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and sand, and somehow there was a wooden
spade: and then there were castles! I don't even
remember asking how to do it; the need was big
enough, and the way was there. Or maybe I'm not
remembering exactly; perhaps I only found what
someone had provided … someone who had
anticipated the need … and all the time the great
world of materials was opening up or waiting to
be discovered. It helps if someone, no matter how
lightly, puts in our way the means of making use
of what we find.«
(John Portchmouth, 1969; v Brown, 2003)
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POVZETEK
Namen diplomskega dela je refleksija dela na Doživljajskem igrišču v Mariboru (v
nadaljevanju: Doživljajsko igrišče) po načelih igralne pedagogike. V teoretičnem delu sem
opisala bistvene značilnosti igralne pedagogike, pojasnila razumevanje igre znotraj stroke in
podrobneje predstavila doživljajsko igrišče kot prostor, kjer se izvaja igralna pedagogika.
Posebno pozornost sem namenila igralnim pedagogom na doživljajskih igriščih in njihovi
vlogi. V empiričnem delu sem predstavila izsledke raziskave, in sicer refleksijo dogajanja, ki
sem mu prisostvovala na Doživljajskem igrišču skozi prizmo tega, kakšne priložnosti ponuja
okolje samo, kakšne intervencije uporabljajo igralni pedagogi ter koliko je prostora za želje in
potrebe otrok na Doživljajskem igrišču. Tako v teoretičnem, kot empiričnem delu sem
posvetila del vsebine tudi refleksiji igralnih pedagogov in vplivu osebnih izkušenj na delo.
Ugotovila sem, da Doživljajsko igrišče kot okolje ponuja pestro izbiro materialov in
priložnosti za raznoliko igro ter že samo s tem zadovoljuje raznolike potrebe otrok. Otroci
imajo vpliv na skoraj vse vidike delovanja igrišča, ne morejo pa vplivati na odpiralni čas, na
količino materialov in na situacije, ko gre za vprašanje varnosti. Igralni pedagogi na
Doživljajskem igrišču uporabljajo različne ravni intervencij: ohranjanje igre, preproste in
srednje intervencije (oskrba z materiali, podajanje igralnih namigov, odgovarjanje na igralni
namig, umik iz igre) ter prekinitev igre. V svoji diplomski nalogi sem želela izvedeti tudi,
kako igralni pedagogi ocenjujejo svoje delo v primerjavi s koncepti igralne pedagogike. Kot
močne točke Doživljajskega igrišča so izpostavili, da je igrišče resnično namenjeno otrokom;
da dajejo pomembno vlogo prostorom, kjer se lahko otroci igrajo brez »kontrole«; pomembna
jim je prosta igra otrok; otroci imajo možnost razvijanja veščin, ki jih drugje ne morejo.
Doživljajsko igrišče prav tako zagotavlja nadzorovano tveganje. Pri oceni lastnega dela so
igralni pedagogi izpostavili, da pogosto delujejo preveč instinktivno. Menim, da je ravno to
pomemben prispevek mojega diplomskega dela, saj je bil raziskovalni del hkrati namenjen
samorefleksiji dela zaposlenih in iskanju razlogov za njihove intervencije, kar je tudi eden
izmed temeljev refleksije.
Ključne besede: igralna pedagogika, igra otrok, doživljajsko igrišče, igralni pedagog,
refleksija, vpliv osebnih izkušenj
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ABSTRACT
The aim of the thesis is to present reflection on the work in the Adventure Playground in the
City of Maribor (hereinafter: the Adventure Playground), using principles of playwork. The
theoretical part consists of a description of the main characteristics of playwork, explanation
on how play is understood among experts, and detailed presentation of the adventure
playground as an environment where playwork is carried out. Special attention has been given
to employees in adventure playgrounds and their role. The empirical part consists of research
findings, namely reflection of the happening in the Adventure Playground that I was part of.
The research was based on the following criteria: what opportunities does the play
environment offer, what kind of interventions do employees choose, and how children’s
wishes and needs can be fulfilled in this adventure playground. A part of the content of the
theoretical as well as empirical part consists of employees’ reflection and influence of
personal experience on their work. My findings show that the Adventure Playground as a play
environment offers a wide variety of materials and diverse play opportunities that already
fulfill various needs of children. Moreover, children can have influence on almost all the
aspects of the happening in the playground, except for its opening hours, the amount of
materials offered, and issues of safety. Playworkers choose various styles of interventions to
keep the play alive, such as play maintenance, simple involvement and medial interventions
(i.e. providing additional materials, giving play cues, responding to play cues, withdrawal
from play, etc.). Moreover, sometimes they also intervene to end a play.
The thesis also reveals playworkers’ assessment of their own work compared to the theory of
playwork. As important characteristics of the Adventure Playground they highlighted the
following elements: the playground being actually made for children; the importance given to
space where children can play without adults; free play; children having opportunities to
develop skills that cannot be developed in other environments. At the same time the
Adventure Playground is a controlled-risk environment. Assessing their own work, the
playworkers highlighted their often too instinctive reactions. The empirical part of my thesis,
covering employees' self-reflection and finding reasons for their interventions, what is one of
the bases of reflection, provides an important contribution to the field of playwork.
Keywords: playwork, children's play, adventure playground, playworkers, reflection,
influence of personal experience
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I.

UVOD

Veliko avtorjev opisuje pomembnost igre in njen vpliv na otroke. Tomšič Čerkezova in
Zupančič (2011) jo enačita s pripravo za življenje in vzgojo. Igra pa dokazano vpliva tudi na
osebni razvoj, razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti, spoznavni razvoj, socialni ter
čustveni razvoj (Ružič in Buzeti, 2011). Ob pravilnih pogojih otrok razvije sposobnosti
opazovanja, vrednotenja, presojanja (Marjanovič Umek, 2001). Po Freudu (prav tam) igra
zmanjša pritiske realnosti in otroku omogoča izživeti impulze, ki so v družbi nezaželeni. Igra
otroku služi, da izživi negativna čustva, ki mu jih prinaša realnost.
Očitno je, da je igra zelo pomembna za otrokov razvoj. Vendar smo odrasli tisti, ki moramo
otrokom omogočati primerno igro. To počne ravno »playwork« oz. igralna pedagogika.
»Igralna pedagogika predstavlja specifično vplivanje na celotno okolje, z namenom
izboljšanja priložnosti za igro.« (Playboard, 1984, v Brown, 2003, str. 54).
Medtem ko je igralna pedagogika v tujini že zelo znana, se v Sloveniji le redko uporablja kot
metoda dela. Pred tremi leti je svoja vrata odprlo prvo t.i. doživljajsko igrišče v Sloveniji,
natančneje v Mariboru, ki temelji na konceptih igralne pedagogike. Zaenkrat ostaja to edino
igrišče te vrste v slovenskem prostoru. Ena izmed njegovih mnogih posebnosti je, da so na
igrišču ves čas odprtja prisotni zaposleni odrasli – igralni pedagogi.
Kakovost otrokove igralne izkušnje je odvisna predvsem od tega, kakšne priložnosti ima otrok
na voljo in kakšne so reakcije odraslih ob otrokovi igri. Igra je velikokrat usmerjena s strani
odraslih. Pri tem obstaja nevarnost, da postanejo cilji igre otrok »okuženi« z željami odraslih
(Sturrock in Else, 1998). Uspeh doživljajskega igrišča je tako velikokrat odvisen od kakovosti
in učinkovitosti igralnih pedagogov (Potter, 1997). Raziskava na 68 podobnih doživljajskih
igriščih dokazuje, da so otroci imeli bolje razvite veščine, če so igralni pedagogi veliko časa
posvetili opazovanju in reflektiranju, kaj so otroci dejansko počeli med igro in zasledovanju
igralno-pedagoških konceptov. Na igriščih, kjer tega niso počeli, so bile veščine, ki so jih
otroci razvili, manj izrazite (Conway, 2003 str. 113).
Ravno zato, ker je kakovost doživljajskih igrišč v veliki meri odvisna od zaposlenih in
njihovega razumevanja igre, sem se odločila, da bom v svoji diplomski nalogi raziskala delo
na Doživljajskem igrišču v Mariboru. Pri tem sem za parametre raziskovanja izbrala koncepte
dela, ki jim sledi igralna pedagogika. Za metodo raziskovanja sem izbrala opazovanje, kjer
sem se osredotočala tako na fizično okolje, ki ga vzpostavljajo igralni pedagogi, kot tudi na
intervencije, ki jih uporabljajo. Cilj mojega diplomskega dela ni samo ovrednotenje
Doživljajskega igrišča v Mariboru, ampak tudi spodbujanje refleksije med zaposlenimi, zato
me je zanimalo tudi njihovo dojemanje lastnega dela. Refleksija je videna kot razmišljanje
profesionalcev, saj omogoča zavestno odzivanje na situacije. S fokusno skupino sem
raziskovala, kako igralni pedagogi ocenjujejo svoje delo in kje vidijo morebitne nevarnosti, ki
onemogočajo delo po konceptu igralne pedagogike. Želela sem predvsem spodbuditi
razmišljanje o odzivih in doživljanju igralnih pedagogov, o posledicah, ki jih imajo
intervencije zaposlenih ter kaj so razlogi za interveniranje. Ta vprašanja predstavljajo
razmišljanje reflektirajočega praktika (Rupnik Vec, 2006).
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II.
1

TEORETIČNI DEL
IGRALNA PEDAGOGIKA ALI »PLAYWORK«

V Sloveniji ni literature, ki bi govorila o »playworku« – načinu dela, ki ga bom predstavila v
svoji diplomski nalogi. Prav zato trenutno nimamo slovenskega izraza, ki bi poimenoval
tovrsten način dela. Skozi pogovore s strokovnimi delavci, ki poznajo »playwork«, sem
raziskovala različne možnosti za slovensko poimenovanje te discipline. Med pogovori je bil
večkrat omenjen dobesedni prevod delo-igra, nato delo z igro in nenazadnje tudi igralna
pedagogika. Slednjega bom uporabila tudi za potrebe svoje diplomske naloge, vendar bom
skozi navedeno teorijo o tej disciplini ugotavljala primernost tega izraza.
»Igralna pedagogika predstavlja specifično vplivanje na celotno okolje, z namenom
izboljšanja priložnosti za igro.« (Playboard, 1984; v Brown, 2003, str. 54). O pomenu igre za
otroka bom govorila v nadaljevanju, na tem mestu bi samo izpostavila, da tudi Konvencija o
otrokovih pravicah (Vojnovič, Otavnik in Pleško, 2009, str. 19) v 31. členu govori o
pomembnosti igre v življenju otrok: »Države pogodbenice priznavajo otrokovo pravico do
počitka in prostega časa, do igre in razvedrila, primernega otrokovi starosti, in do prostega
udeleževanja kulturnega življenja in umetnosti.« Ob tem naj bi država spoštovala te pravice,
jih spodbujala ter hkrati zagotavljala možnosti za njihovo uresničevanje. Eden izmed načinov
zagotavljanja te pravice je s pomočjo igralne pedagogike.
1.1

RAZVOJ IGRALNE PEDAGOGIKE

Conway (2003) navaja kot razlog za pojav igralne pedagogike vedno večje poseganje v
otrokovo igro. Poseganje se je dogajalo in se dogaja skozi izginjanje prostorov za otroke in
njihovo igro zaradi urbanizacije, naraščajočega prometa itd. Splošna javnost prepozna to kot
žalostno posledico razvoja tehnologije in kot potencialno nevarnost za otroke. Avtor (prav
tam) meni, da le malo ljudi prepozna razvoj tehnologije kot neposredno intervencijo odraslih
v otroško igro. Po njegovem mnenju so navedeni primeri (urbanizacija, naraščajoč promet …)
ravno to. Ker večina prostorov ni več primernih ali varnih za otroke, da bi se igrali sami zase,
imamo tudi drugo vrsto poseganj – ustvarjanje prostorov za igro – nekatere med njimi tudi z
zaposlenimi, ki olajšajo otrokovo igro v varnem in nadzorovanem okolju. Obstaja pa tudi
tretja vrsta intervencije odraslih v igro otrok, in sicer je to diktiranje in določanje pravil glede
igre. Pravila, zakoni … pripomorejo k proizvajanju izobraževalnih, socialnih in nenazadnje
tudi ekonomskih rezultatov, ki so v širšem interesu kompleksne in hitro razvijajoče se družbe.
Kot odgovor na tovrstna poseganja se je razvil način dela, ki v ospredje postavlja otroka in
njegovo igro (»playwork«), in čeprav je obstajal že prej, je leta 1989 »playwork« v Veliki
Britaniji postal študijska smer (Palmer, 2003). Bistvo novonastale stroke predstavlja gibanje,
ki trdi, da ima igra ogromen pomen za razvoj otrok (Sturrock in Else, 1998).
Igralno pedagogiko, tako kot marsikatero drugo stroko, sestavljajo različni elementi – tako je
to delo, ki vključuje doživljajsko igro, terapevtsko delo, vsebuje sestavne elemente
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mladinskih centrov, bolnišnične igre, okoljskega oblikovanja itd. pa vendar lahko rečemo, da
se ukvarja z naslednjimi dejavnostmi (Brown, 2003):
-

Ustvarjanje priložnosti za igro, ki otrokom omogočajo igro, kot si jo sami želijo.
Bogatenje otrokovega sveta z zagotavljanjem priložnosti za eksperimentiranje in
raziskovanje.
Ustvarjanje okolja, ki zmanjšuje negativne učinke pomanjkanja igre in pristranskosti v
igri.
Razvijanje primernih odzivov na otrokov namig za igro.
Razvijanje priložnosti za razvoj otrokove samopodobe.
Ustvarjanje fleksibilnega in prilagodljivega igralnega prostora, kjer lahko otroci
dosežejo svoj poln potencial.

Brown (prav tam) poudarja, da je izhodišče igralne pedagogike otrok kot individuum in
njegove individualne potrebe. Potrebe zadovoljuje na dva načina – z odstranjevanjem ovir, ki
bi lahko zavirale razvoj skozi igro. Za to je treba narediti analizo otrokovega okolja (npr.
odstranjevanje stekla). Hkrati igralna pedagogika zadovoljuje otrokove potrebe z bogatenjem
otrokovega igralnega prostora. Oboje se dogaja z namenom, da spodbudi proces razvoja skozi
igro.
1.2

PRILOŽNOSTI ZA IGRO V IGRALNI PEDAGOGIKI

Brown (2003) razloži, da se od sredine 80-ih let prejšnjega stoletja za sinonim »playworka«
uporablja kratica SPICE, čeprav je pogosto preveč preprosta. Je kratica za razvoj na
področjih, na katerih gradi tudi igralna pedagogika. Brown dodaja tudi kratico 3F:
Razvojna področja

Elementi igralnega okolja, ki spodbujajo
razvojno področje
Social interaction (socialne interakcije)
priložnosti za sklepanje prijateljstev;
sodelovanje; občutek skupnosti
Physical activity (fizična aktivnost)
priložnosti za preizkušanje motoričnih
sposobnosti; svež zrak
Intellectual
stimulation
(intelektualne informacije, znanje in inspiracija
spodbude)
Creative achievement (ustvarjalni dosežki)
priložnosti za domišljijsko igro; reševanje
težav; koncept izkušenjskega učenja (makebelieve)
Emotional stability (čustvena stabilnost)
varnost v psihičnem in fizičnem smislu;
konsistentnost odzivanja
priložnosti za tveganje, izzive, rekreacijo, …
priložnosti za preizkušanje mej, naloge moči
in kontrole
priložnosti
za
eksperimentiranje,
preiskovanje, raziskovanje

Fun (zabava)
Freedom (svoboda)
Flexibility (fleksibilnost)
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Igralna pedagogika določa, katere kategorije priložnosti za igro naj se ponujajo otrokom
(Hughes, 2001):
-

-

-

-

-

-

-

Delo z naravnimi elementi (ogenj, voda, zrak, zemlja) – kuhanje; kurjenje naravnih
odpadov; dovoliti otrokom, da imajo manjši ogenj; izdelovanje sveč; vodne bitke;
spuščanje zmajev; izdelovanje mlinov na veter; opazovanje vetra v drevesih;
lončarstvo; vrtnarjenje; igre z blatom; kopanje lukenj … Potter (1997) izpostavlja
predvsem ogenj kot središčno točko za ustvarjanje socialnih stikov.
Igra povezana z identiteto – otroci bi se naj spraševali, kdo so in kako izgledajo. To se
lahko zagotavlja z naslednjimi aktivnostmi: risanje po obrazu/telesu; dostopnost oblek
za preoblačenje; kjer so tudi obleke za nenavadne in domišljijske like.
Raziskovanje različnih konceptov, da lahko dobijo smisel za svet, kjer je veliko stvari
abstraktnih. Primeri tega so lahko: debatiranje o demokraciji, pravičnosti, stik z
matematičnimi formulami in nebesnimi znamenji, stik s koledarji in urami. Otroci se
zavedajo abstraktnih pojmov, kot so religija, filozofija, znanost, samo ponuditi jim
moramo čas in dovoljenje, da jih raziskujejo na svoj način.
Raziskovanje svojih čutil – to lahko spodbujamo z zagotavljanjem možnosti
raziskovanja in eksperimentiranja z glasbo, hrano, parfumi, barvami, različnimi
tkaninami …
Raznolikost – prostor, kjer izvajamo igralno pedagogiko, mora ponujati raznolike
prostore – kjer je lahko otrok sam; kjer lahko spleza višje; igre, ki imajo
formalna/neformalna pravila; pobočja; soteske …
Delo z raznolikimi materiali – ta kategorija obsega vse od kuharskih pripomočkov, do
dreves in različnih struktur …
Gradnja kot priložnost za igro – prostor naj bi vseboval gradbeni material in orodje ter
dostopnost informacij o gradnji in uporabi orodja.
Možnost za spreminjanje – otroci naj bi imeli možnost spreminjati prostor.
Izbira fokusa – otroci dajo svoj fokus tisti opremi, ki jo vidijo kot novo, zanimivo itd.
ter imajo sami možnost odločitve, čemu bodo namenili več pozornosti.
Možnost odločanja – otroci morajo imeti na izbiro več stvari, s katerimi se lahko
igrajo, da lahko resnično sprejmejo odločitev.
Možnost alternative – otroci naj imajo dostop do stvari, ki jih drugače doma ne bi
mogli početi. Za vedno več otrok je alternativa, da so lahko zunaj, so umazani in
izkušajo tveganja.
Možnost uporabe orodij.
Igra z odpadlimi deli ali »loose parts«, kot jih je poimenoval Nicholson (1971; v
Conway, 2003, str. 109) v svoji teoriji odpadlih delov (The theory of loose parts).
Nicholson je arhitekt, ki je ob opazovanju otrok ugotovil, da se otroci na gradbiščih
igrajo na bolj kreativen način, da jim igra predstavlja večji izziv, da se bolj prilagodijo,
kot pa če se igrajo v naprej postavljenih igriščih. Gradbišče je nenadzorovano
doživljajsko igrišče, z veliko količino različnih materialov in »krame« (odpadlih
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-

delov), ki ležijo naokoli in jih otroci lahko uporabijo na način, kakršnega si sami
želijo.
Možnost upravljanja s tveganjem – na nadzorovanem igralnem prostoru je tveganje
zagotovljeno s športom, igrami, plezanjem, iskanjem ravnotežja, interakcijo z
različnimi materiali, z večjimi gugalnicami … Potter (1997) opisuje tudi razliko med
tveganjem in nevarnostjo. Ko otroci tvegajo, se soočajo s tveganjem glede na znanje in
izkušnje, ki jih imajo. Posledica tega je, da sprejemajo odločitve o njihovi lastni
varnosti. Nevarnost je, ko njihove izkušnje in znanje ne ustrezajo situaciji in zato
lahko sprejmejo nerealne odločitve o svoji varnosti. Ravno zato je pomembno, da igra
poteka na nadzorovanem igralnem prostoru, kjer se pa kljub temu lahko soočajo s
tveganjem.

Igralna pedagogika se izvaja v obliki doživljajskih igrišč, igralnih centrov, igralnih avtobusov,
peripatetičnega »playworka« (doseže otroke v institucijah), iger v parku. Športni treningi,
ustvarjalne delavnice itd. v svojem bistvu ne podpirajo in omogočajo igre, zato jih Douglas
(2003) ne pojmuje kot »playwork«. Navedene oblike se prakticirajo predvsem v tujini, sama
pa se bom v diplomski nalogi osredotočila predvsem na način dela na doživljajskih igriščih in
priložnosti za igro, ki jih ta ponujajo.
1.3

REZULTATI IGRALNE PEDAGOGIKE:

Igralna pedagogika vsebuje sedem ključnih lastnosti, ki jih lahko razumemo tudi kot rezultate
dela (NPFA, 2000; v Douglas, 2003, str. 134):
-

Razširja možnosti in nadzor, ki jih imajo otroci glede njihove igre ter hkrati krepi
svobodo in zadovoljstvo, ki ga dobijo od nje.
Prepoznava otrokove potrebe, da preizkušajo svoje meje in pozitivno odgovarja nanje.
Vzdržuje ravnotežje med potrebo po tveganju in potrebo po varnosti.
Maksimira igralne priložnosti.
Razvija samostojnost in samopodobo otrok.
Razvija spoštovanje do drugih in ponuja priložnosti za socialne interakcije.
Razvija otrokovo dobrobit, zdravo rast in razvoj, znanje in razumevanje, ustvarjalnost
in sposobnost učiti se.

