzpostavitev začetnega kontakta, predstavitev projekta, motiviranje za
sodelovanje
Trajanje: 15 min
Pripomočki: /
Potek: Udeležence najprej lepo pozdravim in se jim predstavim. Na kratko
povzamem svoje izkušnje in povem, na podlagi česa sem se odločila za temo
diplomske naloge in posledično tudi projekt, ki ga bom predstavila v nadaljevanju.
Osredotočim se na namen in cilje, ki jih želim doseči. Nato na kratko predstavim,
kako sem si zamislila projekt in na kakšen način bo potekal. Pri tem poudarim
prednosti sodelovanja v projektu, ponudim svojo podporo in omenim tudi
pričakovanja do udeležencev. Zaključim z mislijo, da je odločitev vsakega
posameznika, če se bo pridružil projektu. Odločitev bodo lahko sporočili na koncu
srečanja, do takrat pa bomo še praktično preizkusili nekaj iger.
Opombe: Poudarek je na predstavitvi projekta in motiviranju za sodelovanje.

6. PREDPRIPRAVE, PRIPRAVE
o Prostor je potrebno pripraviti za aktivno skupinsko delo v krogu.
o Pred vsakim usposabljanjem je potrebno pripraviti material in pripomočke.

Igra: Slika, KI ME NAJBOLJ OPISUJE
Cilji: izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih iger, spoznavanje udeležencev
preko slike in asociacij

7. POTEK USPOSABLJANJ

Trajanje: 20 min

1. Usposabljanje: SPOZNAVANJE

Pripomočki: kartice s simboli

2. Usposabljanje: POVEZOVANJE SKUPINE

Potek: Na sredino položim kartice s simboli, ki prikazujejo različne dejavnosti.
Udeležence povabim, da si ogledajo kartice in izberejo tisto, ki največ pove o njem
samem oz. ga najbolje predstavlja. Izbrano kartico vzamejo in se usedejo na svoje
mesto. Ko imajo udeleženci svoje kartice, začnemo s predstavitvami. Najprej se
predstavim sama, nato nadaljujem po vrsti, dokler se ne zvrstijo vsi udeleženci.

3. Usposabljanje: KOMUNIKACIJA
4. Usposabljanje: ZAKLJUČEVANJE TERMINA

Opombe: Po igri se navežem na splošno uporabo te aktivnosti – za predstavitev,
izražanje počutja, izražanje želja, pridobivanje povratnih informacij, ipd.
Vir: Prirejeno po Pačnik, Zorec, 2006 (str. 78) in Mrak Merhar, 2012 (str. 152)
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Igra: VSE O TEBI

Igra: LADJICA ŽELJA IN PRIČAKOVANJ

Cilji: izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih iger, vzpostavitev začetnega
kontakta, spoznavanje

Cilji: izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih iger, opogumiti udeležence, da
izrazijo svoje želje in pričakovanja do usposabljanja

Trajanje: 15 min

Trajanje: 15 min

Pripomočki: /

Pripomočki: barvni papir, pisala

Potek: Udeležencem razložim, da bomo preizkusili še drugačen način spoznavanja,
ki je lahko tudi nadgradnja prejšnje aktivnosti. Prebrala bom trditve in če posamezna
trditev zanje velja, se morajo nanjo ustrezno odzvati. V kolikor trditev zanje ne velja,
obsedijo na mestu.

Potek: Na sredino položim material in povabim udeležence, da si izberejo svoj list
papirja. Nato razložim, da bomo izdelali papirnate ladjice. Kdor jo zna izdelati, jo
lahko naredi sam, ostali pa sledijo naslednjim korakom:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Če imaš brata, zaploskaj z rokami.
Če živiš na vasi, dvigni levo nogo.
Če imaš psa, pomežikni z očmi.
Če rad/a smučaš, si pokrij usta.
Če imaš rad/a čokolado, si oblizni ustnice.
Če rad/a bereš, pokimaj z glavo.
Če se rad/a družiš s prijatelji, si zatisni nos.
Če si vesel/a, da si na Debelem rtiču, udari z nogami ob tla.
Če rad/a igraš računalniške igrice, pomahaj z roko.
Če rad/a poslušaš glasbo, se primi za ušesa.
Če je tvoja najljubša barva modra, si z rokami pokrij oči.
Če imaš dve sestri, poskoči.
Če si zaljubljen/a, potapkaj po kolenih.
Če še vedno hodiš na faks, prekrižaj prste na roki.
Če rad/a plešeš, pomežikni.
Če imaš rad/a poletje, se nasmehni.
Če se rad/a smeješ, potrepljaj svojega desnega soseda po ramenih.
Če rad/a plavaš, naredi 3 počepe.
Če rad/a ješ pico, zamenjaj sedež.
Če ti je bila všeč ta igra, teci en krog okrog kroga.

Opombe: Udeležence opozorim, da vprašanja lahko spreminjamo glede na starost in
spol udeležencev. Po lastnih izkušnjah navadno otroci zelo radi sodelujejo, saj je to
zabavna in sproščujoča igra. Vprašam jih, če se je mogoče kakšno vprašanje
razlikovalo od ostalih. V mislih imam vprašanja, ki se dotikajo počutja. Pogovor
navežem na dejstvo, da je to zelo plastična igra, preko katere lahko pridobimo tudi
informacije o počutju otrok na letovanju.
Vir: Prirejeno po Kavčnik, 2007, str. 44.

Vir: http://www.docstoc.com/docs/106395893/Origami-Boat-Instructions

Ko vsi udeleženci dokončajo svoje ladjice, na eno stran napišejo »PRIČAKOVANJA«
- kaj pričakujejo od usposabljanja in na drugo »ŽELJE« - kaj si želijo, da bi tekom
usposabljanja počeli. Kdor želi, lahko pove, kaj je napisal. Nato pojasnim, da je tudi
to aktivnost mogoče uporabljati za različne namene. Vprašam jih če vedo, zakaj sem
jaz izbrala to aktivnost. Povem jim, da je ta aktivnost imela 2 glavna namena. Prvi cilj
je bil, da udeleženci spoznajo še eno zanimivo in uporabno metodo, drugi cilj pa, da
jaz dobim njihovo povratno informacijo, kaj pričakujejo od usposabljanja in kaj si
želijo. Tako se jim bom lahko prilagajala.
Opombe: Preko ladjice tudi predstavljamo, podamo povratno informacijo, kako smo
se imeli na letovanju, nanje napišemo spodbudne misli, ipd.
Vir: Igro sem oblikovala za potrebe priročnika.
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Igra: BINGO

2. Usposabljanje: POVEZOVANJE SKUPINE

Cilji: izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih iger, spoznavanje, sprostitev,
spodbujanje navezovanje stikov

UVOD

Trajanje: 10 min
Pripomočki: Delovni list – Bingo, pisala
Potek: Udeležencem pojasnim, da bomo preizkusili še eno metodo, ki je primerna
predvsem za spoznavanje večjih skupin. Vsak vzgojitelj dobi list, na katerem so
zapisane različne trditve. Naloga udeležencev je, da pri vsaki trditvi najdejo nekoga,
za katerega ta trditev velja in se mu podpiše v ustrezen kvadratek. Prvi udeleženec,
ki prvi zbere različne podpise pri vseh trditvah, glasno zakliče »bingo«. Takrat se
igra ustavi, posedemo se v krog, nato pa skupaj preverimo vse trditve.
Opombe: Udeležence opozorim, da je aktivnost primerna za otroke stare nad 10 let.
Vir: Prirejeno po Kranjčan, 2012, str. 48.

Na začetku pozdravim udeležence in se jim zahvalim, da so se odzvali na vabilo in se
odločili za sodelovanje v projektu. Napovem temo in na kratko predstavim, zakaj je
aktualna ter kako se odraža na področju letovanja (5 min).

Igra: SKOZI ROKAV
Cilji: izkustveno spoznavanje socialno– interaktivnih iger, povezovanje udeležencev,
timsko sodelovanje
Trajanje: 10 min
Pripomočki: 2 x daljša vrvica

SODELOVANJE PRI PROJEKTU
Cilji: motiviranje za nadaljnje sodelovanje pri projektu
Trajanje: 10 min
Pripomočki: Obrazec 1: Prijava za sodelovanje, obrazec 2: Uvodni vprašalnik,
obrazec 3: Povratna informacija

Potek: Udeležence razdelim na dve skupini. Vsaka skupina se postavi v svojo ravno
vrsto, prvi član pa dobi v roke začetek vrvice.
Naloga igralcev je, da spravijo vrvico noter skozi prvi rokav in nazaj ven skozi drugi
rokav ter jo predajo naslednjemu članu skupine, ki nadaljuje na isti način. Člani iste
skupine si lahko pomagajo med seboj. Naloga je opravljena, ko je vrvica prepletena
skozi vse rokave članov skupine. Zmaga skupina, ki najhitreje uspešno opravi
nalogo.