Tovrstne ugotovitve podkrepijo tudi izsledki sedem mesecev trajajoče raziskave, ki sta jo
Webbova in Brown leta 2000 izvajala v Romuniji, v okviru projekta terapevtske igralne
pedagogike. Zanemarjenim otrokom, ki so živeli v institucionalni oskrbi in so imeli redko
ponujene možnosti za igro, so omogočili terapevtsko izkušnjo igre s pomočjo strokovnjakinje
igralne pedagogike. Napredek so opazili pri vseh otrocih in ta je toliko bolj vreden omembe,
saj so ga primerjali z zdravniškimi zapisi, ki iste otroke opisujejo kot duševno manj razvite.
Na začetku raziskave so se vsi otroci igrali sami zase, redko so komunicirali. Nato so jih
začeli spodbujali k socialnim interakcijam, začeli so jesti za isto mizo, se igrati skupaj,
razvijali so prijateljstvo. Otroci so najbolj napredovali na področju fizične aktivnosti. Postali
so domači z igranjem, uživali so ob tem in videli prednosti igre. Bilo je mnogo trenutkov, ko
so se otroci igrali samo zaradi igre same. Najmanj so se spremenili na čustvenem področju –
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emocionalni ekvilibrium je ostal krhek. Če so bili v situaciji, ki jim je bila tuja, strašljiva, so
reagirali tako kot prej (agresija do sebe in drugih, čustveni odzivi …) in teh situacij je bilo
veliko, saj se njihovo primarno okolje ni spremenilo (Webb in Brown, 2003).
Igralna pedagogika ima velik potencial za odpravljanje raznih težav otrok. Do igralnih
prostorov lahko pristopimo tudi na terapevtski način. Tovrstna smer igralne pedagogike se
imenuje terapevtska igralna pedagogika (ang. therapeutic playwork). Ta način dela vidi
igralno prakso bolj razlagalno in iz analitične perspektive. Svoj način dela so poimenovali
»psycholudics«, kar sicer pomeni raziskovanje uma in psihe med igro. Elementi, s katerimi se
ukvarja terapevtska igralna pedagogika, so: nezavedno, motivi in simbolična vsebina, ki se
kaže pri igri. Igralni pedagogi se soočajo z obojim: prvič – z očitno in izraženo igro ter drugič
– z globljo latentno vsebino. Sturrock in Else (1998) predpostavljata, da je igralni pedagog
aktiven v istem območju psihodinamskega vplivanja kot terapevti. Terapevtska igralna
pedagogika se ne ukvarja toliko z evalvacijo fizičnega okolja in postavitvijo okolja, saj je po
njihovem mnenju to v praksi že dobro upoštevano. Bolj se osredotoča na interpersonalne in
emocionalne vplive igre, na tisto kar sami poimenujejo »ludic« in kjer lahko po njihovem
mnenju igralna pedagogika dosega pomembne rezultate.

2

IGRA

Ravno razumevanje igre in njenega pomena vpliva na izvajanje igralne pedagogike, zato je
smiselno igri posvetiti celotno poglavje. Začela bom z javnim mnenjem o igri, saj bomo le
tako lahko razumeli razliko v dojemanju igre pri igralni pedagogiki. Rennie (2003) govori o
tem, da igro, ki je zelo pomembna za naš obstoj, pogosto jemljemo preveč zlahka. Če je
cenjena v naši socialni politiki, je to zato, ker se jo dojema kot pot k resnosti. Institucije
pogosto uporabljajo igro kot nagrado otrokovega dobrega vedenja. Namen igrišč je pogosto
to, da privabijo otroke s cest. Namen organizirane igre je zdrava vadba in socializacija otrok.
Igralne aktivnosti se izvajajo zato, ker odrasli mislijo, da bo to dobro za otroke – za socialni,
intelektualni in fizični razvoj. Podobno pravi tudi Chilton (2003), ki govori o tem, kako je igra
pogosto prepoznana kot dejavnost, ki ima izobraževalni učinek; dejavnost, ki zaposli otroka
na produktiven način ali zagotavlja preusmeritev otrokove pozornosti. Pogosto je bolj
sprejemljiva, če je zagotovljen red, če je tiha, nezahtevna za odrasle, konstruktivna in
produktivna. Sicer se priznava, da spodbuja fizični in intelektualni razvoj in vsebuje elemente
kreativnosti, vendar se hkrati verjame, da je ta proces možen samo ob stalnem nadzorovanju
odraslih. V realnosti je igra »aktivna, hrupna, polna nereda, neformalna, nestrukturirana in
umazana« (Else in Sturrock, 1998; v Chilton, 2003, str. 114). Podobno razmišlja tudi Brown
(2003), ki dodaja, da obstaja veliko prostorov, kjer se otroci lahko igrajo – vendar na način
kot ga vidijo odrasli. Večina strokovnjakov v vzgoji in izobraževanju je odraslih, ki
prevzemajo nadzor nad življenji otrok in s tem jemljejo otrokom doživljanje bistva igre. Ob
tem avtorjeva kritika leti predvsem na ekonomični racionalizem, ki nas sili k produktivnosti in
od nas zahteva resnost in skrbnost. Avtor kot primer navaja tek, h kateremu spodbujamo
otroke zato, da bodo hitrejši od ostalih, ne pa zato, ker bi bilo to zabavno in stimulativno.
Sturrock in Else (1998) opisujeta ta proces kot »vplivanje odraslih« (ang. adulteration), kjer ti
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zaradi vedno večje potrebe po izobraževanju, igralno okolje spremenijo po svojih potrebah in
željah (več o tem v nadaljevanju).
Igra ostaja marginalna dejavnost v izobraževanju in je premalo cenjena kot metoda doseganja
socialnih ciljev (Cranwell, 2003). To lahko opazimo že, če pogledamo dostopno literaturo o
igri, ki je je ogromno. Vendar kljub temu večina literature govori o igri predšolskega otroka in
o njenem pomenu pred obdobjem šole. Manj je literature o pomembnosti igre, ko otrok vstopi
v šolo.
Eden izmed večjih problemov je, da pomena igre, ne vidimo v igri sami (Rennie, 2003),
vedno se jo dojema kot pot k nekemu specifičnemu razvoju.
2.1

IGRA ZNOTRAJ IGRALNE PEDAGOGIKE

Ob pregledu javnega mnenja o dojemanju igre, bi rada predstavila definicije igre, ki so
pomembne za igralno pedagogiko. Določene lastnosti so vidne že v samem pomenu besede v
nekaterih jezikih. V španskem pogovornem jeziku in v glagolski obliki beseda »juego«
pomeni tudi ugibati ali tvegati. (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011).
Japonska beseda za igro je »asobi«, ki ima tri pomene: prvi je igra v povezavi z delom, drugi
pomeni odmaknjenost od običajnega, iti ven iz že postavljenih okvirjev, tretji predstavlja
vmesen prostor, učinek, da stvari tekoče tečejo (Senda, 1992). Že v samem pomenu besede
lahko najdemo veliko pomenov, ki jih kasneje opisujejo tudi strokovnjaki v svojih definicijah
in jih lahko povežemo z igralno pedagogiko.
Nachman (1979; v Guilbaud, 2003, str. 10) opisuje lastnosti igre tako: »Ljudje se igrajo, ker
si to želijo; prostovoljno vstopajo v neko drugo realnost, ki je unikatna in definira sama sebe
– realnost, ki jo ustvari posameznik in obstaja za posameznika.« Naprej Denzin (1982; v
Guilbaud, 2003) govori o tem, da je igra za nekoga tisto, kar je za drugega delo. Podobno igro
opisuje tudi Hogan (1982), ki je zbral več kot tisoč fotografij otrok pri igri iz vsega sveta in
pojasnjuje, da obstaja le majhna razlika med otrokovo igro in delom. Goldberg (1979; v
Guilbaud, 2003) po drugi strani pojmuje igro kot organizacijo aktivnosti, le te so postavljene
v nek okvir, same po sebi pa ne predstavljajo igre. Rennie (2003) trdi, da je igra biološka
potreba in da se rodimo z znanjem, kako se igrati. Igra po njegovem mnenju prinaša užitek in
zadovoljstvo. Hkrati pa je zelo raznolika – je močno povezana z resnostjo, vendar se od nje
razlikuje na mnogo načinov. Je intenzivno kreativna, vendar je ne moremo enačiti s
kreativnostjo. Igra je pogosto fizična, drugič se lahko odvija na intelektualni ravni. Lahko je
socialno dejanje, vendar nam prinaša isto zadovoljstvo tudi, če se igramo sami. Lahko prinaša
tako solze kot smeh, vendar ko se je spominjamo, se je spomnimo kot zabavne.
»Igra je priprava na življenje […] Otroci z njo eksperimentirajo in prevzemajo nadzor nad
lastnim življenjem – igra je vzgoja. Je spontana dejavnost, ki jo otrok izvaja zaradi lastnega
zadovoljstva. Otrok se od začetka življenja sam od sebe loteva dejavnosti, ki postaja čedalje
bolj sistematična in ustvarjalna, torej vse bolj podobna delu.« (Tomšič Čerkez in Zupančič,
2011, str. 14). Povod za igro je sicer lahko sprva zunanji, a reakcija (torej igra) je vedno
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notranja (Guilbaud, 2003). Ružič in Buzetova (2011) dodajata, da v vsaki igri zasledimo
potrebe po spreminjanju in vplivanju na okolje.
Obstaja toliko opredelitev igre kot je avtorjev. Avtorji (Pellegrini, 1991; Fromberg, 1987, … v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2001), so igro opredelili z vsaj nekaj lastnostmi, ki so jih
omenili zgoraj navedeni avtorji (je notranje motivirana, ni pomemben cilj, lahko je
domišljijska, prinaša veselje, je prostovoljna …). Vendar prav ti avtorji poudarjajo, da
posamezni kriteriji niso zadostni za opredelitev igre – več kriterijev kot je prisotnih, bolj
gotovo je, da gre za igro.
V literaturi, ki govori o igralni pedagogiki, pa najpogosteje najdemo naslednjo definicijo:
»Igra je prosta izbira, je osebno vodena in notranje motivirana dejavnost (otrok se jo
poslužuje zaradi užitka, ki ga prinaša). Igro si vedno izbere zaradi igre same« (Hughes, 1982
in Garvey, 1991; v Brown, 2003, str. 3). V to definicijo pa lahko uvrstimo večino zgoraj
navedenih definicij.
Podobno pišejo tudi pri SPRITO (The National Training Organization for Sport, Recreation
and Allied Industries) (1992; v Guilbaud, 2003, str. 16), saj so ob vzpostavitvi nacionalnih
poklicnih standardov za igralno pedagogiko zapisali: »Skozi igro otroci raziskujejo svet in
svoj odnos do njega, razvijajo širok razpon odzivov na težave, s katerimi se srečajo; z igro se
otrok uči in razvija kot individuum.«
Definicije izpostavijo, kaj vse otrok pridobi z igro, torej lahko sklepamo, da ima pomanjkanje
igre svoje posledice. Leta 1976 sta Suomi in Harlow (v Hughes, 2003 str. 70) izvedla
raziskavo s šimpanzi z naslovom »Opice brez igre«, kjer sta raziskovala vplive senzornega,
socialnega in prostorskega pomanjkanja (kar so hkrati tudi področja, ki jih razvija otrok, če
mu je omogočena kvalitetna igra) na primatih, ki so precej podobni ljudem. Prišla sta do
naslednjih zaključkov:
-

Opice brez igre ima velike primanjkljaje na socialnem področju.
Ko te opice dosežejo psihološko zrelost, so nekompetentne v vseh spektrih opičje
socialne aktivnosti.
So nesocialne in pogosto agresivne – napadle bi nebogljenega novorojenčka ali
izvedle samomorilski napad na dominantnega moškega.
V primeru izostanka družbenih subjektov so poškodovale same sebe (si trgale kožo in
mišice).

Potegnemo lahko vzporednice te raziskave z že predstavljeni študijo Webbove in Browna iz
Romunije, kjer so bili zanemarjeni otroci v institucijah priklenjeni na postelje, niso imeli
stikov z ljudmi ter niso se igrali (Webb in Brown, 2003). Posledice so bile podobne v obeh
raziskavah. Kot navaja Wilsonova (2009) so otroci, ki trpijo pomanjkanje igre, fizično manj
zmogljivi in počasnejši, se soočajo s hujšimi učnimi težavami, njihove vedenje je
nekonsistentno in spremenljivo, imajo težave na čustvenem področju, so pogosto depresivni
ter imajo težave pri navezovanju stikov.
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2.2

IGRALNI PROCES

Bistvo igralne pedagogike predstavlja celoten proces igre in razumevanje le tega, zato ga bom
v nadaljevanju podrobno opisala.
Igralni proces ima štiri ključne komponente, ki skupaj tvorijo igralni cikel (Sturrock in Else,
1998):
1.
2.
3.
4.

»meta-lude« – nagon oz. povod za igro je dan v okolje.
Počasno slabljenje nagona, ki čez čas preneha.
Aktiven razvoj – odziv na igralni povod s strani okolja ali drugega igralca.
Zanka in njen tok – odziv je zaznan, procesiran in izražen v metaludičnem prostoru.
Podan je nov povod za igro.

Če ni prisotne 3. ali 4. komponente, se cikel konča. V nadaljevanju bom podrobneje
predstavila posamezne komponente igralnega procesa.

Slika 1: Shema igralnega procesa (prilagojeno po Sturrock in Else,, 1998)
Igralni nagon
Igralni nagon v terapevtski igralni pedagogiki poimenujejo tudi »ludido«. Vidi ga kot osnovni
biološki nagon, ki služi zadovoljevanju bioloških in eksistencialnih potreb. Ne predstavlja
samo energije, ki jo je treba porabiti, vendar se vedno pojavlja kot namig (otrok ga odda v
okolico) in hkrati odgovor okolice, ki ga otrok vključi v igralni okvir. Del tega igralnega
nagona vzdržuje globoko ponotranjeno obliko fantazijske igre. To ponotranjeno območje
Winnicott (1992; v Sturrock in Else, 1998) poimenuje tretje področje in potencialni prostor, ki
predstavlja izhodišče formiranja gestalta – osebe kot celote – znotraj procesa igre. Otroci pri
igri producirajo in delijo ponotranjene potrebe. Živijo za tisti trenutek, ne mislijo na preteklost
ali prihodnost (prav tam).
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Igralni okvir
Igralni okvir je lahko tudi igralno okolje. Le to predstavlja velik potencial, saj vsebuje
notranje simbolične reprezentacije in zunanje predmete, objekte itd., ki služijo kot ogledalo in
reflektirajo notranjo dramo ali pripoved. To lahko vidimo kot psihično dimenzijo otrokovega
igralnega ekosistema. Kljub temu igralni okvir ni samo neka fizična postavitev, ampak se
lahko vzpostavi tudi simultano – ti okvirji niso fizični, ampak so projecirani ali fantazijski.
Najpomembnejša funkcija igralnega okvirja je, da zagotavlja kontekst ali oder, kjer je
specifična vrsta igre sprejeta. Igralni okvir predstavlja mejo za projeciran igralni material v
otrokovi igri. Je »ohišje« za domišljijsko izražanje. Nastane na pobudo otroka in mora
zagotoviti odgovor. Je nematerialen, omejen in s tem pomaga definirati in osmisliti igralno
vsebino. Okvirji trajajo od nekaj sekund do nekaj tednov, celo mesecev – igralni okvir bo
vzdržal tako dolgo, dokler bo pomemben za otroka in bo predstavljal pomen za otrokovo
projicirano igro. Igralni okvir postane neučinkovit, moten ali razpade, če ne nudi več
odgovora (Sturrock in Else, 1998).
Igralni namig
Čeprav smo pri definiciji igre spoznali, da jo je težko definirati, jo po mnenju Rennieja (2003)
vedno lahko prepoznamo, ne glede na ovire v jeziku, drugačnosti kulture …. Avtor trdi, da
lahko kdorkoli prepozna, kdaj se otroci igrajo in da jasno signalizirajo, kdaj želijo povabiti
koga k igri. Ob tem navede primer, ko otrok vrešče beži pred drugimi otroki. Strokovnjak bi
morda sprva želel posredovati, vendar že preden se začne otrok smejati, lahko opazi, da se
otroci samo igrajo, saj je mogoče videti pokazatelje igre. Pregon in čustva so bila realna,
ampak vseeno je bila to igra ob kateri lahko strokovnjak zazna čustvo sreče.
Igralni namig je povabilo otroka okolju, ki ga obdaja, da se pridruži igri in jo sooblikuje
skupaj z njim (Sturrock in Else, 1998). Namig za igro je hkrati signal, ki zahteva odziv. Je
zahteva za sodelovanje in je lahko različnih jakosti in oblik (Rennie, 2003). Igralni pedagog
se lahko odzove na mnogo načinov, kar bom opisala v nadaljevanju.
Avtorja zaključujeta, da je igra oblika zavesti, iz česar sledi, da je igralni namig signal svetu,
da se naj vključi v razvoj otrokovega jaza in njegove realnosti. Glede na odgovore se oblikuje
otrokova podoba življenja in sveta okoli njega (Sturrock in Else, 1998).
Igralni odziv
Do zdaj je bilo v stroki več pozornosti namenjeno odzivanju igralnega okolja, veliko manj pa
se je analiziralo odzive strokovnjakov na otrokovo igro. Seveda je pomembno evalvirati
doživljajsko igrišče kot fizični prostor, saj lahko že samo okolje zagotavlja odgovore na
otrokove igralne namige (Ali okolje nudi otroku tveganje? Ali ima možnost, da je sam? Ali se
otrok lahko skrije? Ali obstaja prostor, kjer so otrokove ideje sprejete, itd.?). Kljub temu, da
igralni cikel lahko vzdržuje samega sebe, imajo prav igralni pedagogi in njihov odziv na igro
pomembno funkcijo. Oni vzdržujejo širše okvirje igre – fizično preoblikovanje igralnega
prostora, narativni konstrukt, nova razvijajoča se tema, razsojanja … Igralni pedagogi morajo
imeti pripravljenih več odgovorov na igralne namige, če želijo delati učinkovito v otrokovem
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igralnem prostoru. Vendar ni absolutnega opisa za učinkovit igralni odziv. Kot strokovnjaki
naj bi razvili zavedanje tega, da je otrokovo igro treba čim manj prekinjati in razmišljati o
svoji vpetosti v igralni cikel (Sturrock in Else, 1998).
Odziv in prisotnost igralnega pedagoga je pomembna tudi, zaradi otrokovega razvoja v
»območju bližnjega razvoja« (OBR), kot ga je poimenoval Vygotsky (1978; v Zupančič,
2001). Le to predstavlja območje sposobnosti, ki ga bo otrok usvojil v bližnji prihodnosti s
pomočjo odrasle osebe ali kompetentnega vrstnika. Ločimo lahko tri različne tipe OBR. En
tip obsega vse vrste namerne pomoči, drugi tip predstavlja otrokovo stimulativno fizično
okolje. Tretji tip OBR pa je igra, saj že sama po sebi predstavlja raven, ki je nad trenutno
razvojno ravnjo otroka (Oerter, 1993; v Zupančič, 2001). Vse te ravni ponujajo odzive, ki
otroku pomagajo zaključiti igralni proces.
Tam, kjer je namig za igro ignoriran, je možnih več odzivov. Otrok lahko vpraša ponovno,
vpraša koga drugega, lahko se igra sam, lahko se odzove z močnimi čustvi. Namig za igro se
lahko pretvori v jezo in je izražen destruktivno. Neizpolnjevanje namigov za igro, lahko
privede do tega, da otrok išče vezi zunaj svoje družine, postane introvertiran in se pogosto
prepusti sanjarjenju. Negativne odzive lahko zaznava kot primerne, če so ti edino, česar je
deležen. Ob igri je učenje res učinkovitejše, vendar ne more spremeniti narave izkušnje. Zato
mora biti narava igre pozitivna (Rennie, 2003). Narava igre je disfunkcionalna tudi takrat, ko
otrok ne more popolnoma izraziti namena svoje igre (ang. to play out) in igralni cikel se ne
zaključi. Igralni cikel ima naraven proces razpada – to je takrat, ko se tako odloči otrok, ker je
naveličan tovrstne oblike, je iz njega vzel, kar je potreboval, ima druge potrebe itd. in ga
zamenja z drugimi oblikami. Obstaja pa tudi nenaravna prekinitev igralnega cikla. To se zgodi
takrat, ko je igra prekinjena ali motena zaradi zunanjih dogodkov ali razmer. V sklopu tega je
ena od nalog igralnega pedagoga, da zagotavlja sredstva, ki vsebujejo pomen za otrokovo
igro, tudi ko se okvir igre preoblikuje. Igralni pedagog postane skrbnik pomena otrokove igre
in v ospredje postavlja njegove potrebe (Sturrock in Else, 1998).
Vplivanje odraslih
Ko se odrasel vključi v igro otrok, uživa določeno moč in privilegije. Obstaja nevarnost, da
postanejo cilji igre otrok »okuženi« z željami odraslih (to se lahko zgodi zaradi potrebe
odraslih, da otroke nekaj naučijo, ker preprosto želijo biti dominantni ali pa ker imajo sami
kakšen neizživet igralni material). Če pogledamo shemo igralnega cikla, se to zgodi takrat, ko
je igralni odziv dominanten in prevlada nad namigom. Primeri vplivanja odraslih na
doživljajskem igrišču so, ko igralni pedagogi zgradijo kakšno skulpturo, ki je predobra, da bi
se otroci igrali na njej; ko je bolj pomembno ohranjanje kot destruktivni vidik igralnega cikla;
ko so teme za igro predstavljene izključno s strani zaposlenih; ko so odrasli preveč vključeni v
igro – tekmujejo, postavljajo prezahtevna pravila, nočejo prenehati z določeno obliko igre itd.
(Sturrock in Else, 1998).
Ob tem, ko priznavamo igro kot pomemben del otrokovega življenja, se moramo zavedati
tudi, da so otroci boljši v igri kot odrasli (kar zanika našo nadrejenost, samo zaradi tega, ker
smo odrasli) (Rennie, 2003 str. 19). Brown (2003) dodaja, da smo vsi ljudje doživeli obdobje
otroštva, kar nam omogoča edinstven vpogled v to obdobje. Ampak kljub temu ne moremo
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predpostavljati, da smo strokovnjaki o otroštvu, saj je posameznikovo doživljanje otroštva
edinstvena izkušnja (Brown, 2003).
Del prakse igralne pedagogike bi se zato naj posvečal čustvom igralnih pedagogov med
igralnim procesom otrok in nevarnostjo potencialnega vplivanja. Člani tima naj bi med seboj
reflektirali, analizirali in evalvirali izmenjave med njimi in otroki.
VRSTE OTROŠKE IGRE

2.3

Če želimo igralno okolje prilagoditi tako, da omogoča čim več priložnosti za različne vrste
otroške igre, moramo poznati načine na katere se otroci igrajo.
Toličič (1961; v Marjanovič Umek in Kavčič, 2001) je izdelal naslednjo klasifikacijo igre:
-

-

Funkcijska igra (prijemanje, metanje, tek …).
Domišljijska igra, ki vključuje simbolne dejavnosti.
Dojemalna igra (poslušanje, opazovanje, posnemanje, branje …). Zupančič, Gril,
Cecić Erpič in Puklek (1999; v Marjanovič Umek in Kavčič, 2001) v to skupino
uvrščajo to, da otrok poimenuje, kar vidi; otrok sledi navodilom; otrok daje navodila
in verbalizira vprašanja; otrok dojema reakcije, razume odnose med stvarmi in ljudmi.
Ustvarjalna igra (pisanje, risanje, pripovedovanje, gradnja, oblikovanje). Lahko
najdemo povezavo s konstrukcijsko igro.