Potek: Udeležencem povem, da smo preizkusili nekaj uporabnih iger za spoznavanje
in vzpostavljanje začetnega stika v skupini. Vprašam jih, če jim je bilo všeč in če so
dobili kakšno novo idejo. Spomnim jih na to, da sem na začetku usposabljanja
omenila, da naj razmislijo o sodelovanju. Naokoli pošljem 3 obrazce in razložim,
čemu so namenjeni.
Opombe: Poudarek je na prostovoljnem sodelovanju vzgojiteljem.

ZAKLJUČEK

Opombe: Udeležencem pojasnim, da otroci navadno radi sodelujejo, saj je to zelo
zabavna igra. Lahko jo uporabimo kot eno izmed štafetnih iger ali pa kot posamezno
aktivnost.
Vir: Igro sem oblikovala za potrebe priročnika.

Po končanem usposabljanju se zahvalim udeležencem za sodelovanje in skupaj
pospravimo materiale. Zaželim jim uspešno delo z otroki in jih povabim, da se v
primeru vprašanj obrnejo name. Dam jim svoj telefonski kontakt in e-mail.
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Igra: GORDIJSKI VOZEL
Cilji: izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih
povezovanje skupine, timsko sodelovanje

iger,

iskanje

rešitev,

igro. Takrat z zvokom piščalke prekinem igro. Druga ekipa mora končati z nalogo in
se postaviti k prvi. Skupaj preverimo, kako uspešni so bili in katere predmete so
izbirali.

Pripomočki: /

V nadaljevanju razložim, da je igra »Abeceda« le ena izmed možnih aktivnosti v
sklopu igre »Misija nemogoče = mogoče«. Poudarim, da so aktivnosti lahko poljubno
izbrane, predvsem pa morajo biti prilagojene starostni skupini in zmožnostim
udeležencev.

Potek: Udeležencem razložim ozadje igre in jih vprašam, če nam bo uspelo
razvozlati vozel, ne da bi ga presekali.

Opombe: Udeležence vprašam, kako so se počutili med igro. Poudarim, da moramo
biti pozorni na to, da otroci ne obupajo in da damo poudarek na timsko sodelovanje.

Trajanje: 10 min

Vir: Igro sem oblikovala za potrebe priročnika.
Ozadje

Igra: STOLP

V grški pripovedki je Gordij Zevsu podaril voz, ki je imel zelo zapleten vozel. S tem
je bila povezana tudi prerokba. Kdor bi znal razvozlati ta vozel, bi postal vladar nad
vso Azijo. Tega ni zmogel nihče, Aleksander Veliki pa je nazadnje problem rešil
tako, da je vozel presekal kar z mečem.

Cilji: izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih iger, verbalna komunikacija v
skupini, timsko reševanje naloge
Trajanje: 15 min

Vsi udeleženci zamižijo in stegnejo roke v krog. Vsakdo prime z vsako roko neko
drugo roko, tako da so roke v krogu prepletene. Ko se vsi držijo za roke, odprejo oči
in se brez tega, da bi se kadarkoli spustili, odvozlajo.
Opombe: Na koncu poudarim, da je ob tej igri spet dobro izpostaviti, kako
pomembno je sodelovanje in dogovarjanje med člani skupine.
Vir: Prirejeno po Günther, 2007, str. 77.