Smilanskyjeva (1968; v Marjanovič Umek in Kavčič, 2001) je predstavila naslednje štiri
skupine igre:
-

-

-

Funkcijska igra, ki jo razume podobno kot Toličič in temelji na otrokovi potrebi po
aktiviranju svojega telesa. Sem spada tudi ponavljanje in posnemanje glasov. Piaget
(1962; v Marjanovič Umek in Kavčič, 2001) imenuje tovrstno igro zaznavnogibalna
igra, saj otrok preizkuša svoje gibalne in zaznavne funkcije. Hkrati otrok raziskuje
značilnosti predmetov, kar Piaget imenuje raziskovalna igra. Rice (1998; v Marjanovič
Umek in Kavčič, 2001) razdeli tovrstno igro na zaznavno (spoznavanje sveta okoli
sebe – škropljenje z vodo) in gibalno igro (razvijanje telesa, pridobivanje gibalnih
spretnosti ter sproščanje energije). Ob tem opredeli tudi igro prerivanja (ang. Roughand-tumble), »ki vključuje igrivo pretepanje in nadzorovano sproščanje agresivnosti.
Preko nje se otrok uči nadzorovanja lastnih impulzov in občutkov ter njihovega
izražanja na socialno sprejemljiv način.« (str. 36).
Konstrukcijska igra – otrok uporablja predmete ali materiale, da bi iz njih nekaj
sestavil, ustvaril. Otrok je že zmožen predstavljanja in osredotočenja. Piaget (1951; v
Smith 1994; v Marjanovič Umek in Kavčič, 2001) jo uvršča med igro in delo ter med
igro in imitacijo. Starejši kot je otrok, bolj bo lahko vnaprej razmišljal, kako bo gradil,
imel bo boljše spoznavne in gibalne sposobnosti (tudi fino motoriko) ter koordinacijo
oko – roka (Marjanovič Umek, 1991; v Marjanovič Umek in Kavčič, 2001).
Dramska igra – pretvarjanje ali igra vlog. Dramska igra v skupini se imenuje
sociodramska igra. Spodbuja h gibalnim dejavnostim, miselni aktivnosti, večji socialni
občutljivosti in kompetentnosti.
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-

Igre s pravili – prepoznavanje, sprejetje in podreditev dogovorjenim pravilom (igre
lovljenja, igre petja, športne igre, družabne igre …), to je prisotno od tretjega leta
naprej.

Simbolna igra
Na tem mestu bom podrobneje opisala simbolno oz. domišljijsko igro, ki se zelo pogosto
omenja v literaturi. Otrok v svoji igri uporablja simbole (ki imajo nek pomen), reprezentira
neko dejanje, predmet, osebo ali pojav (Duran, 1995; v Marjanovič Umek in Kavčič, 2001).
Če otrok simbolno aktivnost usmerja nase, je to avtosimbolna igra (Marjanovič Umek in
Lešnik Musek, 1998; v Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). Pod simbolno igro bi lahko šteli
dramsko in sociodramsko igro (igro vlog), ki jo omenja Smilanskyjeva. Pri tem se igra vlog
šteje kot najvišja oblika simbolne igre. Vsebuje reverzibilnost (zavedanje otroka, da se lahko
vedno vrne v realnost) in decentracijo (otrokovo zavedanje, da je še vedno on sam in hkrati
oseba, ki jo igra). Navedena procesa sta temelja sposobnosti za razlikovanje med namišljenim
in realnim (Smilansky, 1968; v Lešnik Musek in Marjanovič Umek, 1999).
Različne študije kažejo, da se otroci, ki so intenzivno vključeni v simbolno igro, jasneje
izražajo, bolje razumejo jezik, imajo boljše sposobnosti iskanja prostih verbalnih asociacij
(Lewis v Pellegrini, 1995; v Lešnik Musek in Marjanovič Umek, 1999). Prav tako lahko otrok
znotraj simbolne igre pridobi perspektivo drugih ljudi vključenih v igro (Pellegrini in Galda,
1982; prav tam). Raziskave (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1998a; 1998b; prav tam)
kažejo, da se največja stopnja simbolne igre pojavlja pri otrocih, ki so starejši od pet let, ne
glede na to, če uporabljajo strukturirane (punčke, vozički, jedilni pribor …) ali nestrukturirane
(palice, listje, kosi blaga, škatle …) igralne materiale. Pri teh otrocih je bilo moč zaznati
fleksibilnost pri uporabi vseh vrst materialov – priredili so materiale v tisto, kar so v svoji igri
potrebovali.
Prosta igra
V igralni pedagogiki večkrat zasledimo tudi termin prosta igra, ki jo sestavlja šest dejavnikov,
na katere mora vplivati posameznik, ki se igra, da lahko to poimenujemo prosta igra (King,
2007):
-

Cilj: igra je lahko ciljno usmerjena ali pa nima cilja.
Spontanost.
Organizacija igre.
Svoboda pri igri.
Izbira znotraj igre.
Časovni okvirji igre.

Otroke pogosto omejujejo zakoni, različne ureditve (npr. v šoli), vendar kljub temu pa
potrebujejo tudi prostor, kjer bodo lahko nadzorovali vseh šest faktorjev proste igre. Zato
otroci pogosto uporabljajo prostore, ki so začasni in časovno omejeni. Bey (1985; v King,
2007) jih poimenuje začasne avtonomne cone (ang. Temporary Autonomous Zones), in sicer
so to prostori, ki so spontano osvobojeni in jih nadzoruje posameznik/skupina za določeno
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obdobje. Otroci ustvarijo t.i. začasne avtonomne cone pri gradnji hišk na doživljajskem
igrišču, z velikimi kartonastimi škatlami v parkih, tudi tako, da najdejo prostor, kjer so lahko
glasni, imajo skrivne sestanke in se prepustijo antisocialnemu vedenju.
Globoka igra
Eden izmed terminov, ki se uporablja v igralni pedagogiki, je tudi globoka igra. Hughes (2002
in 2006; v Delahoy, 2001) poimenuje globoko igro (ang. deep play) tudi tvegana igra (ang.
risky play), ki omogoča otrokom, da doživijo tveganja. Po njegovem mnenju globoka igra
nudi možnost raziskovanja eksistencialnih vprašanj in vznemirjenja. Dojemanje neke igre je
odvisno od posameznega otroka. Globoka igra je takrat, ko je specifična igra ekstrem za
specifičnega otroka.
Nekateri otroci so zaradi genske predispozicije bolj nagnjeni k tvegani igri. Nekateri ljudje
iščejo tveganje, drugi se ga izogibajo, kar je odvisno tudi od delovanja možganov (Gordon,
2004; v Delahoy, 2011). Pri globoki igri otroci pogosto doživljajo strah. Ob tem se nam
postavi vprašanje, zakaj bi otroci želeli, da jih je strah? Sutton-Smith (2008; v Delahoy, 2011)
navaja kot razlog za igro s strahom to, da se otroci morajo naučiti spopasti s strahom in ga
kontrolirati, da lahko preživijo. Več prakse kot imajo s soočanjem s strahom, več možnosti
imajo, da bodo kontrolirali svoje odzive v raznolikih situacijah.
Doživljajska igra
Igro, ki je v veliki meri prisotna pri delu na doživljajskem igrišču, bi lahko poimenovali
doživljajska igra. V nadaljevanju bom raziskala, kaj je tovrstna igra in zakaj je pomembna.
Pod to igro bom uvrščala igro, ki temelji na doživetju, izkušnji.
Igra je celostni proces, ki vključuje: doživetje, mišljenje, čustvovanje, zaznavanje in vedenje.
Proces igre lahko povežemo s fazami izkušenjskega učenja, ki jih je opredelil Kolb (2000) v
štiri-stopenjskem učnem ciklu:
-

-

1. faza: konkretna izkušnja – pridobivanje novih informacij na osnovi specifičnih
izkušenj čutil, doživetij in občutij.
2. faza: razmišljujoče opazovanje – osmišljanje izkušnje.
3. faza: abstraktna konceptualizacija – formiranje abstraktnih konceptov in
generalizacij na osnovi logične analize – povezovanje celotne izkušnje s prejšnjimi
izkušnjami.
4. faza: aktivno eksperimentiranje – novonastali koncepti služijo kot vodič pri
vzpostavljanju novih situacij.

Otroci imajo od rojstva potrebo, da raziskujejo neznano, eksperimentirajo, preizkušajo sami
sebe ter opredelijo samega sebe znotraj njihovega socialnega in materialnega okolja. Naraven
proces je, da to dosežejo skozi igro – skozi izkušnjo. Zato je zelo pomembno, da so otroci
izpostavljeni raznolikim priložnostim. Ko bodo prišli v stik s tveganjem v nadzorovanem
okolju, bodo lahko razvili zmožnost identificiranja, ocenitve in upravljanja z drugimi
tveganimi aktivnostmi, kar lahko povežemo s prej predstavljenimi fazami izkušenjskega
učenja. Otroci imajo med igro priložnost, da odkrijejo svoje meje in se začnejo zavedati
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svojega potenciala. Vsi vidiki igre predstavljajo določen element fizičnega ali psihičnega
tveganja (Hughes, 2001). Doživljajska igra spodbuja samozaupanje, sprejemanje samega sebe
in sposobnost soočanja z vsakodnevnimi težavami (Brown 2000a; v Chilton, 2003). Z
navedenim se sklada tudi definicija doživetja, kot ga predstavlja Ziegenspeck (2005; v
Krajnčan, 2007). Po njegovem mnenju na doživetjih temelji razvoj osebnosti. Vsako doživetje
je subjektivno in ga ni mogoče posploševati. Skozi doživetje razvijamo strategije, ki vodijo k
upanju, da bo na koncu prišlo do osebne koristi. Doživetje je rezultat, kjer vsak najde nekaj
zase.
Koncept igralne pedagogike lahko povežemo z doživljajsko pedagogiko, ki jo razumemo kot
metodo, ki je usmerjena k aktivnosti in delovanju. Znotraj metode najdemo učne procese, ki
izzovejo predvsem mlade ljudi, da bi le ti osebnostno rastli in prevzeli odgovornost za svoj
življenjski svet (Krajnčan, 2007). Če povzamemo nekatere lastnosti, ki naj bi jih vsebovali
doživljajsko-pedagoški projekti, najdemo stične točke z igralno pedagogiko – oboje vsebuje
doživetje in izkustvo narave, temelji na soodgovornosti vseh, vsebuje določeno tveganje in je
vzgojno zasnovano. Prav tako tudi doživljajska pedagogika izhaja iz primanjkljajev v
populaciji – izkušnje iz druge ali tretje roke, ki otroke osiromašijo lastnega otroštva, izguba
naravnega okolja … Tako kot igralna pedagogika tudi doživljajska pedagogika ponuja
kontrast kompleksnemu življenjskemu svetu. Doživljajska pedagogika poudarja pomen
doživetja in pogovora skupaj ter pomen časa za refleksijo (Neubert, 1990, Michl, 1992 in
Fürst, 1992; prav tam), kar pa je v igralni pedagogiki manj pomembno. Prav tako je igralna
pedagogika manj naravnana k skupini, ne vzpostavlja je umetno (skupina se razvije med igro,
če se). Manjši poudarek se daje nalogam in odnosom v skupini, najpomembnejše je doživetje
igre. Prav tako je igralna pedagogika veliko bolj časovno omejena. Doživljajska igrišča so
odprta samo nekaj ur dnevno, med tem ko doživljajski projekti potekajo 24 ur na dan. Eno
izmed načel doživljajske pedagogike je tudi »ven iz vsakdana«, kar pomeni vzpostavljanje
okolja, ki je drugačno tistemu, ki so ga mladi navajeni – okolje brez medijev, samopreskrba,
prevzemanje nevsakdanjih vlog, preprost način življenja, narava … (prav tam), kar lahko
najdemo tudi znotraj igralne pedagogike.
Tako kot je doživljajska pedagogika pedagogika mladostništva, bi lahko rekli, da je igralna
pedagogika pedagogika otroštva, ki deluje po podobnih načelih – po načelu izkušnje. V
igralni pedagogiki je to izkušnja igre.
Na doživetje se navezuje tudi stimulativna teorija, ki jo je opisal Hughes (2003) in
predpostavlja, da:
-

Mora izkušnja igre vsebovati tako negativne kot pozitivne stimulanse, če želi doseči
razvoj skozi fleksibilne odzive.
Igra je lahko boleča in neprijetna, ampak tudi prijetna in zabavna.
Otroci potrebujejo dostop do obeh, če želimo, da se razvijajo in da se razvijejo veščine
preživetja.

Določena vrsta igre prevladuje v določenem obdobju. Lahko pa se v različnih starostnih
obdobjih pojavlja isti tip igre, vendar se le ta kvalitativno razlikuje (Marjanovič Umek in
Kavčič, 2001). Raziskave prav tako kažejo, da npr. raven simbolne igre ni odvisna samo od
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otrokovega razvoja, temveč tudi od vrste igralnega materiala in igralnega konteksta (Lešnik
Musek in Marjanovič Umek, 1999).
2.4

VPLIV IGRE

Seveda igra vpliva na veliko področij, nekaj sem jih omenila že pri definiranju igre, nekaj jih
bom naštela še tukaj.
Ena izmed glavnih funkcij igre je spodbujanje procesa odkrivanja samega sebe in realizacije
samega sebe (Maslow, 1971; v Brown, 2003 str. 63). Zraven osebnostnega razvoja, igra
omogoča razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti, spoznavni razvoj, socialni in čustveni
razvoj. Vpliv igre je celosten (Ružič in Buzeti, 2011). Socio-dramska igra pripomore k
razvoju socialne kognicije. Če ima otrok priložnost reševati »konflikte« sam, razvije
sposobnosti opazovanja, vrednotenja, presojanja (Marjanovič Umek, 2001).Vloga igre je tudi
aktualizacija potenciala možganov, saj naredi sinaptične povezave realne, ne samo možne.
Otroku, ki je deležen veliko različnih stimulacij, se krepi mreža živčnih poti. Če tega ni, se
povezave ne vzpostavijo ali odmrejo kasneje, če se ne uporabljajo. Igra je tista, ki omogoča
tem sinapsam, da so izkoriščene in uporabljene tudi kasneje v življenju. Igra prav tako
omogoča možganom, da ostanejo fleksibilni (Sutton-Smith, 1997; v Hughes, 2003).
Igralna pedagogika v ospredje postavlja predvsem vpliv igre na naslednje področje. Po Freudu
(1962; v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001) igra zmanjša pritiske realnosti in otroku
omogoča izživeti impulze, ki so v družbi nezaželeni. Sem prištevamo predvsem potrebo po
agresiji. Igra otroku omogoča, da izživi negativna čustva, ki mu jih prinaša realnost. Igra, kjer
otrok ponavlja vzorce iz realnosti, mu omogoča, da se spoprime s travmatskim doživetjem in
premaguje dejansko doživeta negativna čustva. Otrok upa, da bo lahko v igri travmo
samostojno obvladal. Med igro je otroku omogočeno, da izrazi svoja čustva, kot so
negotovost, strah, neprijetna doživetja in konflikte v okviru varnega konteksta, ki si ga sam
ustvari. »Igra je torej asimilacijski proces – otroka vodi k zaporednemu kognitivnemuemocionalnemu premagovanju nepredelanih doživetij« (Walder, 1933; v Oerter, 1993; v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 20, 21). Igralna pedagogika z zagotavljanjem
drugačnega prostora (igralna postavitev, doživljajska igrišča …) za igro, otroku omogoča, da
predela svoj igralni material – otrok lahko ponovno doživi nezavedno vsebino znotraj nove,
individualne, ekološke konstelacije (Sturrock in Else, 1998).

3

PROSTOR IGRE

V tem poglavju bom pisala predvsem o zunanjih igralnih prostorih, saj se ti večinoma
uporabljajo pri igralni pedagogiki. Kot razloga za to sta dejstvi, da »pomanjkanje igre na
prostem in neposrednega stika z naravo vplivata na zdravstveno stanje otrok ter da so
naravni materiali vedno motivirali otroke k uporabi zunanjih prostorov« (Tomšič Čerkez in
Zupančič, 2011, str. 73).
Senda (1992) je tako določil vrste zunanjih prostorov, kjer se otroci igrajo:
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-

Naravni prostori: prostori, kjer so drevesa, voda, živa bitja – najbolj osnoven in
pomemben prostor za otroško igro.
Odprti prostori: dovolj veliki prostori, kjer se lahko otroci igrajo najbolj energične
igralne aktivnosti.
Ceste: tam otroci srečajo drug drugega in povezujejo druge prostore.
Prostori doživetja: prostori polni raznolikosti – odpadi, gradbišča …
Skrivališča: baze, ki si jih otroci uredijo, da se lahko skrijejo/imajo skrivnosti pred
starši in učitelji.
Prostori, kjer so v središču igralni objekti.

Pri naštetih prostorih za igro se moramo zavedati, da »bivanjsko okolje je vsako okolje, kjer
človek živi, kvalitetno pa postane v tistem trenutku, ko ga človek začne spreminjati, prirejati
(v smislu izboljšanja) svojim potrebam« (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011, str. 48). Ko otroci
priredijo prostor svojim potrebam, ga udomačijo in takšen prostor avtorja poimenujeta
udomačen prostor igre, ki pa nikakor ni samoumeven. Ista avtorja omenjata avtentični prostor
igre otrok, ki nastane spontano in na njem se odvijajo hipni dogodki, ki jih ponuja arhitekturni
ambient. Kot primer navajata igrišče v Afganistanu, kjer stojijo zapuščeni sovjetski tanki.
Otroci so za namene brezskrbne igre izbrali topovske cevi za plezalne grede, tankovske
kabine za namišljene trdnjave in druge elemente orožja.
Soustvarjanje igralnega okolja
Sebba (1991; v Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011, str. 48) omenja deskriptivne študije, ki so
opredelile skupne teme pri otrokovem angažiranju v prostoru. Te vključujejo otroško
prednostno izbiro naravnega okolja pred tistim, ki ga je človek oblikoval; otroško čutno
sodelovanje ter sprejemanje okolja in prostora; željo po raziskovalni igri v prostoru, ki jo
otroci čutijo kot prijetno in samostojno učno aktivnost …
Ni namen, da odrasli gradijo objekte, kjer se bodo otroci lahko igrali. Poskrbeti pa morajo, da
se izobrazi družba, ki sprejme otroke kot sodelujoče člane, ki soustvarjajo skupaj z odraslimi
(Hogan, 1982, str. 278). Avtorja Tomšič Čerkezova in Zupančič (2011) poudarjata, da so
trenutno v zasnovo igrišč vpleteni samo arhitekti, krajinski arhitekti, upravni delavci,
ponudniki igral na tržišču … Vendar bo potrebno za kvalitetnejšo zasnovo igrišč vključevati
tudi pedagoge, saj bo sodelovanje pomagalo arhitektom osmisliti in udejanjiti kvalitetnejša
območja za igro, vzgojo in aktivno preživljanje časa na prostem. Senda (1992) dodaja, da
oblikovanje otrokovega prostora ne pomeni samo oblikovanj igrišč. Stavbe, ceste, parki, reke
so igrišča, ki jih uporabljajo otroci. Oblikovati okolje namenjeno otrokom, mora zajemati
pogled na mesta, stavbe, parke, ceste iz otrokovega zornega kota. Ob tem je pomembno
razmišljanje Nicholsona in Schreinerja (1973; v Brown, 2003) ter Hogana (1982), ki
predlagajo, da otroke spodbujamo, da si sami ustvarijo/zgradijo svoje igralno okolje.
Fleksibilnost okolja
V vrtcih, šolah, parkih je varnost na prvem mestu in prisotna je velika skrb, da otroci niso
izpostavljeni najmanjšim nevarnostim. Ampak otroci se morajo naučiti, kako se izogniti veliki
nevarnosti, kar dosežemo z izpostavljenostjo manjšim nevarnostim (Senda, 1992). Tako kot
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moramo odrasli zagotoviti ravnovesje med varnostjo in tveganjem v igralnem prostoru, tako
moramo vzpostaviti ravnovesja med sterilnim in preveč raznolikim okoljem – preveč sterilno
okolje lahko povzroča frustracije zaradi prisilnega deljenja manjše količine materialov. Po
drugi strani pa lahko preveč raznoliko in bogato okolje povzroči, da otroci hitijo iz enega
kotička na drugega, preizkušajo vse, ker so preveč stimulirani. Pravo razmerje pa omogoči, da
se otroci lahko igrajo kjer želijo, sami, v manjši ali večji skupini (Rennie, 2003).
Že v prejšnjih poglavjih predstavljeni »SPICE« ne govori o raznolikosti okolja, ampak o
fleksibilnosti okolja. Raznolikost pomeni, da odrasli ponujajo otrokom veliko možnosti. Po
drugi strani pa fleksibilnost namiguje na to, da imajo otroci nadzor nad lastnim igralnim
okoljem. Obstaja veliko projektov, kjer je otrokom ponujeno veliko različnih dejavnosti,
čeprav nadzor je še vedno v rokah zaposlenih (Brown, 2003).
Podobno gleda na koncept igralne pedagogike tudi Conway (2003), ki pravi, da se mora le ta
osredotočiti na to, da neprekinjeno spreminja in bogati okolje igre, da lahko pri tem zadovolji
čim širši spekter igralnih potreb. Poudarja, da mora biti okolje prilagojeno vsakemu
posamezniku. Pomembno je, da gledamo na način ureditve igre tako, da obravnavamo dano
okolje kot nekaj, kar poseže v otrokovo igro in ne obratno.
Kaj pa sploh je fleksibilno okolje? Mnogi avtorji so pisali o tem, vendar ga najbolje opiše
Bengtsson (1974; v Brown, 2003), ki pravi, da je to vse, kar spodbuja domišljijo. To so stvari,
s katerimi lahko manipuliramo, jih spreminjamo in na njih vplivamo.
Otrokov razvoj skozi igro veča interakcijo med dvema spreminjajočima se komponentama:
okoljem in človeškim bitjem (ang. compound flexibility). Ta proces izhaja iz predpostavke, da
ima večina predmetov pri otrokovi igri spreminjajoč potencial. Otrok, ki se igra z vlakcem,
vrvjo in škatlo, ima potencial, da se igra veliko različnih iger in da je del širokega spektra
ustvarjalnih aktivnosti. Vsak predmet je fleksibilen, skupaj pa tvorijo še več fleksibilnosti.
Interaktivni proces spodbuja razvoj fleksibilnosti pri otroku – fleksibilnost igralnega okolja
vodi k otrokovi večji fleksibilnosti. Otrok je nato sposoben bolje izkoriščati fleksibilno okolje
itd. Stopnja fleksibilnosti igralnega okolja ima neposreden vpliv na otrokove priložnosti za
eksperimentiranje, saj ureja stopnjo nadzora, ki jo lahko izkusi otrok. Svoboda pri
eksperimentiranju daje pozitivne občutke, občutek zmagoslavja, užitka, … (Hughes in
Williams, 1982; v Brown, 2003). To spodbuja razvoj samozavesti, sprejemanja samega sebe
itd. Otrok z bolj pozitivno samopodobo je pripravljen več tvegati in posledično njegove
reakcije pri vsakodnevnih težavah postanejo bolj raznolike. To mu omogoča, da vedno bolje
izkorišča potenciale fleksibilnega okolja (Sylva et al., 1976; v Brown, 2003).
3.1

DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE

Prostori za igro, na katerih se izvaja igralna pedagogika in vključujejo večino zgoraj
navedenih lastnosti, so tudi doživljajska igrišča, ki jih bom podrobneje opisala v nadaljevanju.
Ideja doživljajskega igrišča se je začela razvijati po 2. svetovni vojni (Cranwell, 2003).
Doživljajska igrišča, s katerimi je začel Sorensen (v Wilson, 2009) leta 1943 na Danskem, so
se na začetku imenovala »odpadna igrišča« (ang. junk playgrounds), saj so temeljila na
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opazovanjih, da se otroci pogosteje igrajo na ruševinah, kot na vnaprej postavljenih igriščih.
Šele po prenosu koncepta v Veliko Britanijo, leta 1946, so jih poimenovali doživljajska
igrišča (ang. adventure playground).
Večina prvih doživljajskih igrišč v Veliki Britaniji je bila vzpostavljena v urbanih območjih,
kot odgovor na zmanjševanje dostopa do primernih prostorov za otroke. Strokovnjaki so jih
videli kot možnost, da dajo otrokom priložnost, da ustvarijo svoje igralno okolje, kjer bodo
oni sami v središču dogajanja. Zagovarjali so tudi zaposlovanje primernega kadra. Avtor
poudarja, da so zaposleni mogoče najpomembnejši element doživljajskih igrišč (Chilton,
1985; v Chilton, 2003). V Nemčiji se je razvoj igrišč začel z igrišči v gozdovih, katerih glavni
namen je bil omogočanje fizične igre in raziskovanje – plezanje, kopanje lukenj, spuščanje iz
dreves itd. Nato so se razvila »Bauspielplätze«, to so igrišča, ki so ponujala dovolj prostora in
gradbenih materialov za gradnjo hiš. Nato so se razvila »Robinson-Spielplätze«, na katerih so
gradili hiške, kjer si lahko otroci ustvarijo svoj prostor, skrbijo za živali. Hiške so marsikje
povezovali viseči mostovi, razne poti … Nato so se začela pojavljati »Abenteuer-Spielplätze«,
torej doživljajska igrišča. Sama ideja je prišla v Nemčijo iz Velike Britanije iz že
predstavljenega koncepta igralne pedagogike. Koncept »Abenteuer-Spielplätze« avtor
povezuje s konceptom robinzonskega igrišča. Doživljajska igrišča so v Nemčijo prinesla
novost, in sicer osrednjo hišo, ki je služila igri v slabem vremenu, zborovanjem … V Nemčiji
so se razvile tudi »Jugendfarmen«, doživljajska igrišča, ki dajejo poudarek skrbi za živali in
vrt. Eno izmed poimenovanj za doživljajska igrišča, ki izhaja iz angleškega in danskega
prostora je tudi »Aktiv-Spielplatz«, znotraj katerega lahko najdemo opise vseh igrišč, ki jih je
naštel avtor. Bistvo je, da predstavljajo prostor za igro otrok v lokalnem okolju, kjer lahko ti
razvijajo svojo iniciativo (Dillenburger, 1975).
Doživljajska igrišča se med seboj razlikujejo in vsako ima svoj značaj. Vsem je skupno to, da
imajo znotraj ograje kos zemlje, ki je ločen od zunanjega sveta, objekt za shranjevanje orodja
in opreme, zaklonišče pred dežjem in velike objekte (Hogan, 1982, str. 14). Doživljajska
igrišča nudijo domače okolje, ki daje občutek pripadnosti in lastništva ter priložnosti za
ustvarjanje trajnih odnosov z zaupanja vrednimi odraslimi zunaj svojega doma. To je
posledica tega, ker so brezplačne, imajo stalne zaposlene in so usmerjena v lokalno skupnost
(Potter, 1997). V dandanašnjem okolju je preveč praks, ki so strukturirana okoli programa,
pogojev in kontrole. Pogosto se zgodi, da fantazijski material, ki ga izražajo otroci ne spada v
tovrstno prakso. Ta material pa vseeno mora biti izražen (Sturrock in Else, 1998) in tukaj
pridejo v ospredje doživljajska igrišča, ki imajo naslednje značilnosti:
Odprt dostop
Doživljajsko igrišče spada v kategorijo dejavnosti z odprtim dostopom (ang. open access). To
pomeni, da ni omejitve v številu otrok, ki so lahko na igrišču in da otroci lahko odidejo,
kadarkoli želijo (ni jim treba čakati staršev, da jih pridejo iskat). Koncept doživljajskega
igrišča tako ni enak konceptu varstva (Potter, 1997). Prav tako so na igrišče vabljeni tudi
drugi odrasli prebivalci lokalne skupnosti (med njimi tudi starši, da pomagajo, če je treba,
vidijo svoje otroke pri igri in jih imajo možnost pohvaliti …) , dokler le ti ne prevzamejo
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nadzora nad dogajanjem na igrišču in posegajo v igro otrok. Če se to dogaja, je ena od
zadolžitev igralnega pedagoga, da zagotovi nemoteno igro otrok (Dillenburger, 1975).
Zadovoljevanje otrokovih potreb
Doživljajska igrišča dovoljujejo otrokom, da raziskujejo, spreminjajo, neposredno doživljajo
in vplivajo na svoje okolje ter upravljajo s sprejemljivim nivojem tveganja brez, da bi se
poškodovali. Prav tako ponujajo otrokom, da doživijo pravo zadovoljstvo igre. Na
doživljajskih igriščih ponujajo priložnosti za kreativnost in domišljijo, kjer je poudarek vedno
na otrokovi izbiri in kontroli nad situacijo. Načeloma nudijo igrišča zunanji prostor z
raznolikimi možnostmi za spremembe, igralnimi strukturami in notranji prostor z mizami,
stoli in materiali za ustvarjanje, dramo, igro itd., s čimer zadovoljujejo širok spekter
otrokovih potreb (Potter, 1997). Pomembno je, da igrišča niso betonska, da imajo veliko
površin, kjer se lahko koplje in gradi (Hogan, 1982). Otroci na igriščih so igralci, ki nastopajo
v imaginarnem gledališču, ki so ga zgradili po svojih merilih (Sturrock in Else, 1998, str. 29).
Strukture
Pomemben del igrišč so tudi različne, večinoma lesene strukture kot npr. plezalne strukture;
različno visoke strukture (npr. hiške, ki so postavljene visoko); strukture, s katerih se da
spuščati na različne načine; strukture iz vrvi, visoke gugalnice itd. Njihov namen je
nadomestiti priložnosti za »doživljajsko fizično igro« (ang. adventure physical game) in
spodbuditi občutek pripadnosti, udeleženosti in lastništva. Ravno te strukture naj bi dodatno
dovoljevale otrokom, da doživijo tveganje, ne da jih izpostavimo dejanskim nevarnostim
(Potter, 1997). Pomembne naravne »strukture« na doživljajskih igriščih so tudi drevesa.
Wilsonova (2009) pravi, da če na doživljajskem igrišču ni dreves, so različne umetne
strukture, ki nadomeščajo drevesa, še toliko bolj pomembne, saj omogočajo otrokom plezanje.
Naravni elementi
Pomemben del doživljajskih igrišč so tudi naravni elementi – voda, ogenj, zrak zemlja, ki sem
jih podrobneje opisala že v poglavju o priložnostih za igro v igralni pedagogiki.
Soustvarjanje
Edinstvena lastnost doživljajskih igrišč je pričakovanje, da otroci sodelujejo pri razvoju in
spremembah objektov ter ponudbi na igrišču. Otroci so vključeni v gradnjo igralnih struktur
za potrebe igrišča in zase, kar poveča igralno vrednost prostora (Potter, 1997). Dobro
doživljajsko igrišče opolnomoči svoje uporabnike s tem, da omogoči svobodo izbire v
stimulativnem in empatičnem okolju, kar pomeni, da otroci konstantno ustvarjajo in
preoblikujejo svoje igralno okolje (Brown, 2003, str. 59). Življenje na doživljajskih igriščih se
je že v preteklosti vrtelo okoli kurjenja ognja, preoblačenja, igre vlog, kuhanja osnovnih jedi,
organiziranja socialnih dogodkov. Osnovna značilnost je bila, da so otroci imeli čas in
spodbudo, da delajo stvari sami (Chilton, 2003).
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Zaposleni
Doživljajsko igrišče se pojmuje kot zaprto igralno območje, ki ga nadzorujejo zaposleni (v
angleški literaturi se uporablja izraz »playworker«) in ni dostopno otrokom, ko ni
nadzorovano (Potter, 1997). Naloga »playworkerjev« je, da zagotavljajo določeno stopnjo neavtoritarnega vodstva, ki otrokom dovoljuje, da počnejo, kar želijo znotraj nekih razumnih
meja (Hogan, 1982). Več o zaposlenih na doživljajskem igrišču bom napisala v naslednjem
poglavju.

4

ZAPOSLENI NA DOŽIVLJAJSKIH IGRIŠČIH

Kot sem že omenila, imajo doživljajska igrišča zaposlene tudi strokovnjake, ki kot metodo
dela uporabljajo igro. V angleško govorečih državah je njihov naziv »playworker«, v
nemščini se uporablja beseda »pädagogische Betreuer« – pedagoški spremljevalec, v svoji
diplomski nalogi bom pa uporabljala besedno zvezo igralni pedagog. Eden izmed profilov, ki
jih v Nemčiji zaposlujejo na igriščih, so prav tako socialni pedagogi.
Doživljajska igrišča ponujajo otrokom priložnosti, da prosto izkusijo igro, se družijo z
drugimi otroki ali se igrajo sami, vendar to nikakor ne pomeni, da so lahko brez teoretično
podkovanega pedagoškega osebja. Če bi se to zgodilo, bi to pomenilo preobremenitev za
otrokovo trenutno razvojno stopnjo in takrat bi se lahko prosta igra preobrazila v nekaj
negativnega (Autorengruppe ASP/MV, 1973). Igralni pedagogi naj bi bili na doživljajskem
igrišču vsak dan, ko je odprto, saj otroci potrebujejo osebo, na katero se navadijo, ji lahko
zaupajo, poznajo njene lastnosti in se lahko nanjo zanesejo. Avtor spodbuja redno
zaposlovanje na doživljajskih igriščih (Dillenburger, 1975).
Uspeh doživljajskega igrišča je velikokrat odvisen od kvalitete in učinkovitosti delavcev na
igrišču ter od zaupanja, ki se vzpostavi med delavci in otroki. Delo na doživljajskem igrišču je
zelo zahtevno. Treba je imeti široko in specifično znanje praktičnih veščin, ozaveščenost in
razumevanje zakonskih zahtev in njihova umeščenost v koncept igralne pedagogike. Igralni
pedagog je usmerjevalec virov, ki spodbuja razvoj skozi igro. Zato je zelo pomembno znanje
o otrokovem razvoju, igri in o otrokovem vedenju, ki ga mora delavec aplicirati na svoje delo.
Igralni pedagog sicer v prvi vrsti dela z otroki in mladimi skozi različne psihične in socialne
aktivnosti, ki jih kategoriziramo kot igro, ampak je odgovoren tudi za razvoj in vzdrževanje
fizičnega okolja (Potter, 1997). S tem se strinja tudi Chilton (2003), ki dodaja, da mora igralni
pedagog imeti znanja o lokalni skupnosti ter postopkih in institucijah za zaščito otrok. Hkrati
mora znati pridobiti sredstva za delovanje doživljajskega igrišča.
Igralni pedagog je torej izučen odrasel, ki ima visoko stopnjo znanja in izkušenj pri delu z
otroki v igralnih situacijah (Hughes, 2001). V Veliki Britaniji je vsa potrebna znanja mogoče
pridobiti na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju igralne pedagogike (Wilson,
2009). V Sloveniji delna znanja za delo na doživljajskem igrišču ponujajo na študijskih
programih kot so socialna pedagogika, socialno delo, razredni pouk, psihologija itd., ki pa jih
je treba povezovati s specifičnimi koncepti igralne pedagogike.
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4.1

NALOGE IGRALNEGA PEDAGOGA

Naloge igralnega pedagoga so se razvijale skozi čas in delo na doživljajskih igriščih – najprej
so igralni pedagogi skrbeli izključno za materiale, nato so postali odvetniki otroške igre – kar
pomeni, da so zagovarjali igro otrok v komunikaciji z drugimi. Nato so postali vodje igre in
šele nato igralni pedagogi, saj so prišli do spoznanja, da ne smejo voditi igre otrok, ampak
delati z igro, torej uporabiti igro kot metodo dela (Wilson, 2009).
Igralni pedagog naj bi zagotavljal (Rennie, 2003 str. 28, 29):
-

Znanja, da zagotovi varno okolje otrokom, ki se igrajo.
Da otroci dobijo skozi svojo igro več od okolja, kot bi pridobili drugače.
Odzive na otrokovo igro, ko otrok to dovoli ali išče intervencijo.
Zaznavanje otroka v težavah in določitev vzroka težav, tudi če ima otrok težave z
verbalizacijo problema.
Napoved ali so otroci, ki iščejo tveganja, sposobni spoprijeti se z morebitnimi izidi, ali
bo dogodek presegel njihove sposobnosti.
Dovolj fleksibilno igralno okolje, da lahko zadovolji igralne zahteve različnih otrok –
ker je igra tako močno razvojno orodje, otroci zelo hitro pridobijo nove veščine ali pa
se znotraj že usvojene veščine višajo zahteve, ki nudijo isto zadovoljitev. Izkušen
igralni pedagog bo pričakoval te spremembe in v skladu s tem tudi zasnoval svoj
program. Igralno okolje mora biti strukturirano tako, da se lahko spreminja.

Naslednji avtorji prikazujejo nekoliko drugačne funkcije igralnih pedagogov na igrišču
(Autorengruppe ASP/MV, 1973, str. 147, 148):
-

-

-

So subjekti, s katerimi se otroci identificirajo in zato morajo biti njihove reakcije
zavestne.
Biti morajo sposobni otrokom prikazati alternativno vedenje in hkrati dopustiti, da
otrok sam pridobi svoje izkušnje. Otrok mora sam priti do spoznanja.
Pridobiti morajo čim več informacij o otrocih in njihovem socialnem okolju, te
informacije predelati in v skladu z njimi intervenirati.
Ne smejo biti dominantni, otrokom morajo dovoliti, da se prosto igrajo, vendar otroci
vseeno ne smejo biti prepuščeni sami sebi, saj se ne zmorejo vedno sami soočati z
okoljem.
Prisotnost igralnih pedagogov mora biti dolgoročno zagotovljena, saj ti vzpostavljajo
atmosfero, v kateri so otroci pripravljeni spreminjati svoje vedenje.
Pravila naj bi bila napisana s strani vseh, ki obiskujejo igrišče. Pedagoški delavci pa
morajo skrbeti za spoštovanje teh pravil, vse dokler jih otroci niso sposobni poosebiti
in ravnati v skladu z njimi.
V primeru konfliktov (z javnostjo, z okolico, s starši …), morajo zagotoviti, da obstoj
igrišča ni ogrožen, vendar se morajo vedno postaviti na stran otrok in zastopati njihove
interese.

Obveznost igralnega pedagoga je, da zagotovi splošno varnost otrok med igro, vendar prav
tako je njegova obveznost, da ustvarja priložnosti, da lahko otroci raziskujejo in nadzorujejo
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svojo igro. Najbolje je, da imajo otroci sami možnost izbrati pot, po kateri bodo preizkušali
svoje obvladovanje tveganja. Pedagog je tam, da pomaga, vodi in podpira otroka na tej poti.
Ni splošnih pravil za varnost – ocena tveganja se naredi za vsakega otroka posebej, odvisno
od okoliščin (Hughes, 2001). Prav tako je pomembna naloga igralnega pedagoga, da razmišlja
in razvija interpretativno ali analitično perspektivo, s pomočjo katere se sprašuje o svojih
odzivih. Strokovnjak mora skupaj s sodelavci analizirati otrokovo igro in svoje individualne
in skupinske odzive na igro. Poglobitev v simbolične globine igre ni mogoča, če zaposleni
niso pripravljeni s pomočjo izobraževanj in treningov, vstopiti v raziskovanje svojih odzivov
in čustev glede igralnega konteksta (Sturrock in Else, 1998). Pomembna naloga igralnega
pedagoga je torej samospraševanje in samorefleksija.
Glede na to vidim podobnost v delovanju doživljajskega pedagoga, kot ga opredeli Krajnčan
(2007, str. 21). Doživljajski pedagog je »arhitekt situacij učenja, situacij, ki ponujajo
udeležencem možnost, da doživijo sebe osebno, …, da lahko preverijo dosedanje načine
svojega vedenja in stališč ter jih morebiti spremenijo.« Bistvene lastnosti doživljajskega
pedagoga so, da postane odveč, empatija, poistovetenje z doživljajsko-pedagoškim
konceptom ter ekološka zavest. Razviti mora občutek za signale v zvezi z individualnimi
procesi. Prav tako mora biti fleksibilen (prav tam). Vse to so lastnosti tudi igralnega
pedagoga.
Skupina strokovnjakov v projektu Oblikuj in zgradi (ang. design and built) (v Conway, 2003
str. 113) je v treh letih vključila 3000 otrok na 68 lokacijah, kjer so raziskovali »igralno
pismenost« otrok. Otroci so se med seboj razlikovali glede na samozavest, veščine, itd.,
čeprav so bila doživljajska igrišča podobna (usmerjena na otroke, imela so veliko izbiro
materialov itd.). Razlikoval se je pa odnos igralnih pedagogov do otrok in njihove igre ter
dosegljivost »odpadlih delov«. Igralni pedagogi so na igriščih, kjer so otroci imeli bolje
razvite veščine, veliko časa posvetili opazovanju in reflektiranju, kaj so otroci dejansko počeli
med igro. Otroke so močno spodbujali k soustvarjanju, spraševanju, razvijanju vsakega
aspekta igrišča, materiali so bili dosegljivi in nered je bil toleriran. Igra je bila sicer podobna
kot drugje, vendar so otroci prevzemali več odgovornosti in bili vključeni v življenje igrišča.
Igralna pismenost otrok je rezultat simbiotičnega odnosa med otrokovo igro in kulturo igralne
pedagogike na posamičnem igrišču, kjer otroci vodijo odzive igralnega pedagoga.
Nenazadnje pa je vloga igralnega pedagoga, da ustvari pogoje, ki otrokom omogočajo igro in
zadovoljevanje potreb v smeri samouresničevanja (Brown, 2003), saj kot pravita Tomšič
Čerkezova in Zupančič (2011, str. 15) »otroka ni treba ne učiti in ne spodbujati k igri,
omogočiti pa mu moramo, da se v svoji starosti primerno igra.«
To v praksi pomeni, da mora igralni pedagog veliko skrb posvečati igralnemu okvirju otrok –
in če igralni okvir nudi večja tveganja, ga mora strokovnjak omejiti. Seveda tukaj ne gre samo
za fizične aspekte igralnega okvirja. Avtorja predpostavljata, da igralni nagon potrebuje
občasne omejitve, sploh ko gre proti fazi destruktivnega igranja – to je takrat, ko je igralna
vrednost okvirja ali teme končana. Poseg igralnega pedagoga je dovoljen tudi takrat, ko ta
oceni, da bi bili potrebni dražljaji, ki bi razširili igralni okvir otroka (Sturrock in Else, 1998).
V nadaljevanju bom podrobneje opredelila intervencije igralnih pedagogov.
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4.2

INTERVENCIJE IGRALNIH PEDAGOGOV:

Večje število intervencij odraslih v vzgoji in izobraževanju ima dva učinka (Hughes, 2001):
-

Odvzele so kontrolo otrokom nad njihovo igro.
Instinktivne biološke potrebe otrok so zamenjale socializacijske potrebe odraslih.