Igra: MISIJA NEMOGOČE = MOGOČE (ABECEDA)
Cilji: timsko sodelovanje, iskanje načinov za skupno delo

Pripomočki: časopis, listi, lepilni trak, slamice, škarje
Potek: Udeležence razdelim na več skupin in jim dam enako količino materiala –
nekaj časopisa, listov, lepilni trak, škarje in slamice.
Naloga članov skupin je, da v določenem času (10 min) iz danega materiala sestavijo
čim višji in lepši stolp. Stolp se do ocenjevanja ne sme porušiti. Na moj znak, začnejo
skupine s svojim delom in ga zaključijo po točno 10-ih minutah. Na koncu si skupaj
ogledamo vse stolpe in jih ocenimo.
Opombe: Udeležence opozorim, da po želji lahko spremenimo kriterije (npr. najlepši
stolp, najbolj trden stolp, …) in po potrebi spremenimo material (npr. dodamo barvice,
karton, …). Pomembno je, da na koncu poudarimo, da so vsi udeleženci zmagovalci,
saj so se zelo potrudili.
Vir: Prirejeno po: http://www.rsk.rutka.net/apl/doc/4A3D8B7E.doc

Trajanje: 10 min
Pripomočki: 2x kartončki s črkami abecede, piščalka
Potek: Udeležence razdelim na dve ekipi. Na mizi so v dveh vrstah zložene vse črke
abecede. Naloga udeležencev skupine je, da v svoji okolici najdejo predmete, ki se
začnejo na posamezno črko, jih prinesejo na mizo ter jih položijo k posamezni črki.
Za vsako črko v abecedi mora biti na mizi vsaj en predmet, ki se začne na to črko.
Predmete lahko iščejo kjerkoli. Ko ekipa konča z nalogo, se postavi v vrsto in dvigne
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6. ZAKLJUČEK
Udeležence prosim za povratno informacijo, se zahvalim za sodelovanje in jih
povabim na naslednje srečanje (5 min).
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Igra: SNEŽINKE

3. Usposabljanje: KOMUNIKACIJA

Cilji: izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih iger, spoznati, da imamo
različne poglede na nekatere stvari

UVOD
Na začetku pozdravim udeležence in jih vprašam, kako poteka izvajanje socialno –
interaktivnih iger. Napovem temo in na kratko predstavim, zakaj je aktualna ter kako
se odraža na področju letovanja (5 min).

Trajanje: 15 min
Pripomočki: za vsakega udeleženca list papirja
Potek: Vsak udeleženec dobi list papirja. Med igro naj udeleženci ne gledajo drug
drugega, ampak naj vsak zase sledi navodilom vodje skupine. Nihče naj ne sprašuje,
kako naj dela, ampak naj naredi tako, kot je slišal. Če kdo od udeležencev vpraša, mu
odgovorimo: »Naredi, kot misliš, da je prav.«

Igra: UPRIZARJANJE FOTOGRAFIJ
Cilji: izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih iger, igranje vlog, vživljanje v
lastnosti in značilnosti vedenja drugih, neverbalna komunikacija
Trajanje: 15 min
Pripomočki: Fotografije ljudi v komunikaciji
Potek: Udeležence razdelim v pare in jim pokažem fotografije, ilustracije, ki
prikazujejo ljudi v kakršnikoli medsebojni komunikaciji. Vsak par dobi eno
fotografijo, ne da bi ostali vedeli, katero. Nato imajo pari 5 minut časa, da se
umaknejo in dogovorijo, kako bodo uprizorili fotografijo. Po petih minutah vzamem
fotografije in jih razstavim na sredino kroga. Nato vsak par uprizori komunikacijo,
kot si predstavlja, da bi se lahko odvijala med osebami na fotografiji. Člani skupine
najprej do konca spremljajo nastop dvojice, potem pa ugotavljajo, katero fotografijo je
par uprizoril. Igro nadaljujemo, dokler se ne zvrstijo vsi pari.
Opombe: Na koncu igre omenim, da je potrebno izbrati fotografije primerne starosti
otrok.
Vir: Prirejeno po Virk-Rode, Belak-Ožbolt, 1991, str. 23.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vzemi kos papirja.
Prepogni ga na pol.
Odtrgaj gornji desni vogal.
Prepogni papir spet na pol.
Odtrgaj gornji desni vogal.
List ponovno prepogni.
Odtrgaj gornji desni vogal.
Razgrni list papirja.
Poglej naokrog, kako različno so oblikovani listi drugih članov skupine.