S pretiranim vmešavanjem odraslih lahko igra izgubi namen, pride do zaviranja spontanosti,
ustvarjalnosti in izvirnosti. Pod takimi pogoji otrok v igro ne vnaša več resničnih občutij.
Svobodna igra utrjuje in dviga otrokovo samozavest (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011). Že
sam pogled strokovnjaka je lahko intervencija, ki je lahko tudi neprimerna – če npr. otrok
pleza po drevesu, mu lahko tvoj prestrašen obraz, da vedeti, da tega ne sme početi. Če pa je
izraz na obrazu strokovnjaka pozitiven, lahko to otroku da potrditev, da pleza višje in tvega
preveč (Delahoy, 2011).
Strokovnjaki morajo posebno pozornost posvečati intervencijam, ki jih izvajajo, saj je precej
verjetno, da marsikateri od otrok trpi za posledicami škodljivih stimulansov v svojem
domačem okolju. To se lahko prepozna v nasilnem, disfunkcionalnem in fantazijsko vodenem
vedenju. Zato morajo igralni pedagogi (Hughes, 2003 str. 77, 78):
-

Izvajati vedenjske in okoljske analize otrok.
Paziti, da otrokom s težavami, ne povzročajo še večjega stresa ali dajejo neprimernih
stimulansov.
Pustiti otroke, da se igrajo brez prekinjanj.
Dati otrokom vedeti, da je zgodovinska igra, ki temelji na nižjih evolucijskih stopnjah
»recapitulative play« dovoljena (miti, zgodbe, ogenj, temačnost …)
Sprejeti igralno pedagogiko kot sociološko strategijo za interveniranje.
Se izogibati cenzuriranju oz. omejevanju otrokove izbrane igralne izkušnje.

Če strokovnjak oceni otroka kot stabilnega, da so njegove izkušnje v ravnovesju (je dobro
prilagojen, socialno kompetenten, srečen in samozavesten), naj bodo intervencije minimalne
in otrok naj ostane v kontroli nad svojo igro (Hughes, 2003).
Primerni stili interveniranja, ki se jih lahko poslužuje strokovnjak na doživljajskem igrišču
(Hughes, 2001 – povzeto po vprašalniku za evalvacijo dela na doživljajskem igrišču, ki je
namenjen ocenjevanju primernosti intervencij od 1 do 4):
-

-

Igri se pridružiš, ko si povabljen – igralni pedagog naj bi zagotovil in olajšal otrokovo
igralno izkušnjo. Ne sme pričakovati, da se bo igral z otroki, razen če je povabljen s
strani otrok. Tudi v tem primeru mora poskrbeti, da ne prevzame in manipulira
otrokove igre.
Igre se ne prekinja, vendar se jo izključno omogoča – domišljijska igra se lahko
uspešno razvije, če se ob tem ne moti otroka. Zato zaposlen ne sme neprenehoma
organizirati stvari, naslavljati otroka in ga motiti.
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-

-

-

-

-

Otrokom se mora omogočiti, da razvijejo vrednote skozi proces igre. Izogibati se
moramo rigidni in nenehni uporabi politike enakih možnosti in podobnih vrednotnih
idej.
Otrokom se mora omogočiti, da izboljšajo svoj pristop – to je lahko premagovanje
višine ali pa se postaviti po robu nasilnežu. Intervencija (ali celo spodbuda) igralnega
pedagoga lahko zmoti otrokov razvoj presoje in povečuje otrokovo odvisnost od
presoje odraslih.
Kontekst igre je treba prepustiti otrokom.
Odločitev, zakaj se igrajo, je treba prepustiti otrokom. Raziskave kažejo, da se otroci
ne igrajo zaradi zunanjih dejavnikov ali nagrade. Zato otrok ne smemo siliti, jim
ponujati nagrad itd., da se udeležijo neke dejavnosti. S tem bi lahko prehiteli otrokov
razvoj ocenjevanja tveganja in bi ga spravili v nevarnost. Prav tako lahko s tovrstnim
vedenjem, otroci postanejo odvisni od odraslih, ki jim dajejo razloge za določeno
početje.
Odločitev, kaj je primerno vedenje je treba prepustiti otrokom. Če želimo, da prostor
resnično pripada otrokom, bi morali tudi pravila vedenja določiti oni (o glasni glasbi,
kajenju, vrsta jezika, ki ga uporabljajo, pretepanje, tipi iger …). Avtor se zaveda, da
lahko tovrsten pristop za seboj potegne tudi marsikatero težavo.
Strokovnjak organizira, ko to želijo otroci. Igralni pedagog naj bi organiziral nekaj, ko
ga to prosijo otroci ali ko oceni, da je ta organizacija potrebna, da otroku zagotovi
odmor. Vendar včasih te otroci prosijo, da organiziraš nekaj, ker postanejo
zdolgočaseni, neaktivni, apatični. Strokovnjak bi ob svojem reagiranju moral biti
pozoren na svoje potrebe, da zadovolji otrokom in da se počuti potrebnega in na drugi
strani na otrokovo ranljivost, da postane odvisen od odraslih.

Hierarhija intervencij igralnega pedagoga (Sturrock in Else, 1998):
1. Ohranjanje igre: igra otrok je samozadostna. Upošteva se kontekst, ki so ga vzpostavili
otroci, kontakt med otroki in zaposlenimi je minimalen. Igralni pedagog se zaveda
igralnega okvirja, opazuje igro in skrbi za to, da nihče ne moti igre. Je pasiven.
2. Preprosta intervencija: strokovnjak sledi igralnemu namigu otroka in ga oskrbi z
materiali za razširitev možnosti izražanja. Igralni pedagog skrbi izključno za oskrbo z
materiali za igro in je vključen v igro le občasno – kot tisti, ki priskrbi materiale.
3. Srednja intervencija: igralni pedagog sledi igralnemu namigu otroka in postane
vključen v igro na željo otrok. Igralni okvir otroka tako vsebuje prisotnost, ideje, želje,
znanje, avtoriteto in status odraslega, ki se igra. Igralni pedagog otrokom ponudi
različne možnosti med katerimi izbirajo ali pa sam začne igro. Ta intervencija zahteva
od igralnega pedagoga dvojnost razmišljanja: strokovnjak je aktivno udeležen v igri,
hkrati pa je priča ponazoritvi igralnega cikla. Igralni okvir je ustvarjen skupaj s
strokovnjakom in otroki. Igralni pedagog se umakne, ko je vzpostavljen igralni okvir
in ko ta vzdrži domišljijsko igro. Pri tej intervenciji pride pri igri do neposrednega
prekrivanja igralnega pedagoga in otroka.
4. Kompleksna intervencija: pri tej stopnji prihaja do neposrednega in razširjenega
prekrivanja med otrokom, ki se igra in igralnim pedagogom. Strategija pri tej stopnji je
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podobna kot pri prejšnji stopnji, razlika je, da lahko okvir in kontekst igre vsebuje
kompleksne materiale in je na splošno širše narave (ne samo v smislu trajanja). Namen
posredovanja je razumevanje igralnega procesa in potovanje otroka skozi ta proces.
Namen vsekakor ni, da zaključimo igralni proces. Igralni pedagog je tam, da
koordinira s simbolnimi in drugimi materiali, ki jih otroci uporabljajo ali izražajo, da
jim pomaga najti okvir, ki lahko zdrži namen njihove igre. To dela skupaj z otroki in
tudi za njih. Odrasel sme prevzeti vlogo v igri ali biti partner otroku pri igri.
5. Integriteta intervencije: obstaja nevarnost, da strokovnjakova presoja in vključevanje v
igro zdrsne v osebno in subjektivno odločanje. Sicer ni protokola, po katerem naj bi se
strokovnjak vključeval v igro otrok, navedene intervencije lahko jemljemo samo kot
smernice. Vsekakor pa se strokovnjak vključi v igro, ko naredi oceno stanja in
situacijo oceni kot nevarno. Za intervencijo se mora odločiti na čim bolj objektiven
način, za kar mora razmišljati, se spraševati, reflektirati.
Tudi Zupančičeva (2001, str. 109) govori o vlogi odraslega v otrokovi igri in ugotavlja, da gre
pri vodenju otroka v OBR (območju bližnjega razvoja) predvsem za »ustvarjanje in
ohranjanje igralnega okvira, v katerem se lahko otrokovo ravnanje dvigne na višjo raven.«
Igralni okvir se mora vedno »materializirati«. Avtorica navaja primere, kjer odrasli pogosto
dajejo pobudo za vrsto igre. Vendar hkrati poudarja, da mora otrok soustvarjati igralna dejanja
in poudarja pomen pobud za igro tudi z otrokove strani. Odrasel tako povezuje posamezna
igralna dejanja, podpira uresničevanje otrokovih namer ali daje igralne ideje. Predvsem
zadnjega se v igralni pedagogiki poslužujejo s previdnostjo, po tehtnem razmisleku ali to
otrok res potrebuje ali bi s tem zadovoljevali samo strokovnjakove potrebe.
Zelo pomembno je, da strokovnjak opazuje otroka pri igri. Če opazi, da ima otrok v procesu
igre neke vzorce vedenja, prve znake obsesivne zadrževalne igre, lahko intervenira, mogoče s
kakšnim simpatičnim ritualom, obredom … Tovrstna reakcija bo otroku omogočila, da bo
lahko ta prehod ustrezno predelal (Sturrock in Else, 1998). Guilbaud (2003) dodaja, da je
reakcija igralnega pedagoga do otroka, ki se igra, odvisna od tega, kako strokovnjak razume
otrokove namige/signale k igri.
Dejstvo je, da otroci izhajajo iz različnih okolij, ki so lahko različno stimulirana. Zato bodo
tisti otroci, katerih okolje je preveč pozitivno, v svoji igri iskali negativno, da vzpostavijo
ravnotežje. In obratno, če je preveč negativnega, bodo iskali pozitivno. Otrok, ki doživlja v
svojem okolju preveč negativnih stimulusov, ima lahko izkrivljeno izkušnjo igre in zaznava
svet kot ogrožajoč, sovražen prostor. Če je otrok nasilno zaščitniški, agresiven, če jemlje od
drugih s silo, lahko igralni pedagog začuti potrebo po tem, da otroku zmanjša kontrolo nad
njegovo igro. Intervencija se osredotoča na to, da se vzpostavi ravnotežje med negativnim in
pozitivnim. Če so v otrokovem domačem okolju neredni stimulusi, se otrokova izkušnja igre
neprestano spreminja in otrok nima kontrole nad tem. Otrok pridobi pogled na svet, ki je
nestabilen in nevrotičen. Igralni pedagog mora zagotoviti stabilno, zanesljivo, predvidljivo
okolje, dokler se otrok ne počuti dovolj varnega, da zapusti stabilnost (Hughes, 1988, 1996a,
2000, 2001; v Hughes, 2003). Igralni pedagog pomaga otroku vzpostavljati ravnotežje in
predstavlja alternativo domačemu okolju.
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Zaradi vseh vprašanj, ki naj bi si jih postavljal igralni pedagog, je pomembno neprestano
reflektiranje svoje lastne vloge v igri otrok.

5

VPLIV OSEBNIH IZKUŠENJ

Kot pravi Uletova (2004, str. 69) je za ljudi značilno, da »na osnovi sprejetih informacij iz
okolja gradimo, konstruiramo svet, v katerem tudi živimo, in ne samo zbiramo vtise in se
odzivamo nanje. Ne živimo preprosto v fizičnem svetu, temveč prav v subjektivno predelanem
svetu.« Tudi strokovnjaki, ki delajo z otroki, imajo svoj subjektivno predelan svet. Da bi
lahko razumeli reakcije, ki izhajajo iz subjektivnega sveta vsakega posameznika, moramo
razumeti kaj vpliva na naše doživljanje in ravnanje.
S teorijo socialnih predstav in z razlagalnimi shemami bom razložila kako se gradi naš
subjektivni svet.
Teorija socialnih predstav poudarja, da predelava informacij, ki jih dobimo iz okolja, ni zgolj
kognitivni proces, pač pa poteka prvenstveno pod vplivom osebnih ciljev, motivov, potreb,
afektov, … ki v določeni situaciji (kontekstu) delujejo na posameznika (Turnšek, 2008, str.
62). Ti vplivajo tako na percepcijo socialne stvarnosti kot na posameznikovo obnašanje (Ule,
2000).
»Socialne predstave so skupine pojmov, predstav, podob, izjav in razlag, ki jih imajo ljudje v
vsakdanjem življenju o določenih pojavih v socialnem okolju. Teorija socialnih reprezentacij
predpostavlja, da je naš vsakdanji zdravi razum in poznavanje stvari nek sesedek popularnih
teorij, ideologij, mitov, ki krožijo v družbi in si jih delijo ljudje v procesu komunikacije in
socializacije. Ljudje spontano in nezavedno prisvajamo dele teh teorij.« (Potter, 1996; v Ule,
2004, str. 101). Vendar pa so to ljudem razumljivi sistemi kognicij, ki jih razvijajo zaradi lažje
vsakodnevne komunikacije (Ule, 2000).
Poleg socialnih predstav so za socialno kognicijo zelo pomembne tudi t.i. razlagalne sheme,
ki ponazarjajo uporabo predhodnega znanja na zaznavanje in predelavo novih informacij.
Pomenijo kognitivno organiziranje znanja o določeni osebi, objektu, socialni situaciji …,
Pomembno vplivajo na razumevanje novih informacij, kako si zapomnimo pomembna dejstva
in kako zapolnjujemo manjkajoče detajle. Kar se ujema z določeno shemo, nam takoj pade v
oči. To si lažje zapomnimo in vse nadaljnje dogodke tolmačimo v skladu s shemo dogajanja
(Ule, 2004). Razlagalne sheme nam omogočajo povezovanje informacij med seboj – pogosto
delamo tudi sklepe, ki niso realni, ampak so v skladu z našo shemo o tej osebi, objektu (Ule,
2000).
S vplivom predhodnih izkušenj in informacij na naše zaznavanje se strinja tudi Renck Jalongo
(2002; v Turnšek, 2008), ki meni, da imajo naše avtobiografije – zlasti spomini in izkušnje iz
otroštva – osrednje mesto v konstruiranju temeljnih pojmov, ki zadevajo vzgojo otrok in
vplivajo na prepričanja, vrednote in ravnanje … Dokazuje, da lastne izkušnje prepogosto
uporabljamo kot prototip za presojanje situacij in dogodkov, ki so nastale v drugačnem
kontekstu.

27

HAUZER, N. (2014). Refleksija dela na Doživljajskem igrišču v Mariboru.

Tudi Uletova (2004) nakazuje vpliv neposredne izkušnje na naše razmišljanje in ga pojasnjuje
s pogojevanjem. Če smo dlje časa izpostavljeni podobnim situacijam, potem razvijemo
stališča in razmišljanje, ki je skladno z našimi odzivi. Nato ta stališča določajo naše naslednje
odzive.
Če povzamem, lahko rečem, da teorije, ideologije iz širše družbe kot tudi izkušnje in znanje,
ki jih pridobimo tekom življenja, pomembno vplivajo na to kako zaznavamo določene
situacije. Naše socialne reprezentacije in razlagalne sheme prav tako usmerjajo naše vedenje,
kar bom podrobneje prikazala v nadaljevanju.
Prepričanja, ki smo jih pridobili v življenju, usmerjajo tudi profesionalno ravnanje, saj
predstavljajo filter že pri zaznavi situacije (zaznavamo predvsem to, kar pričakujemo ali
predvidevamo). Vplivajo tudi na to, kako bo strokovnjak interpretiral neko konkretno
situacijo (Rupnik Vec, 2006).
Katere značilnosti pa imajo prepričanja, da lahko tako pomembno vplivajo na naše
profesionalno življenje? Prepričanja predstavljajo duševno pripravljenost za določen način
reagiranja, pridobivamo jih v procesu socializacije in imajo velik vpliv na naše obnašanje. Za
razliko od stališč so prepričanja zasnovana samo na intelektualni komponenti (stališča
temeljijo še na emocionalni in aktivnostni komponenti). To pomeni, da prepričanje gradijo
vedenja, znanja, izkušnje, informacije, vrednostne sodbe, argumenti, ki jih pridobimo v
življenju in jih s težavo spreminjamo (Ule, 2000). Lahko so v skladu z nekimi teorijami ali pa
so povsem zdravorazumska in temeljijo na tradiciji. Pogosto jih izpeljemo tudi iz svojih
izkušenj. Funkcionalno ravnanje izhaja iz prepričanj, ki ustrezajo resničnosti, so podprta z
dokazi ali se sklicujejo na teorije, raziskave (Rupnik Vec, 2006).
Teorija socialnih reprezentacij, razlagalne sheme in definiranje prepričanj nam pojasnijo, da
naše videnje sveta temelji na naših izkušnjah, ki so umeščena v nekem socialnem kontekstu.
Integrativni model dejavnikov doživljanja in ravnanja v situaciji pa združuje različne modele
ter preko njih predstavlja celostni pogled na procese v okolju in njihovem vplivu na
posameznika. Predstavlja celoten ciklus našega zaznavanja in reagiranja na določeno
situacijo.
Selekcija se torej zgodi že na ravni zaznave. Filter predstavljajo naša prepričanja,
pričakovanja in vnaprejšnje sodbe (Schein, 1998; v Rupnik Vec, 2006, str. 442–443).
Dražljaje posameznik nato interpretira. Interpretacija je odvisna od naših prepričanj, ki
temeljijo na našem znanju in konkretnih izkušnjah (Senge, 2001; prav tam). Naše doživljanje
je odvisno tudi od pomembnosti, ki jo pripisujemo situaciji (Musek, 1993; prav tam). Pri
integrativnem modelu dejavnikov doživljanja in ravnanja v situaciji je zanimivo predvsem to,
kako razlaga vrsto odziva. Na akcijo, ki ni premišljena, vplivajo pretekle izkušnje, usvojene
filozofije in predpostavke o temeljnih vidikih delovanja. Navedeno vpliva tudi na premišljeno
akcijo. Strokovnjak lahko spremeni svoja védenja, če spremeni svoja prepričanja, ki
predstavljajo temelj njegovega delovanja.

28

HAUZER, N. (2014). Refleksija dela na Doživljajskem igrišču v Mariboru.

Slika 2: Shema integrativnega modela dejavnikov doživljanja in ravnanja v situaciji (Rupnik
Vec, 2006)
Argyris (1976, 1995, 2002; v Rupnik Vec, 2006) je raziskoval sklope predpostavk, ki vplivajo
na naše vedenje. Poimenoval jih je akcijske teorije, ki nam narekujejo, kako naj dosežemo
cilj. Razdelil jih je na dve vrsti: teorija, ki jo zagovarjamo (ang. espoused theory) in teorija v
uporabi (ang. theory in use). Avtorjeve raziskave kažejo, da se ti dve teoriji med seboj
bistveno razlikujeta in da se razkoraka pogosto ne zavedamo. Teorije zagovora so zelo
raznolike, medtem ko so teorije v uporabi manj spremenljive. Podobno je pisal tudi Moon
(1999; v Palmer, 2003), ki pravi, da teorija, ki jo zagovarjamo, pogosto temelji na
predhodnem izobraževanju. Teorija v uporabi se razvija in oblikuje skozi čas, kot odgovor na
različne izkušnje in prakse posameznika in po njej bomo ravnali, razvili osebne pristope, ki pa
jih težje spreminjamo.
Kot dokazujejo različni avtorji naše osebne zgodbe vplivajo na naše vedenje in posledično
tudi na delo. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z izobraževanjem pedagoških delavcev, poudarjajo,
da je sposobnost za refleksijo in samorefleksijo osnova spreminjanja ter hkrati iztočnica za
profesionalni razvoj (Turnšek, 2008). Schön (1983; v Palmer, 2003) prav tako predlaga, da
morajo profesionalni praktiki odkriti in preoblikovati notranje in osebne teorije o praksi, ki jih
prinesejo v svoje profesionalno življenje. Larrivee (2000; v Rupnik Vec, 2006) sicer piše o
učiteljih, ampak menim, da bi naslednje lahko posplošili na strokovnjake v vzgoji nasploh.
Učitelji pogosto reagirajo avtomatično na moteče vedenje učencev, kar lahko privede do
neprimerne reakcije. Če se ne želimo odzivati refleksno, moramo upočasniti miselni proces,

29

HAUZER, N. (2014). Refleksija dela na Doživljajskem igrišču v Mariboru.

ozavestiti stvari, ki nam preprečujejo ustreznejše ravnanje, pregledati razloge za različne
načine reagiranja in se odločiti za najustreznejšega, kar nam omogoča ravno refleksija.