Po igri vprašam udeležence, če vejo, kaj sem poskušala pokazati s to vajo. Izhajam iz
konkretne vaje (Npr: Ali je kdo nepravilno trgal papir? Zakaj so bili listi natrgani tako
različno? Ali je kaj narobe, če imamo različno natrgane liste? Smo zato slabi ljudje?). Nato z
vprašanji preidem bolj na splošno (Npr: Kakšen bi bil svet, če bi vsi videli stvari na enak
način? Zakaj je svet bolj zanimiv, če stvari različno vidimo?). Pogovor zaključim z mislijo,
da ljudje na stvari gledamo vsak s svojega zornega kota in da moramo to spoštovati.
Različnost je tista, ki nas bogati.
Opombe: Udeležence opomnim, da je vaja zelo uporabna kot iztočnica za pogovor,
ko se v skupini pojavljajo konflikti. Primerna je za otroke, stare nad 10 let. Pogovor
lahko speljejo na podoben način, kot smo to storili mi.
Vir: Levec, 2000, str. 51
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Igra: SESTAVLJANJE KVADRATA

Igra: RAZVRŠČANJE PO …

Cilji: izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih iger, pridobivanje izkušnje
nebesednega komuniciranja v majhni skupini

Cilji:
izkustveno
spoznavanje
socialno–interaktivnih
sporazumevanje, opazovanje značilnosti drugih članov skupine

Trajanje: 15 min

Trajanje: 10 min

Pripomočki: 3 x komplet delov kvadrata, shema pravilnih rešitev

Pripomočki: /

Potek: Udeležence razdelim na 3 skupine. Vsaka skupina se posede v svoj krog in
dobi kuverto s koščki kvadratov. Njihova naloga je, da iz danih koščkov čim prej
sestavijo 5 kvadratov enake velikosti, pri tem pa morajo porabiti vse koščke. Med
sestavljanjem kvadratov se ne smejo pogovarjati, ampak lahko uporabljajo samo
nebesedno komunikacijo.

Potek: Naloga udeležencev je, da se čim hitreje in brez besed postavijo v ravno vrsto
glede na določen kriterij (telesna višina, barva las, mesec rojstva, …). Lahko si pomagajo
samo z nebesedno komunikacijo. Igra je končana, ko udeleženci stojijo na praven
mestu. Na koncu preverimo, ali so se člani skupine postavili na pravilno mesto.

nebesedno

Opombe: Udeležence opomnim, da je potrebno na začetku opredeliti, kdo stoji prvi
v nizu (npr. udeleženec rojen januarja / največji član skupine / udeleženec z najsvetlejši
lasmi, …) in smer nizanja.

Shema pravilnih rešitev:
1. kvadrat

iger,

2. kvadrat

3. kvadrat

Vir: Prirejeno po Levec, 2000, str. 30.

ZAKLJUČEK
Udeležence prosim za povratno informacijo, se zahvalim za sodelovanje in jih
povabim na naslednje srečanje (5 min).
4. kvadrat

5. kvadrat

.
Opombe: Udeležencem povem, da se je potrebno dosledno držati pravila, da
uporabljamo nebesedno komunikacijo.
Vir: Prirejeno po Levec, 2000, str. 21.
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4. Usposabljanje:
ZAKLJUČEVANJE TERMINA

UVOD
Na začetku pozdravim udeležence in povem, da je to naše zadnje skupno srečanje.
Napovem temo in predstavim, zakaj je pomembno, da delo v skupini tudi ustrezno
zaključimo (5 min).

Igra: KAKO ME VIDIJO DRUGI

Igra: KO SMO BILI SKUPAJ
Cilji: izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih iger, izraziti svoje občutke,
dobiti povratno informacijo
Trajanje: 10 min
Pripomočki: kartice »Ko smo bili skupaj«
Potek: Na sredino položim kartice, ki imajo napise obrnjene navzdol. Sodelujoči naj
po vrsti jemljejo kartice, preberejo stavek celi skupini in poskušajo čim bolj iskreno
odgovoriti na zastavljena vprašanja. Kartice se nanašajo le na čas, ki smo ga preživeli
na letovanju. Ko posameznik odgovarja, mu lahko ostali člani skupine zastavljajo
dodatna vprašanja, če jim kateri od odgovorov ni dovolj jasen.

Cilji: izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih iger, osredotočanje na pozitivne
lastnosti in lepe trenutke
Trajanje: 15 min
Pripomočki: Beli in barvni listi, barvice, flomastri, lepilni trak
Potek: Vsak udeleženec si na hrbet prilepi list papirja. Udeleženci krožijo po prostoru
in drug drugemu na list papirja zapišejo pozitivno lastnost, ki jo opažajo pri njem,
lahko mu posvetijo kakšno misel, mu napišejo, zakaj ga imajo radi ali pa se spomnijo
lepih skupnih trenutkov. Ko ima vsak udeleženec vsaj en zapis od vsakega člana
skupine, si sname list in prebere, kaj so jim napisali ostali člani skupine.
Opombe: Udeležencem predlagam, naj si na zadnjo stran zapišejo datum termina in
shranijo list za spomin. Prav tako lahko to aktivnost izvedejo tudi s svojo skupino.
Vir: Prirejeno po Levec, 2000, str. 59.

Napisi na karticah:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Najbolj smešno je bilo …
Najbolj me je razjezilo …
Najbolj mi je žal …
Najbolj mi je bilo zanimivo …
Najbolj me je razburilo …
Oseba, ki je bila do mene najbolj prijazna …
Največ sem se naučil …
Najraje se spominjam …
Najraje bi ponovil …
Najmanj me je zanimalo …
Najbolj sem bil jezen nase, ko …
Najmanj mi je bilo všeč …
Nikoli ne bom pozabil …
Najbolj si bom zapomnil …
Najbolj srečen sem bil, ko …
Če bi lahko kaj spremenil, bi …
Všeč mi je bilo, ko …
Žalosten sem bil, ko …
Še enkrat bi …
Ni mi bilo všeč, da …

Opombe: Udeležence opomnim, da je igra lahko zelo dobra povratna informacija.
Vir: Levec, 2000, str. 89
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KAKO ZAKLJUČITI LETOVANJE?

Cilji: izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih iger, ohranjanje lepih spominov
z letovanja
Trajanje: 15 min

Cilji: ustna in pisna evalvacija projekta
Trajanje: 10 min
Pripomočki: vprašalnik »Evalvacija projekta«

Pripomočki: primer knjižice prijateljstva, primer vizitke za prijatelje, primer
prilagojene sheme »Moje življenje«, slike »Fotogovorica«, kartice »Slika, ki me najbolj
opisuje«
Potek: Udeležencem predstavim še druge možne oblike zaključevanja letovanja:
o
o
o
o
o
o

EVALVACIJA PROJEKTA

POVRATNA INFORMACIJA V KROGU
KNJIŽICA PRIJATELJSTVA, str. 66
VIZITKE ZA PRIJATELJE, str. 68
MOJE ŽIVLJENJE, str. 32
FOTOGOVORICA, str. 12
SLIKA, KI ME NAJBOLJ OPISUJE, str. 13

Opombe: Udeležence opomnim, kako pomembno je, da razčistimo morebitne
nerešene konflikte in se primerno poslovimo od svoje skupine. Poleg tega moramo
poskrbeti, da bo skupina čim manj stresno doživela odhod domov.

Potek: Udeležence povprašam, kako so se počutili v času izvajanja projekta in če
želijo kaj posebnega izpostaviti. Zahvalim se jim sodelovanje in jih prosim še za
pisno evalvacijo v obliki vprašalnika. Spomnim jih, da so njihova iskrena mnenja zelo
pomembna zame in za mojo diplomsko nalogo.
Opombe: Tudi sama jim dam povratno informacijo in moj pogled na celoten potek
usposabljanja.

ZAKLJUČEK
Na koncu se zahvalim za sodelovanje in jim zaželim še veliko prijetnih doživetij z
otroki. Opomnim jih, da so socialno–interaktivne igre uporabne v najrazličnejših
situacijah pri delu z različnimi skupinami ljudmi (5 min)

LADJICA ŽELJA IN PRIČAKOVANJ – 2. del

Cilji: izkustveno spoznavanje socialno–interaktivnih iger, preverjanje izpolnjenih
želja in pričakovanj
Trajanje: 5 min
Pripomočki: ladjice želja in pričakovanj
Potek: Udeležence povabim, da najdejo svojo ladjico in se spomnijo, kaj so napisali
na 2. usposabljanju. Ustno preverim, ali so se jim pričakovanja in želje uresničile.
Opozorim jih na to, da je to tudi eden izmed možnih načinov zaključevanja termina.
Opombe: /
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UVODNI VPRAŠALNIK:
Socialno–interaktivne igre na letovanju
1. Spol: M