6

REFLEKSIJA

Refleksija je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) opredeljena kot premišljanje,
razglabljanje. Refleksijo kot način razmišljanja profesionalcev pa je utemeljil Dewey (1910;
v Furlong in Maynard, 1995; v Cvetek, 2003) kot odmik od rutine, saj predstavlja aktivno
razmišljanje na podlagi dokazov in odgovarjanja na specifična vprašanja. Podobno razmišlja
tudi Tanja Rupnik Vec (2006), ko govori o tem, da se mora reflektirajoči praktik spraševati o
odzivih; doživljanju; sporočilu; kakšen učinek imajo njegove intervencije; zakaj je izbral/a to
metodo in ne druge; zakaj se je odzval/a na ta način … Navedena vprašanja sporočajo, da
samorefleksija pomeni »razmišljanje o lastnem razmišljanju (metakognicija) oz. zavzeti
distanco do lastnih interpretacij« (prav tam, str. 448).
Z refleksijo se povezuje tudi diagnostični način prakse (avtor je govoril predvsem o
poučevanju), kot ga opisuje Tripp (1993; v Cvetek, 2003). Govori o tem, da mora strokovnjak
analizirati, diagnosticirati kritične situacije (vsakdanji dogodki, ki pomagajo odkrivati prikrite
motive in strukture) z namenom, da bi prišel do strokovne razlage, na katerem bi temeljila
reakcija.
O'Hanlonova (1991; v Polak, 2010, str. 18 in Pečar, 2012, str. 17) je predstavila naslednje
ravni refleksije. Vsaka raven nakazuje višjo raven profesionalnega razvoja:
-

-

Raven poročanja: opisovanje dogodkov, navajanje podatkov in dejstev.
Raven interpretiranja: vključuje tudi namene, videnja, vrednostne sodbe, razlage
okoliščin neke situacije.
Raven refleksije: samovrednotenje – reflektiranje svojega pedagoškega dela, kritično
razmišljanje o posledicah, izpostavljanje osebnih in strokovnih dilem, razmišljanje o
lastnih kompetencah.
Raven integracije osebnega in strokovnega – prepletanje osebnih izkušenj in
strokovnih ugotovitev s strokovnimi utemeljitvami iz aktualne strokovne literature.

Raziskave kažejo, da se pri študentih pedagoških smeri največkrat pojavlja refleksija na ravni
poročanja, kar je hkrati razvrednotenje refleksije. To raven refleksije lahko poimenujemo tudi
opisna refleksija, ki je usmerjena zgolj v opisovanje nekega dogajanja. Poznamo pa še
primerjalno in kritično refleksijo. Primerjalno refleksijo Jay in Johnson (2002; v Pečar, 2012)
enačita z raziskovanjem, saj omogoča pogled na situacijo iz več perspektiv (več udeležencev
refleksije in iz različnih vsebinskih področij). Vendar ni nujno, da je ta raven refleksije tudi
globlja, zato bi jo lahko enačili z ravnjo interpretacije po O'Hanlonovi. Zadnja raven pa je
kritična refleksija, ki pomeni spraševanje o vzrokih in posledicah ravnanja ter kako je
situacija vplivala na posameznika. Na tej ravni prihaja tudi do spreminjanja lastnih stališč.
Korthagen (2005; prav tam) omenja tudi jedrno refleksijo, kjer bi naj pedagoški delavci iskali
idealne situacije in hkrati dejavnike, ki jih ovirajo, da bi prišlo do uresničitve idealne situacije.
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Strokovnjaki v tem procesu iščejo svoje močne točke oziroma jedrne kvalitete in načine, kako
bi jih lahko uporabili v svoji praksi.
Če želimo spodbujati spreminjanje mentalnih modelov – prepričanj, mora strokovni delavec
najprej ozavestiti kakršenkoli primanjkljaj pri delu in o njem podvomiti. Ko to naredi, nastopi
faza stiske, negotovosti, kot posledica soočanja z novim, neznanim. Posameznik mora vložiti
veliko napora, da pride iz te faze, da preide od nefunkcionalnih stališč in vedenj do
alternativne rešitve. Spet mora vlagati napor, da alternativno stališče lahko »zaživi« tudi v
vedenju. Nato pride do faze, ko ponotranji tudi alternativo. Tovrstni proces lahko spodbujamo
z različnimi strategijami, ki bodo opisane v nadaljevanju (Rupnik Vec, 2006).
Reflektivna praksa se pogosto začne kot učni proces, ki temelji na izkustvenem učenju, kot ga
je razložil Kolb (1984; v Palmer, 2003 in Cvetek, 2003), kjer posameznik uporabi konkretne,
življenjske izkušnje, da spodbudi reflektivna opažanja, ki se razvijejo v konceptualizacijo
izkušnje oziroma neko teorijo. Ta je potem umeščena v načrtovanje naslednje akcije in se
preizkuša v novih situacijah.
Uspešni praktiki se poslužujejo refleksije med izkušnjo in po njej. Schön (1983; v Palmer,
2003, Pečar, 2012 in Cvetek, 2003) je izpostavil časovni vidik refleksije. Opisal je refleksijo v
akciji (ang. reflection in action) in refleksijo o akciji (ang. reflection on action). Z refleksijo v
akciji postane strokovnjak neodvisen od vseh teorij in raziskuje teorijo posameznega primera.
Strokovnjak med samim dogajanjem analizira problematično situacijo, išče rešitve in se
odzove v skladu z ustrezno rešitvijo. Rešitve pridobljene na tak način, postanejo praktično
znanje strokovnjaka. Schön je razmišljanje med akcijo poimenoval znanje v akciji (ang.
knowing in action), kar bi lahko enačili z refleksijo.
Refleksijo o akciji uporabimo, ko je situacija že končana, saj včasih v kriznih situacijah
refleksija v akciji ni možna. Vendar lahko tudi tako pridobimo nove veščine in se učimo iz
izkušnje. Schön trdi, da sta pomembni tako refleksija med akcijo kot tudi refleksija po akciji,
saj skupaj omogočata profesionalni razvoj. Profesionalci morajo delati sistematično z ozadjem
svojih praks v luči trenutnih raziskav in teorij in v razmerju do svojih trenutnih izkušenj, kar
se povezuje z zadnjo fazo po O'Hanlonovi in s tako imenovano kritično refleksijo.
Obstaja pa tudi refleksija za akcijo, ki strokovnjaka vnaprej pripravi na problemske situacije
(Killion in Todnem, 1991; v Pečar, 2012).
Gibbs (1988; v Palmer, 2003) je razvil reflektivni ciklični model (ang. reflective cycle
model), ki zagotavlja okvir za refleksijo po akciji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

opis (Kaj se je zgodilo?),
čustva (Kaj si razmišljal in čutil?),
evalvacija (Kaj je bilo dobro in slabo glede izkušnje?),
analiza (Kaj lahko pridobiš iz te situacije?),
zaključek (Kaj bi še lahko naredil?),
akcijski načrt (Kaj boš naredil, če se zgodi še enkrat?).
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Polakova (2010) omenja kot eno izmed reflektivnih praks samoevalvacijo, ki se povezuje z
navedenim okvirjem. Omenja, da je refleksija, torej razmišljanje, lahko tudi problemsko
usmerjeno in se odvija v smeri odkrivanja problemov, reševanja konfliktov … Ko ima
posameznik potrebo po izražanju svojih dvomov, dilem, kritičnem razmišljanju o svojih
občutkih, dejanjih, govorimo o usmerjenosti refleksije v kritiko.
Vsekakor naj bi bila samoevalvacija »pozitivno, razvojno in podporno naravnan proces. Pri
njem naj ne bi šlo le za nizanje napak in šibkosti lastnega poučevanja, temveč za
identifikacijo močnih področij in dosežkov ter za prepoznavanje področij, ki jih mora
posameznik v prihodnosti razvijati« (Proctor s sod., 1995; v Polak, 2010, str. 22), s čimer
krepi svoj profesionalni razvoj. Proces refleksije daje učitelju in strokovnjakom na splošno
možnost, da se zavestno odločijo, kako se bodo odzvali na dogajanje (Erčulj idr., 2008).
Samoevalvacija je lahko usmerjena na kvantitativne vidike pedagoškega dela v šoli (vsebina
šolskih ur, časovna razporeditev snovi, uporaba metod, pripomočkov …) in je lahko del širše
evalvacije šole. Lahko pa gre za personalno usmerjenost refleksije, ko so v ospredju osebne
izkušnje, osebni pogledi, odnosi, analiza pedagoške vloge, svojih napak, ciljev … S tem pride
do spoštovanja pedagoške avtonomije in pravice posameznih učiteljev do strokovne
različnosti. In ravno ta proces reflektiranja, na katerem temeljita samoevalvacija in evalvacija
kolegov, naj bi v prihodnosti nadomestil formalno (in velikokrat vsiljeno) evalvacijo
pedagoškega dela posameznih učiteljev in timov, ki jo izvajajo ravnatelji in pedagoški vodje
(Polak, 2010). Že prej sem iskala podobnosti med doživljajsko in igralno pedagogiko. Ena
izmed podobnosti je, da je tudi doživljajska pedagogika na margini znanstvenih ved. Krajnčan
(2007) razloge za to išče znotraj pomanjkanja raziskovanja in evalvacije. Z redno evalvacijo
in refleksijo dela bi povečali profesionalnost dela tudi na doživljajskih igriščih in s tem
uveljavljanje igralne pedagogike kot znanstvene vede.
REFLEKTIVNA PRAKSA NA DOŽIVLJAJSKEM IGRIŠČU

6.1

Hughes (2001; v Palmer, 2003, str. 182 ) je uporabil izraz reflektivna analitična igralna
pedagogika (ang. reflective analytic playwork), s katerim je opisal obliko prakse, ki se nanaša
na intuitivno prakso igralne pedagogike, ki se povezuje s trenutnim razumevanjem igre in
teorije.
Hughes (2001) v svojem delu opisuje, kako lahko posameznik oceni kvaliteto igralne
pedagogike, ki jo izvaja. Oceno kvalitete jemlje kot proces, ki teži k izboljšanju kvalitete
otrokove igralne izkušnje znotraj igralne postavitve. Namen ocenjevanja kvalitete je:
-

Izboljšanje znanja in prakse igralnih pedagogov.
Izboljšanje igralne izkušnje za otroke.
Zagotavljanje, da praksa ne povzroči škode otrokom.
Pomoč staršem in drugim pri razumevanju namena in pomena kvalitetne igre.
Privabljanje financerjev s prikazom visokega razumevanja in prakse.
Vplivati na birokracijo glede politike dnevnih centrov, doživljajskih igrišč itd.
Zagotoviti profesionalizem igralnih pedagogov.
Zagotavljanje nenehnega izboljšanja in razvoja.
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Zavedati se moramo, da lahko v igralni pedagogiki reflektiramo dve stvari. Eno je otrokova
igra in njegovo vedenje ob tem, druga so intervencije igralnega pedagoga. Zagotovo je, da je
povezava med igro in intervencijami znotraj igralne pedagogike simbiotična, zato težko
ločimo kaj je vzrok in kaj je posledica. Po avtorjevem mnenju bi morala igra povzročiti
intervencijo in ne obratno (Conway, 2003). Reflektiranje obeh stvari je pomembno, saj je
poznavanje bistva igre mogoče le, če ga gledamo skozi subjektivno perspektivo. Ustvarjanje
občega bistva igre skozi objektivno analizo, je manj verjetno in mogoče. Vsi si delimo
zmožnost igranja, vendar se razumevanje bistva igre zelo razlikuje odvisno od vsakega
posameznika, ker je vsaka igralna izkušnja edinstvena (Guilbaud, 2003). Ravno zaradi
edinstvenosti vsakega posameznika in njegovega dojemanja igre, je potreba po refleksiji na
doživljajskem igrišču še tako velika. Vendar kot pravita Else in Sturrock (1998) je lahko
igralni pedagog subjektiven glede otroka, ki se igra, in objektiven glede prakse, ki jo izvaja.
Slednjemu bom namenila pozornost ravno v svoji diplomski nalogi. Pozicija strokovnjaka, ki
uporablja kot metodo dela igro, bi morala temeljiti na temeljitem premisleku o njegovem
vplivu, vključenosti in intervencijah. Prav zato avtorja kot ključen element igralne pedagogike
vidita pojmujeta poročanje ter debatiranje pred in po igri otrok.
Glede na Schönovo (1983; v Palmer, 2003) dvojno zanko učenja, ugotovimo, da lahko
refleksija na doživljajskem igrišču poteka na dveh nivojih – prva zanka po Schönu pomeni
refleksijo prakse takšne kot je; druga zanka pa se nanaša na raziskovanje vrednot v naših
mislih in našem vedenju. Za igralne pedagoge je pomembno, da se zavedajo obeh zank, da
lahko obdržijo objektiven pregled nad prakso in se ob tem zavedajo svojih subjektivnih in
intuitivnih izkušenj pri delu.
Na doživljajskih igriščih v tujini so že dobro zasnovane priprave, ki se nanašajo na fizično
okolje (predvsem vprašanje varnosti), preden pridejo otroci na doživljajske igrišče. Avtorja
predlagata, da se te priprave razširijo in začnejo vključevati pogovor o določenih temah,
emocionalnih izbruhih, počutju, že ustvarjenih ritualih, različnih igrah, katerih so bili deležni
otroci – tovrstne priprave bi dovoljevale osebju, da pregleda svoje možne odzive na igralne
teme, ideje in simbolizem, ki se lahko pojavi (Else in Sturrock, 1998).
Struktura refleksije
Na začetku naj bi bila refleksija strukturirana, kar pomeni, da naj bi vsebovala skrbno
zastavljena vprašanja (Rupnik Vec, 2006).
Ob začetnem srečevanju s kritično refleksijo, naj bi strokovni delavec raziskal svoje delo na
dveh ravneh (Walkington in sod., 2001; prav tam, str. 457):
-

Na ravni akcije, tisto kar je vidno – Kaj pravzaprav počnem?
Na ravni razloga za akcijo – Kateri so razlogi za to ravnanje, ki bodisi temeljijo na
teoriji, izkustvu ali vrednotah in so z njimi tudi utemeljeni?

K temu Marentič Požarnikova (2008; v Erčulj idr., 2008) dodaja še eno raven, in sicer raven
etične utemeljitve akcije (Ali je prav, da se to dogaja? Kaj lahko naredim, da bi bilo boljše?).
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Tisti, ki jim je pisanje bližje, lahko strukturirajo tudi refleksivni esej po dejavnosti, ki naj
vključuje (Walkington in sod., 2001; v Rupnik Vec, 2006, str. 457):
-

Refleksijo o filozofiji (Kaj je dobro poučevanje/vzgoja? Zakaj menim tako?)
Cilje poučevanja (Kaj bi moral biti rezultat mojega dela?)
Metode poučevanja (Kaj mislim, da so najučinkovitejši načini dela, ki vodijo do
zastavljenih ciljev? Zakaj menim tako? Kako bom vedel, da sem jih dosegel?)
Povezava med filozofijo in prakso (Ali res počnem to, v kar verjamem? Ali se
filozofija v katero verjamem, razlikuje od mojega dela?)

Mnogi praktiki poročajo o težavah s pisno refleksijo. Ljudje, ki pa so vešči pisanja pa pogosto
napišejo tisto, kar je treba, ne pa tisto, kaj so dejansko doživeli. Nekateri avtorji predlagajo
dialog, saj naj bi bil močno sredstvo za podporo refleksije (Palmer, 2003). Poleg tega je
refleksija v sodelovanju z drugimi bistvena, saj lahko v razpravi odkrijemo prednosti in
slabosti svojega razmišljanja (Rogers; v Husu, Partikainen in Toom, 2008; v Erčulj idr.,
2008).
Korthagen (2004; v Pečar, 2012) piše o refleksiji vsebine. Strukturiral jo je tako, da je uvedel
šest vsebin refleksije, ki jih je v svojem, tako imenovanem čebulnem modelu, naštel od zunaj
proti jedru. Pri tem poudarja, da ne moremo govoriti o večji pomembnosti katere od vsebin,
zavedati se pa moramo vzajemne povezanosti teh vsebin in kako vplivajo ena na drugo.
Vsebine, o katerih se moramo spraševati znotraj refleksije so: okolje v katerem delam; moje
lastne reakcije, vedenje; moje kompetence – kaj znam, česa ne obvladam; o lastnih
prepričanjih; o svoji profesionalni identiteti (Kakšen sem kot npr. učitelj ali igralni pedagog?);
o svojem poslanstvu (Zakaj delam to, kar delam?).
Pri kritični refleksiji je pomemben tudi medosebni vidik refleksije (Pečar, 2012). To pomeni,
da pogledamo na stvari iz različnih perspektiv, ki jih Brookfield (1995; v Rupnik Vec, 2006 in
Cvetek, 2003) poimenuje leče:
1. Skozi avtobiografijo sebe kot uporabnika in sebe kot strokovnjaka – pogled z distance.
Pomeni prvi korak h kritičnemu razmišljanju o sebi kot učitelju in o tem, kaj počnemo
v razredu. To je enostavnejše od izpostavljanja pred drugimi, vendar sčasoma
potrebujemo tudi druge, da lahko raziskujemo tudi tisto, kar je nam samim skrito;
2. Skozi videnje svojih uporabnikov, pri čemer moramo zagotoviti anonimnost;
3. Skozi izkušnje kolegov – opazovanje kolegov, podajanje povratne informacije,
debatiranje o situacijah v razredu – z namenom, da širimo, spreminjamo in širimo
svoje akcijske teorije;
4. Skozi teoretično literaturo.
Obstaja veliko področij, ki jih lahko reflektiramo – naj bo to vsebina, proces, zorni koti
različnih udeležencev, primernost intervencij … Vendar avtorja Ward in McCotter (2004; v
Pečar, 2012) poudarjata, da je vsako področje lahko reflektirano različno globoko. Globoko
reflektiranje je prisotno takrat, ko se sprašujemo o vzrokih in posledicah, o prepričanjih na
katerih je temeljila reakcija, o vplivu te situacije na nas …
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Veliko načinov in metod spodbuja kritično refleksijo in nekaj od teh bom predstavila v
nadaljevanju. Vsem pa so skupne naslednje lastnosti (Rupnik Vec, 2006):
-

Zbiranje in premišljevanje o podatkih, zbranih skozi opisovanje in spraševanje.
Oblikovanje novih uvidov oz. nadgradnja mentalnih modelov.
Ravnanje in doživljanje v skladu z novimi uvidi.

Načini refleksije
Profesionalci naj bi zavestno razmišljali o svojem delu in se spraševali zakaj delajo tako kot
delajo (Erčulj idr., 2008). Tudi igralni pedagogi lahko zagotavljajo kvalitetne igralne izkušnje,
tako da se sprašujejo, kaj delajo (zagotavljanje pripomočkov za stimuliranje igre, modifikacija
okolja, da ustreza potrebam otrok …); kako delajo (primerni stili interveniranja); in ali
njihova praksa omogoča otrokom, da se igrajo (Hughes, 2001). O podobnem so pisali tudi
avtorji, ki so raziskovali reflektivno prakso učiteljev. Med njimi je tudi Bartlett (1990; v
Cvetek, 2003), ki reflektivno prakso opisuje kot obliko kritičnega preučevanja, s katerim
gradimo kritičen pogled in si postavljamo vprašanja. Ta vprašanja lahko uvrstimo v
reflektivne cikle:
-

Kartografiranje – zbiranje dokazov o lastni praksi.
Informiranje – iskanje pomena (na podlagi kartografije), ki ga ima praksa na
strokovnjaka.
Spodbijanje – iskanje neskladja v razmišljanju in delovanju.
Presojanje – iskanje alternativnih možnosti ravnanja.
Ravnanje/ukrepanje – to ni zadnji cikel, saj se lahko vedno vrnemo na prvo stopnjo. S
tem zagotavljamo nenehno preverjanje konceptov.

Načini, ki spodbujajo reflektivno prakso in samoevalvacijo (Polak, 2010 in Palmer, 2003) ali
kritično refleksijo kot jo poimenuje Tanja Rupnik Vec (2006):
-

-

-

Osebne pisne refleksije, njihov namen je sprožitev kritičnega razmišljanja in
poglobljenega osebnega razmišljanja.
Dnevniški zapisi, ki so lahko individualni ali skupinski. Lahko so strukturirani ali s
poglavji. Njihov namen je ozaveščanje subjektivnih teorij in nezavednih nagibov,
intenzivno razmišljanje o lastnem in tujem strokovnem delu. Prav tako večajo
pripravljenost na spreminjanje samega sebe. Tudi pri pisanju dnevnika, naj se izkušnje
povezujejo s teorijo, saj s tem skrbimo, da se teorija zagovora in teorija v praksi ne
izključujeta.
Refleksija s samim seboj – spodbujanje notranjega pogovora o določeni izkušnji in
praksi.
Vodenje različne dokumentacije. Enega izmed vprašalnikov za refleksijo predstavi
Hughes (2001) v svoji knjigi. Ta je temelj empiričnega dela moje diplomske naloge.
Več načinov, ki se jih lahko poslužuje igralna pedagogika, bom opisala v
nadaljevanju.
SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) analiza – ki je namenjena
spoznavanju prednosti, slabosti, priložnosti in groženj pri delu.
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-

-

Akcijsko raziskovanje.
Procesi sodelovalnega raziskovanja (šolske) stvarnosti kot del širše samoevalvacije
(šole).
Vzajemno kritično prijateljevanje – samoevalvacija lahko poteka tudi v okviru
pogovora s kolegi, ob kolegialnem opazovanju, ob diskusijah v skupinah, s
supervizijami.
Pripovedovanje zgodb, ki dajo vpogled v prakso.
Reflektiranje pred akcijo – igre, simulacije, igre vlog za težavne situacije, zamišljanje
najslabšega možnega scenarija, pripravljalno razmišljanje in načrtovanje.
Vzajemne vrstniške hospitacije.

V nadaljevanju bom predstavila konkretne načine refleksije, ki jih lahko uporablja igralna
pedagogika:
SPICE, ki sem ga predstavila že v prejšnjih poglavjih, lahko igralni pedagogi izkoristijo za
samorefleksijo svojega dela. Brown (2003) je oblikoval bistvene iztočnice, ki lahko služijo
kot ocenjevanje in spremljanje svojega dela ter temeljijo na konceptih igralne pedagogike.
Strokovnjaki naj bi uporabljali reflektivne cikle znotraj naslednjih področij:
-

svoboda,
fleksibilnost,
socializacija in socialne interakcije,
fizična aktivnost,
intelektualna stimulacija,
kreativnost in reševanje problemov,
emocionalni ekvilibrium,
samo-odkrivanje,
etična drža,
odnos med odraslim in otrokom,
splošna ocena.

Ena od metod, ki jo lahko uporabimo tudi za reflektiranje prejšnjih področij, je evalvacijska
spirala, ki jo je razvil Bob Hughes (2001; v Conway, 2003, str. 108). Sestavljena je iz petih
koncentričnih krogov, ki so razdeljeni na določeno število sektorjev (število sektorjev je
prilagodljivo glede na število aspektov, ki jih želite preveriti glede igralnega okolja). Notranji
krog šteje 1, zunanji krog šteje 5. S senčenjem krogov dobijo igralni pedagogi hiter vizualni
pregled tega kar želijo meriti. Kroge lahko barvajo tudi otroci in tako dobimo vpogled v
realnost ter razliko z našim zaznavanjem.
Evalvacija, ki jo je razvila J. Seccombe (1999; v Conway, 2003, str. 112) in jo lahko
prenesemo tudi na delo na doživljajskem igrišču, temelji na tem, da moramo zbirati le
informacije, ki so nujne in uporabne za evalvacijo. Metoda se ne ozira v preteklost, ampak
gleda naprej in se osredotoča na pozitivno. Namen tovrstne evalvacije je, da gre posameznik
mimo tistega, kar ni delovalo, čim manj boleče. Ne išče se krivca za napake, niti ni strahu
pred polomom pri preizkušanju novitet. Temelji na preprostih vprašanjih kot so:
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-

Kaj je delovalo in ali se naj nadaljuje?
Kaj je manjkalo in bi morali spremeniti?
Kaj bi morali prekiniti?
Kaj bi stvar naredilo večjo, boljšo?

Strokovnjaki na doživljajskem igrišču, kjer se pojavlja veliko globoke in tvegane igre, naj si
postavljajo naslednja vprašanja (Delahoy, 2011):
-

Kako se čustveno odzivaš na globoko igro? Ali to vpliva na tvoje intervencije?
Ali sam iščeš tveganja ali se jim izogibaš? Se to kaže tudi pri tvojem delu, ko se otroci
igrajo globoko igro?

Učenje refleksije se začne takrat, ko združimo teoretični in praktični vidik, jima zagotovimo
enakovreden položaj ter priznamo medsebojno povezavo. S tem lahko ljudje na osnovi
izkušenj in kritičnega razmisleka preverjajo obstoječa ter gradijo nova spoznanja, ki so
kasneje temelj njihovih praks (Cvetek, 2003). Brookfield (1995; v Rupnik Vec, 2006) je
utemeljil pomen strokovne literature pri kritični refleksiji:
-

-

Omogoča nam, da »poimenujemo« svojo prakso – naše izkušnje nam postanejo bolj
razumljive, ko so ubesedene. Znotraj teorije lahko najdemo osebne uvide, ki so
zapisani v obliki teoretskih konceptov.
Teorija prekinja krog »domačnosti« - z branjem teorije si širimo obzorja, vidimo
različne vidike in s tem izstopamo iz kroga lastne prakse.
Teorija nadomešča odsotne kolege.
Teorija preprečuje skupinsko razmišljanje (samoumevno nekritično sprejemanje
prepričanj in norm v celi skupini) in izboljšuje komunikacijo s kolegi.
Teorija umešča strokovnjaka v socialni kontekst – skozi branje literature lahko
strokovnjak prepozna svojo vpetost v različne sisteme.

Uvajanje reflektivne prakse
O reflektivnem učenju govorimo takrat, ko postane nekdo kritičen do situacije ali informacij,
ki jih po premisleku lahko sprejme ali opusti (Jarvis, 1998; v Cvetek, 2003).
Intenzivnost učenja kritične refleksije se povečuje s tem, ko si vzamemo čas za
samorefleksijo. Ta naj bi postala del vsakodnevne prakse. Profesionalne situacije naj bi
predstavljale prostor za premišljeno, načrtovano in nadzorovano eksperimentiranje, saj s tem
pridobimo nove uvide in znanja, ki naj bi se prav tako spreminjali in nadgrajevali. Nenehno se
moramo spraševati o trenutnem stanju in ga postavljati pod vprašaj – raziskovati in zahtevati
dokaze (Larrivee, 2000; v Rupnik Vec, 2006). Ko posameznik začne z učenjem refleksije, je
zelo pomembna medosebna refleksija, saj oseba takrat še nima »kompleksnejšega uvida v
globlji pomen svojega ravnanja« (Pečar, 2012, str. 23).
Pri uvajanju refleksije v nek kolektiv moramo biti pozorni na naslednje stvari, ki so jih v
praksi preizkusili tudi ravnatelji, ko so uvajali refleksijo v šolske kolektive (Erčulj idr., 2008):
-

Verjeti moramo, da nam bo pomagala izboljšati naše delo.
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-

Uporaba refleksije mora biti prostovoljna.
Prve refleksije naj bodo odziv na pozitiven dogodek.
Predstavimo svoje refleksije.
Naj se uporablja v manjših skupinah, kjer je možen dialog in kjer vlada zaupanje med
sodelavci in v to, da refleksije ne bodo imele negativnih posledic.
Prisotno mora biti spodbujanje sodelavcev.

Možnosti za uvajanje refleksije je več. Ravnatelji, ki so uvajali refleksijo v svoje kolektive, so
jo uporabljali v različnih situacijah – kot sestavni del rednega letnega pogovora, kot odziv na
pomembnejše dogodke, ob uvedbi novih pripomočkov za ugotavljanje njihove uporabnosti, za
načrtovanje prihodnjega dela, za ovrednotenje posameznih aktivnosti … (prav tam).
Reflektivno učenje spodbujajo tudi med študenti igralne pedagogike v Veliki Britaniji, kjer
uporabljajo že omenjene načine refleksije. Poudarjajo, da je učenje refleksije težko predvsem
za tiste, ki delujejo na podlagi intuicije. Ti trdijo, da porušijo ravnovesje, če preveč
razmišljajo, medtem ko delajo. Za druge je refleksija lahko tudi boleča, ko morajo predelovati
prejšnje odnose in vrednote (Palmer, 2003). Pri učenju in uvajanju refleksije moramo biti
pozorni tudi na ta dva vidika.
Korthagen (2005; v Pečar, 2012, str. 24) predstavlja model podpore pri refleksiji. V njegovem
primeru naj bi mentor vodil študenta skozi pet faz: akcijo (pomoč pri iskanju primerne
situacije); razmislek o situaciji (pomoč s vprašanji o ciljih, čustvih, razmišljanju …);
zavedanje bistvenih dejavnikov (pomoč pri iskanju neskladij med cilji, delovanjem,
razmišljanjem in čustvi); ustvarjanje drugačnih metod delovanja; ponoven poskus.
Odzivi na reflektivno prakso
Hughes (2001) je v svojem delu opisal možne rezultate refleksije na igralne pedagoge.
Navaja, da lahko igralni pedagog po oceni lastnega dela, prevzame in začne uporabljati jezik
evalviranja. Ta mu bo omogočil komunikacijo z ostalimi igralnimi pedagogi o konceptih
igralne pedagogike. Namen je, da jezik poveže ljudi in omogoči odličnost prakse. Marsikdo
lahko med refleksijo izkusi tudi jezo. Če jo občuti, mora raziskati, zakaj se mu to dogaja. Jeza
se lahko pojavi kot simptom lastnega odpora proti spremembam ali zaradi zaznanih napak.
Pride lahko do jeze zaradi vpijanja čustev, empatije. Pogosto pride do transferja – igralni
pedagog se lahko identificira in vpije namišljeno bolečino ali stres, čeprav sam ni nikoli
občutil takšne negativnosti. Jeza lahko izhaja tudi iz bolečine zaradi seciranja procesa, ki je
zelo oseben in intimen. Posameznik lahko doživi jezo zaradi osiromašenih osebnih izkušenj –
tudi igralni pedagogi so lahko v svojem otroštvu doživeli osiromašenost pri svoji igri. Zato
lahko ob izkušnjah otrok občutijo zavist ali ljubosumje. Igralni pedagogi se prav tako začnejo
bolj zavedati, kako močno in negativno lahko vplivajo na otroško igro. Sprva lahko začutijo
tudi strah. Začetni strah je razumljiv, vendar je namen celotnega ocenjevanja, da se ta strah
zamenja z novim profesionalnim samozaupanjem, ki temelji na povečanem razumevanju
igralnega procesa in konceptov igralne pedagogike. Veliko igralnih pedagogov je poročalo, da
so ob uporabi tovrstne metode spremenili pogled na svojo službo in način dela.
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Nekatere podobnosti najdemo tudi v šestih razlogih za učenje kritične refleksije, ki jih navaja
Brookfield (1995; v Rupnik Vec, 2006):
1. Omogoča dejavnost, ki temelji na informacijah in jo posameznik posledično zmore
utemeljiti sebi in drugim.
2. Posameznik oblikuje temelje svoje prakse s čimer zbuja občutek zaupanja. Sposoben
je utemeljiti lastno pozicijo.
3. Posameznik se s tem izogne samookrivljanju za stvari, za katere ni odgovoren.
4. Posameznik je sposoben obvladovati emocije.
5. Poživlja delo z uporabniki. Z raziskovanjem in odpiranjem debate o lastni poziciji,
strokovnjak ustvarja pozitivno ozračje, ki dovoljuje napake in spodbuja spreminjanje.
6. Nekdo, ki uporablja kritično refleksijo, pozna učinke svojega ravnanja na uporabnike
in se zaveda svoje moči. Zanima ga, kako njegove intervencije doživljajo uporabniki
in o tem z njimi tudi debatira.
Učenje samorefleksije prinaša s seboj spoznanje, da je naša interpretacija nekega dogodka
vedno subjektivna, saj je šla skozi sita naših preteklih izkušenj in emocionalnih stanj in je
lahko pomanjkljiva, zmotna ali izkrivljena. Skozi samorefleksijo se začnemo zavedati teh
filtrov, kar predstavlja prvi korak k preverjanju njihove resničnosti in funkcionalnosti (Rupnik
Vec, 2006).

7

IZZIVI IGRALNE PEDAGOGIKE

Izzivi, ki jih bom omenila, so v veliki meri posledica tega, ker splošna javnost pripisuje igri
drugačen pomen kot igralna pedagogika. Strokovnjaki s področja igralne pedagogike se
soočajo z naslednjimi izzivi (Chilton, 2003):
-

-

-

-

Povečane potrebe po varstvu v izvenšolskih aktivnostih otrok. Kakovostno varstvo
otrok je pomembno in potreba po njem je očitno velika, vendar daje preveč poudarka
skrbi za otroke in premalo igri. Varstvo in vzgoja otrok, ki se izvaja v vrtcih, šolah,
pogosto izhaja iz prepričanj odraslih in odločitev politike.
Vprašanje varnosti in zaščite – na doživljajskih igriščih ni površin, ki bi ublažile
padce. Hkrati pa je tam veliko različnih struktur, zato se doživljajska igrišča pogosto
pojmujejo kot nevarna. Medtem pa Heseltine (1998; v Chilton, 2003) navaja Royal
Society for the Prevention of Accidents, ki potrjuje, da se na doživljajskih igriščih
zgodi manj nesreč kot drugje v izvenšolskih dejavnostih. Kot glavni razlog se navaja
dejstvo, da so otroci bolje opremljeni za soočanje z ogrožajočim vedenjem in
situacijami, ker imajo priložnost razviti boljše socialne in druge veščine.
Primarnost akademskih dosežkov v sistemu izobraževanja, kjer ima igra manj veljave.
Igralni pedagogi podpirajo dobre izobraževalne standarde, vendar se ne strinjajo z
razmerjem v katerem so le ti z igro.
Vprašanje financ in usposobljenosti osebja – v Veliki Britaniji obstaja strah, da bodo
otroci z doživljajskih igrišč manj vodljivi in ne bodo ustrezali sliki srednjega razreda.
Zato so doživljajska igrišča slabše financirana. Posledično to pomeni manjše plače za
zaposlene, čeprav opravljajo zelo zahtevno delo.
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Zaradi zmanjšanja finančnih sredstev in spreminjajoče politike, se je v 80-ih letih prejšnjega
stoletja zmanjšalo število doživljajskih igrišč v Veliki Britaniji. Doživljajska igrišča v Angliji
so omejili tudi z zakoni, saj je grajenje hišk, kurjenje ognja itd. prinašalo tveganja, kar je bilo
za veliko lokalnih oblasti nesprejemljivo. Na tistih igriščih, ki jim je uspelo preživeti, pa
otroci le s težavo soustvarjajo. V Veliki Britaniji zakonodaja pogosto ne dovoljuje prvotne
filozofije doživljajskih igrišč, čeprav strokovnjaki trdijo, da bi bila ta v današnjih časih še
kako pomembna (Chilton, 2003). Vendar se je filozofija doživljajskih igrišč ohranila do danes
in tako lahko najdemo veliko število igrišč po celotni Evropi, ki jim uspeva ohranjati prvotna
načela igralne pedagogike.
Pa vendar ne gre kriviti samega nerazumevanja igre v javnosti. Razlogi, zakaj se je razcvet
igralne pedagogike v Veliki Britaniji končal, so lahko tudi naslednji (Sturrock in Else, 1998,
str. 3):
-

nesposobnost predstaviti funkcije igralne pedagogike kot širše sprejete discipline,
nezmožnost vzpostavitve uspešne kampanje ali političnega lobija,
razcvet dnevnega varstva kot rešitve socialnih težav zaposlenih staršev in posledično
vpliv na ozek dostop do igre,
nezmožnost stroke, da napreduje skozi smiselne raziskave in razvoj.

Sturrock in Else (1998) ponujata odgovor za nekatere izzive. Predlagata, da si ne postavljamo
vprašanja: »Kaj je igra?« Namesto tega bi si bilo bolj smiselno postavljati ožja, bolj osebna
vprašanja, kot na primer: »Kaj pomeni ta specifična igra pri specifičnem otroku?« Na podlagi
tega drugega vprašanja lahko nato izpeljemo naloge igralnega pedagoga in pomen igralne
pedagogike. Z odgovorom na to vprašanje bi lahko bolj močno in na konkretnejši ravni
zagovarjali igralno pedagogiko kot stroko. Na področju izzivov igra pomembno vlogo tudi
refleksija – da si igralni pedagog postavlja vprašanja, kritično razmišlja in išče dokaze znotraj
posamičnih primerih ter tako vzdržuje temelje igralne pedagogike.
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8

KLJUČNI POJMI V IGRALNI PEDAGOGIKI

Za lažjo predstavljivost dodajam shemo ključnih pojmov v igralni pedagogiki, ki sem jih
opisala že v teoretičnem delu diplomske naloge.

Slika 3: Prikaz temeljnih pojmov igralne pedagogike
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EMPIRIČNI DEL

III.
9

NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA

Namen mojega diplomskega dela je reflektirati delo na Doživljajskem igrišču v Mariboru.
Želela sem preseči standardno evalvacijo dela (koliko je obiska; koliko deklet in fantov
obiskuje igrišče; katere pripomočke uporabljajo; kakšna je finančna slika …) in spodbuditi
kritično refleksijo med zaposlenimi na Doživljajskem igrišču v Mariboru. Za parametre
svojega raziskovanja sem uporabila načela igralne pedagogike. Preverjala sem, ali se delo na
Doživljajskem igrišču izvaja tako po načelih povezanih z igralnim okoljem, kot tudi po
načelih povezanih z intervencijami igralnih pedagogov. Predpostavljala sem, da refleksija
izboljša prakso, zato sem preverjala razmišljanje igralnih pedagogov o že naštetih načelih.

10 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA






Katere elemente okolja vsebuje Doživljajsko igrišče, da omogoča raznoliko igro
otrok?
Kakšne intervencije uporabljajo delavci na Doživljajskem igrišču?
Na kakšne načine delo na Doživljajskem igrišču zadovoljuje želje in potrebe otrok?
Kako zaposleni ocenjujejo svoje delo na Doživljajskem igrišču znotraj koncepta
igralne pedagogike?
Kateri so tisti dejavniki, ki po mnenju zaposlenih, zmanjšujejo možnost opravljanja
dela po konceptu igralne pedagogike?

11 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
11.1 RAZISKOVALNI PRISTOP
Pri raziskovanju sem uporabljala opazovanje z delno udeležbo, ki je temeljilo na opazovalni
listi. To sem sestavila na podlagi teorije o igralni pedagogiki in vsebuje 10 točk, ki se
nanašajo na postavitev okolja in priložnosti, ki jih ponuja že samo okolje, vzpostavljeno s
strani igralnih pedagogov. Osem točk se pa nanaša na reakcije igralnih pedagogov v
interakciji z otroki.
Za raziskovanje osebnih pogledov in za podkrepitev izsledkov iz opazovanj, sem uporabila
tudi metodo fokusnih skupin, kar pomeni srečanje skupine ljudi, ki se pogovarjajo o točno
določeni temi. Izpeljala sem eno fokusno skupino, za katero sem pripravila vodila za
skupinsko razpravo. Ta vodila so prav tako vsebovala vprašanja, ki so se nanašala na samo
okolje (torej Doživljajsko igrišče v Mariboru), kot tudi na intervencije, ki jih uporabljajo
izvajalci na omenjenem igrišču. Vprašanja sem oblikovala vnaprej, čeprav se je veliko
vprašanj izoblikovalo tudi v neposredni interakciji z udeleženci.
11.2 VZOREC
Vzorec je neslučajnostni in namenski, saj sem v raziskavo vključila sedem igralnih
pedagogov, ki delajo na Doživljajskem igrišču v Mariboru pod okriljem Društva Center za
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pomoč mladim. Eden izmed igralnih pedagogov je moški, ostale so ženske. Zaradi
anonimnosti podatkov bom za vse vpletene v raziskavi uporabljala izraz igralni pedagog in
posledično bom pri pisanju uporabljala samo moški spol. V času raziskave sta dva igralna
pedagoga redno zaposlena na Društvu Center za pomoč mladim (v nadaljevanju Društvo
CPM), eden je zaposlen preko javnih del, ostali so prostovoljci, vendar vse v raziskavi
obravnavam enako. Prav tako so nekateri še študentje, vendar sem to zanemarila, ker so vsi
pri koncu svoje študijske poti in jih čaka samo še diploma. Od tega so štirje (bodoči) socialni
delavci/socialni pedagogi, en je učitelj razrednega pouka, dva pa nimata izobrazbe s področja
vzgoje (akademski slikar in kulturolog/antropolog).
Na igrišču sta/so v času opazovanja bila/bili prisotna/prisotni dva ali trije igralni pedagogi. V
vseh opazovanjih sem opazovala skupno sedem igralnih pedagogov, ki so se izmenjevali. Bili
so tudi različno prisotni na doživljajskem igrišču. Na igrišču je bilo v času opazovanj v
povprečju 40 otrok na dan, ki sicer niso bili neposredno vključeni v opazovanje, vendar so
pomembni za razumevanje konteksta.
Na fokusni skupini so bili prisotni igralni pedagogi, ki sem jih pred tem vključila v
opazovanje. Vse igralne pedagoge vključene v fokusno skupino, sem opisala že ob definiranju
vzorca pri opazovanju.
11.3 POTEK ZBIRANJA PODATKOV
Na Doživljajskem igrišču v Mariboru sem opazovala devetkrat, vedno takrat, ko je bilo na
igrišču največ otrok, to je v povprečju med 14. in 17. uro. Uporabila sem opazovanje z delno
udeležbo, saj je bilo opazovanje brez udeležbe nemogoče. Vendar moja prisotnost ni preveč
vplivala na dinamiko, saj me tako otroci kot igralni pedagogi na igrišču poznajo in me
velikokrat sploh niso opazili. Včasih je koga od otrok zanimalo, kaj pišem in ko sem
povedala, da si zapisujem dogajanje na igrišču, so odšli naprej, zelo redko so me zaznali kot
igralni namig. Če se je to zgodilo, sem jim odgovorila na igralni namig. Vedno sem si
poiskala takšen prostor, kjer sem lahko imela na očeh celotno igrišče. Po potrebi sem se
premikala, odvisno od dogajanja. Imela sem pripravljeno opazovalno listo, v kateri sem
opisovala situacije oziroma odsotnost nekaterih situacij. Podatke iz opazovanj sem podkrepila
še z dejstvi z evalvacij igralnih pedagogov ob koncu dneva (npr. število otrok, posebnosti, ki
jih nisem opazila …). Moje opazovanje je bilo omejeno, saj nisem želela biti v središču
dogajanja, ker bi lahko preveč zmotila dinamiko. Poleg tega se je dogajanje veliko selilo, zato
sem prav tako lahko kaj izpustila.
Fokusna skupina je potekala v sklopu izobraževalnega vikenda Društva CPM in je bila
namenjena refleksiji dosedanjega dela. Izvedena je bila le en dan po zadnjem opazovanju.
Potekala je tri ure in bila je osredotočena tako na okolje, ki so ga vzpostavili igralni pedagogi,
kot tudi na njihovo dojemanje svojih reakcij. Z udeleženci sem podelila tudi nekatera svoja
opažanja, ki smo jih potem predebatirali. Na podlagi vprašanja se je pogosto razvil poglobljen
pogovor, udeleženci so podajali svoje občutke, izkušnje, pomisleke in marsikje tudi vprašanja,
ki so se jim porodila med pogovorom.
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Poleg tega, da sem pri fokusnih skupinah pridobila oseben pogled izvajalcev na njihovo delo,
je bila tovrstna metoda še posebej primerna, saj lahko služi tudi kot pomoč pri evalvaciji
oziroma samoevalvaciji. Kot pišeta Klemenčičeva in Hlebčeva (2007) lahko metoda fokusnih
skupin pomembno prispeva k odločanju za vpeljavo samoevalvacije, ocenjevanju določenega
stanja, ravnanja, načrtovanju dejavnosti za izboljšanje kakovosti, vrednotenju dosežkov.
Navedeno metodo je možno uporabiti tudi kot eno izmed metod v samoevalvaciji, katere
prednost je komunikacijska interakcija, ki nam omogoča odkrivanje stvari, ki niso bile
predvidene.
11.4 KVALITATIVNA ANALIZA PODATKOV
Zapise opazovanj sem pretipkala in jih uredila v smiselne kategorije, glede na svojo
opazovalno listo.
Pogovor znotraj fokusne skupine sem snemala in ga nato prepisala.
Pri prepisu tako opazovanj kot tudi fokusne skupine sem zaradi anonimnosti spremenila vsa
imena otrok, ki se pojavljajo v pogovoru in opazovanjih. Z istim razlogom navajam zaposlene
v moški osebi in so oštevilčeni: I1, I2 …
Tako na opazovalnih listah, kot tudi v prepisu fokusne skupine sem najprej podčrtala dele
besedila, ki vključujejo pomembne informacije za mojo raziskavo. Iz teh delov sem nato
oblikovala kode prvega reda. Te sem kasneje združila pod širšim pomenom, v kode 2. reda in
jih na koncu združila v kategorije, ki jih bom prikazala v poglavju Rezultati in interpretacija.