Ž

2. Starost: __________ let

3. Izobrazba: ______________________________________________________________

4. Ali si že opravljal/a delo vzgojitelja na letovanju1?

DA

NE

5. Kolikokrat si že bil/a v vlogi vzgojitelja na letovanju? _______________

6. Tvoje dosedanje izkušnje z izvajanjem socialno-interaktivnih iger:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Lastna ocena usposobljenosti (oz. kompetenc) za izvajanje socialnointeraktivnih iger (obkroži eno oceno):

1

2

3

4

5

zelo slabo

precej slabo

povprečno

dobro

zelo dobro

Hvala za sodelovanje! 

1

Vprašanje se navezuje na vsa letovanja za otroke in mladostnike, ki trajajo vsaj 1 teden.

SOCIALNO–INTERAKTIVNE IGRE NA LETOVANJU
Evidenca izvedenih iger
Ime in priimek vzgojitelja:

Starost otrok:

Število otrok:

Spol otrok:

Posebnosti v skupini:

Opombe:

Kriterij ocenjevanja igre glede na namen:
5 – igra je zelo dobro uspela
4 – igra je dobro uspela
3 – igra je povprečno uspela
2 – igra je slabo uspela
1 – igra ni uspela

SOBOTA, 27. april 2013
Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________

Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________

Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________

Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

NEDELJA, 28. april 2013
Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

PONEDELJEK, 29. april 2013
Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

TOREK, 30. april 2013
Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

SREDA, 1. maj 2013
Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ČETRTEK, 2. maj 2013
Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

PETEK, 3. maj 2013
Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ime igre: _________________________________________________________________
Ime igre: _________________________________________________________________
Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Namen igre: _______________________________________________________________
Ocena učinkovitosti igre glede na namen:

5

4

3

2

1

Komentar: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

EVALVACIJA PROJEKTA:
Socialno-interaktivne igre na letovanju
1. Spol: M

Ž

2. Starost: __________ let
3. Izobrazba: ______________________________________________________________
4. Lastna ocena usposobljenosti (oz. kompetenc) za izvajanje socialno-interaktivnih
iger (obkroži eno oceno):

1

2

3

4

5

zelo slabo

precej slabo

povprečno

dobro

zelo dobro

5. Kako bi ocenil/a pripravo in izvedbo naslednjih elementov projekta (obkroži eno
oceno):
1 - zelo slabo
2 – precej slabo
3 – povprečno
4 – dobro
5 – zelo dobro

Uvodna predstavitev projekta
Priročnik
Materiali in pripomočki za izvajanje iger.
Usposabljanja
Individualno svetovanje

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6. Kako bi ocenil PRIROČNIK glede na navedene kriterije (obkroži eno oceno):
1 - zelo slabo
2 – precej slabo
3 – povprečno
4 – dobro
5 – zelo dobro

Uporabnost priročnika med letovanjem.
Ustreznost izbranih iger za kontekst letovanja.
Primernost za različne starostne skupine.
Raznolikost izbranih iger.
Preglednost priročnika.
Razumljivost vsebine priročnika.
Oblikovna urejenost priročnika.

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

7. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami (obkroži eno oceno):
1 – nikakor se ne strinjam
2 – se ne strinjam
3 – se delno strinjam
4 – precej se strinjam
5 – popolnoma se strinjam

Tekom projekta sem pridobil/a nova znanja za
izvajanje socialno-interaktivnih iger.
Na svoji skupini sem opazil/a pozitivne učinke
socialno-interaktivnih iger.
Otroci in mladostniki so radi sodelovali pri
aktivnostih.
Izvajanje socialno-interaktivnih iger je bilo
zame stresno in naporno.
Usposabljanje je bilo zame koristno.
Med letovanjem sem imel/a podporo s strani
izvajalke projekta.
Pridobljeno znanje bom uporabil/a tudi pri
nadaljnjem delu z otroki in mladostniki.
Dobil/a sem nove zamisli in ideje za delo s
svojo skupino.
Od projekta sem pričakoval/a več.
V prihodnosti bi si želel/a še več podobnih
projektov.
Počutim se bolj usposobljenega za izvajanje
socialno-interaktivnih iger.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

8. Tvoje mnenje o projektu:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Predlogi za izboljšanje:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hvala za sodelovanje! 