12 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Rezultate sem razdelila in interpretirala na podlagi svojih raziskovalnih vprašanj. Tako sem
jih razdelila v pet sklopov, dodala sem tudi sheme, ki jih bom podrobneje razložila v
nadaljevanju. Za lažjo predstavljivost dejanskega dela sem uporabila tudi opise iz opazovanj
in izjave igralnih pedagogov. Podatke sem interpretirala in jih povezovala z že predstavljeno
teorijo. Vse predstavljene kategorije in njihova interpretacija se nanaša izključno na
Doživljajsko igrišče v Mariboru.
Kategorije, ki sem jih določila znotraj moje raziskave, so naslednje:
1. PESTROST OKOLJA IN RAZNOLIKOST DEJAVNOSTI
2. PRIPOMOČKI ZA IGRO VLOG
3. ZAČETEK IGRE
4. (NE)PREKINJANJE IGRE
5. DOPUŠČANJE RAZVIJANJA LASTNIH VREDNOT
6. MOŽNOT IZBOLJŠANJA OTROKOVIH REAKCIJ
7. MOŽNOST SPREMINJANJA IDENTITETE
8. USTVARJANJE KONTEKSTA IGRE
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9. VPLIV OTROK NA OKOLJE
10. OCENA ZAPOSLENIH NA SVOJE DELO
11. POGLED ZAPOSLENIH NA DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE V MARIBORU
12. DEJAVNIKI,

KI

ZMANJŠUJEJO

MOŽNOSTI

ZA

IGRALNO

PEDAGOGIKO
13. POTREBE ZAPOSLENIH
Navedene kategorije sem vsebinsko razdelila pod raziskovalna vprašanja, ki sem jih opisno
razložila, pripadajoče kode 2. reda pa prilagam v Prilogo.
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12.1 ELEMENTI OKOLJA, KI OMOGOČAJO RAZNOLIKO IGRO

Slika 4: Prikaz elementov okolja na Doživljajskem igrišču v Mariboru
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Doživljajsko igrišče v Mariboru ponuja izkušnjo doživetja vseh štirih naravnih elementov
– ognja, zraka, vode in zemlje. Ogenj je bil prisoten vedno med mojim opazovanjem. Kurili
so različne naravne materiale – papir, les, listje … Element vode je bil prisoten pri pitniku, ki
je edini izvir vode na Doživljajskem igrišču, in sicer v različnih kombinacijah, ki so si jih
zamislili otroci – mešanje vode z drugimi naravnimi materiali, polivanje vode po igrišču,
ustvarjanje potočka … Element zraka se doživlja skozi igro s klopotcem, plezanjem, medtem
ko je zemlja prisotna v večini iger. Več stika z zemljo imajo predvsem na vrtu in na kupih
zemlje namenjenih za kopanje. Podoben material je tudi mivka v peskovniku. Peskovnik je bil
v času opazovanj zelo zaseden, večinoma so bili tam mlajši otroci s starši. V tem času je bilo
tudi veliko dela in igre z listjem kot naravnim materialom. Z mojimi opazovanji sovpadajo
tudi odgovori igralnih pedagogov na vprašanje: »Kako na igrišču zagotavljajo igro z
naravnimi materiali?«. Našteli so veliko primerov za vse vrste naravnih elementov, od tega
bom omenila nekatere, ki se niso pojavili v času mojega opazovanja: zalivanje rastlin, vodni
kotiček, spuščanje po jekleni vrvi … S podobnimi primeri opisuje pomembnost naravnih
materialov znotraj igralne pedagogike tudi Hughes (2001). Igralni pedagogi so izpostavili, da
bi želeli še več elementov okolja, ki bi zagotavljale izkušnjo naravnih elementov, predvsem
več višine, površin za plezanje in več izkušenj z vodo. Ravno zrak in voda se med naravnimi
elementi najmanjkrat pojavljata tudi pri mojem opazovanju.
Posebej bi izpostavila ognjišče na Doživljajskem igrišču, ki je na sredini igrišča, okoli ima
postavljene stolčke. Tam sem lahko velikokrat opazovala, kako so otroci začeli navezovati
stik, se pogovarjati o šoli … Tudi igralni pedagogi zaznavajo ognjišče kot prostor za druženje,
s čimer se strinja tudi Potter (1997), ki poudarja ogenj kot središčno točko za socialne stike in
s tem pomembno obliko dejavnosti na doživljajskih igriščih. Ena izmed lastnosti igralne
pedagogike pa je, da ponuja priložnosti za socialne interakcije (NPFA, 2000; v Douglas,
2003), kar na Doživljajskem igrišču v Mariboru zagotavljajo tudi z ognjiščem.
Hughes (2001) izpostavlja višino kot element zraka in pod to spada tudi plezanje. Vendar
plezanje lahko predstavlja tudi element tveganja, ki ga avtor opisuje kot enega izmed
elementov igralne pedagogike. Na nadzorovanem igralnem prostoru je po mnenju Hughesa
tveganje zagotovljeno še s športom, igrami, iskanjem ravnotežja, interakcijo z različnimi
materiali, z večjimi gugalnicami …
Tveganje na Doživljajskem igrišču v Mariboru omogočajo velike cevi, ki se kotalijo, hodulje,
ravnotežnostna vrv, nekoliko višja skulptura, po kateri lahko otroci plezajo in različni
materiali, ki so nastavljeni po igrišču. Vse našteto so otroci uporabljali pri svoji igri. Nazoren
primer uporabe materialov na igrišču, so palete in naslednja situacija, ki sem jo zasledila med
opazovanjem: Več otrok se je lovilo po paletah, ki sicer niso bile postavljene visoko, vendar
imajo luknje, zato so morali paziti, kam stopijo. I6 je opazoval otroke, vendar ni posegel. Pri
tovrstni igri otroci doživijo tveganje, ne da jih izpostavimo dejanskim nevarnostim (Potter,
1997). Igralni pedagogi menijo, da že samo teren igrišča predstavlja določeno tveganje, saj
vsebuje ravnino, hribčke, drevesa. I2 pojasnjuje: »Že ko smo sprejeli to zemljišče, smo ga
zaradi tega, ker je raznoliko. […] Posledično omogoča raznolike igre, dejavnosti, imajo
otroci možnost se umaknit ali pa družit, imajo možnost tekmovat, sodelovat, se solo igrat, tudi

47

HAUZER, N. (2014). Refleksija dela na Doživljajskem igrišču v Mariboru.

skupinske igre. Omogočamo višino, ravnino ... Tudi možnost, da so nekje pod streho ali pa, da
so na prostem, pod milim nebom.«
Element tveganja je v igralni pedagogiki zelo pomemben element, saj kot pravi Senda (1992)
se morajo otroci naučiti, kako se izogniti veliki nevarnosti, kar dosežemo z izpostavljenostjo
manjšim nevarnostim. Igralna pedagogika mora tako vzdrževati ravnotežje med potrebo po
tveganju in potrebo po varnosti (NPFA, 2000; v Douglas, 2003).
Hughes (2001) omenja kot element igralne pedagogike tudi raznolikost okolja, ki ga je delno
opisal že prejšnji citat igralnega pedagoga. Tudi Doživljajsko igrišče v Mariboru zagotavlja
prostor, kjer si lahko sam – velikokrat sem lahko opazovala, kako so se otroci umaknili od
vseh – ali so se umaknili na »Triglav« – višja skulptura na igrišču ali v indijanski šotor, v
velike cevi ali na del igrišča, kjer je manj ljudi. Pogosto sta se umaknila dva otroka skupaj, se
nato sama pogovarjala, igrala. Po drugi strani sem kot točko, kjer se zbira veliko ljudi, zaznala
tudi lopo, kjer je vedno prisoten en igralni pedagog in kamor otroci vedno gredo – ali se
pogovarjati, po materiale ali pa kaj ustvarjati.
Pestrost okolja prav tako zagotavljajo različni materiali, ki jih najdemo po igrišču v
Mariboru – velike cevi, gume, vrvi, lonci, opeke, palete, ki jih otroci redno uporabljajo pri
svoji igri in jih je Nicholson (1971; v Conway, 2003) poimenoval odpadli deli ter po Hughesu
(2001) predstavljajo pomemben element okolja. Pri svojem opazovanju sem zasledila veliko
odpadnih materialov, igralni pedagogi pa menijo, da bi se tudi postavitev teh materialov in
vrsta materialov morala spreminjati: »Pa mi bi mogoče lahko več nastavljali stvari, ki jih še ni
na igrišču, ali pa stvari, ki so že na igrišču. Nastavljali ali pa prestavljali.« Pestrost
materialov na igrišču je velika, med samim opazovanjem pa nisem zasledila namenskega
prestavljanja materialov s strani igralnih pedagogov, čeprav se je igrišče nenehno spreminjalo
zaradi igre otrok in uporabe materialov. Vendar se po besedah igralnih pedagogov veliko
stvari postavi kot eksperiment (I2: »Najprej sem mislil, da moramo najprej osmislit preden
bomo neko stvar prinesli na igrišče. Zdaj pa mislim, da ne razmišljati, ne osmišljamo, kar se
tiče novih stvari. […] Kul in valda je smiselno malo razmislit, jaz pa ne bi prepuščal, da pri
določenih stvareh z našim osmišljanjem, odločamo če bo en kos železa na igrišču al ne.
Postavimo ga in čez eno leto bomo videli, kaj bomo z njim naredili. Jaz bi si želel mogoče še
več teh odpadnih materialov, ne pa tudi preveč. […] Neke kulise so pač tam ležale in potem
so kar dobile namen in smo naredili ograjo, za katero se je z vodo špricalo. Zanimivo mi je,
da vrv, ki leži tam odpadna, jo na tisoč različnih načinov uporabljajo.« in I1: »Pa tudi, če je
odpadni material, ima vrednost. In če vrv leži pol leta na tleh, pomeni, da jo je treba drugam
prestavit. Ni to samo odpadni material, ki ga vržeš nekam. Je to treba prestavit, spreminjat,
skozi se nekaj dogaja, ne samo naložit kupe nekam.«)
Kot pravi Brown (2003) se mora s pomočjo igralne pedagogike ustvarjati fleksibilen in
prilagodljiv igralni prostor, kar Doživljajsko igrišče v Mariboru prav gotovo je. Čeprav bi
igralni pedagogi želeli več namenskega prestavljanja materialov, je prostor prilagodljiv, saj
lahko otroci premikajo stvari, jih uporabljajo za to, kar sami želijo itd.
Igrišče prav tako draži vsa čutila – na voljo je tudi glasbeni kotiček, ki je bil v času mojih
opazovanj obiskan samo nekajkrat, vendar je kljub temu na igrišču bilo prisotnih veliko
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zvokov (zabijanje na lesnem kotičku, kričanje otrok, smeh otrok …), vonjev (dim iz ognjišča,
zelišča na vrtu …), okusov (peka kostanjev, krompirja …) in barv, s čimer se prav tako
strinjajo igralni pedagogi. Tudi Hughes (2001) omenja, da morajo otroci znotraj igralne
pedagogike imeti možnost, da raziskujejo svoja čutila.
Posledično so zaradi pestrosti okolja na igrišču prisotne tudi različne vrste dejavnosti. Nekaj
od teh sem že opisala, se pa razlikujejo tudi v prisotnosti igralnega pedagoga. Ko se je v
lesnem kotičku delalo z orodji, je bil vedno prisoten igralni pedagog, prav tako je bil nekdo
prisoten pri ognju, če so pri njem bili tudi otroci. Pri ognju so v času mojega opazovanja pekli
kostanje in se družili. Ostale aktivnosti so se dogajale po celotnem igrišču in pri njih so bili
igralni pedagogi prisotni le na željo otrok – od igranja z žogo, do vožnje s kolesi, branja knjig,
tekanja po igrišču in raziskovanju le-tega, nabiranja paradižnikov na vrtu, pogovorov s
prijatelji, skrivanja, kopanja lukenj, ustvarjalnih delavnic, kot so: izdelovanje nakita, šivanje,
barvanje lesa, risanje. Poleg tega so otroci imeli priložnost, da gredo skupaj z igralnim
pedagogom v gozd po les za kurjavo. Brown (2003) kot eno izmed glavnih lastnosti igralne
pedagogike vidi prav bogatenje otrokovega sveta z zagotavljanjem priložnosti za
eksperimentiranje in raziskovanje, česar so otroci zagotovo deležni med navedenimi
aktivnostmi.
Kot opisano, že okolje samo nudi različne priložnosti za različne vrste igre. Igralni pedagogi
kot zanimive dejavnosti, ki jih otroci ne morejo doživeti doma, navajajo obisk različnih
gostov in preizkušanje novih veščin (skavti, japonski mečevalci, brazilska borilna veščina –
capoeira). Prav tako igralni pedagogi kot alternativo, ki jo nudi igrišče, vidijo odnos, ki ga oni
kot odrasli, vzpostavljajo z otroki. I2: »No, men se vseeno zdi, da je, kljub temu vsemu
materialnemu, da lahko dobijo pri nas v večji meri izkušnjo, da so slišani, upoštevani,
spoštovani, resno se jih jemlje. Mislim, da imajo za razliko od drugje, veliko večjo stopnjo
možnosti odločanja o sebi in o stvareh, ki jih bodo počeli, o načinu, o vplivanju na dejavnosti,
program. Alternativa je lahko tudi, zdaj ne vem, kako je pri njih doma, ampak jaz kot otrok
sem si blazno želel, sodelovati z odraslimi pri nekem delu, ampak je bil ta odrasel tako siten,
da nisem imel možnosti. Tukaj pa mislim, da imajo možnost skupaj z odraslim nekaj skupaj
narediti in to se mi zdi alternativa v primerjavi z drugje.« Igralni pedagogi izpostavijo kot
alternativo še, da otrokom ne govorijo, kaj naj delajo in kako naj rešujejo stvari.
Ta odnos bo še toliko bolj razviden pri opisu intervencij, ki jih uporabljajo igralni pedagogi,
vendar na tem mestu, bi lahko odnos otrok – igralni pedagog izpostavila kot pomembno
alternativo na doživljajskem igrišču. Hughes (2001) vidi možnost alternative domačim
vzorcem kot eno izmed pomembnih lastnosti igralne pedagogike, čeprav sam omenja, da je za
vedno več otrok alternativa, da so lahko zunaj, so umazani in izkušajo tveganja. Glede na
opazovanje bi lahko predpostavljala, da tudi v opazovanem okolju prihaja do tega.
Okolje poleg že naštetih materialov, ki jih otroci uporabljajo za igro, zagotavlja tudi različne
pripomočke, ki jih otroci uporabljajo za igro vlog. Med mojim opazovanjem so se otroci
igrali različne igre vlog s plastičnimi glasbili in z zbirko igrač iz tako imenovane »hiše igrač«
– z otroško kuhinjo, likalnikom, tablo … Pogosto so pa uporabili materiale, ki so preprosto
bili na igrišču, namenjeni za nekaj drugega ali pa so si jih izdelali sami. Na tej točki se spet
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vidi pomembnost Nicholsonovih (1971; v Conway, 2003) odpadlih delov, ki ležijo naokoli in
jih otroci lahko uporabijo na način, kakršnega si sami želijo. Eden izmed takšnih primerov je
situacija iz mojega opazovanja:
Zraven ognjišča je bil kup hlodov, ki so bili zloženi eden na drugega (maksimalno 3 hlodi en
na drugega). Eden izmed fantov je nekaj zakričal pri hlodih in s tem opozoril druge otroke, da
so tam hlodi. Dekle je takoj splezalo gor in kričalo: »Jaz sem kraljica sveta.« Nato je splezal
gor še fant in začeli so se igrati kralja in kraljico na prestolu. Palice so postale meči. Pri igri
jih nihče ni motil, čeprav je pri ognju sedel izvajalec in opazoval igro.
Igralni pedagogi so v fokusni skupini prav tako izpostavili, da otroci pogosto uporabljajo
različne naravne materiale, ki jim sami določijo namen. Igralni pedagogi so dodali še oder kot
element, ki spodbuja igro vlog ter različne kostume, maskiranje, česar ni bilo v času mojega
opazovanja, to pa dobro ponazarja izjava igralnega pedagoga I1: »[…] Da smo na zadnjem
igralnem dnevu bili maškare. Pa nekaj časa smo imeli v hiši igrač kostume od pusta pa nekaj
časa smo jih nastavljali na oder. Pa tiste lutke, ki so ostale od prvega rojstnega dne, smo
dolgo imeli še tam. In prav zanalašč sem jih nosil na oder, da so pač tam bile, tako kot
knjige.«
Hughes (2001) omenja, da naj bi prostor, kjer se izvaja igralna pedagogika, vseboval
gradbeni material in orodje ter dostopnost informacij o gradnji in uporabi orodja.
Orodje je bilo prisotno vse dni mojega opazovanja na igrišču. Večina otrok, starih nad šest let,
je uporabljala orodje. Največkrat so uporabljali kladivo, žago in sekiro, in sicer v lesnem
kotičku. Zraven lesnega kotička so orodje uporabljali še za gradnjo hiše in predpripravo
terena, kjer so uporabljali lopato, grablje … Tudi igralni pedagogi so govorili o pogosti
uporabi orodja, in sicer so otroci že izdelovali mizo za prodajo limonade, ptičje hišice, mize in
stole, hiše za žuželke. Igralni pedagogi vidijo svojo vlogo tako, da zagotavljajo material,
prostor in znanje. Vendar kljub temu priznavajo, da bi potrebovali znanje za enostavnejše
načine za gradnjo in ljudi z boljšim znanjem gradbeništva. Večkrat bi morali pokazati kaj
novega, čeprav sami pogosto nimajo znanj. Tudi pri svojem opazovanju sem zasledila veliko
podporo igralnih pedagogov pri delu na lesnem kotičku. Pri delu na gradbišču niso bili
prisotni, prav tako nisem zasledila, da bi podajali znanja o gradnji hiš, vendar so podajali
znanja o uporabi orodja. Več o njihovem interveniranju, bom zapisala v naslednjem poglavju.
Za konec se bom posvetila še igralnemu okolju iz vidika razvojnih področij otroka, na katere
naj bi vplivalo igralno okolje. Za opis razvojnih področij se uporablja kratica SPICE (Brown,
2003). Dela se na socialnih interakcijah, saj okolje zagotavlja dovolj priložnosti za skupinsko
igro (delo na skupinskih projektih, ogenj kot prostor za socialne stike), zagotovljene so
možnosti za fizično aktivnost (kolesa, žoge, hodulje, prostor za tekanje). Otrokom so
ponujene tudi intelektualne spodbude (delo z lesom, učenje novih veščin …). Ponujenih je
veliko možnosti za ustvarjanje, za domišljijsko igro (šivanje, risanje, izdelava nakita,
možnosti za igro vlog …). Avtor govori tudi o tem, da mora okolje zagotavljati tudi čustveno
stabilnost, kar na Doživljajskem igrišču počnejo z doslednostjo pri upoštevanju pravilih in
odzivanjem na čustvene potrebe otrok, kar bom pa podrobneje opisala v naslednjem poglavju
o intervencijah.

50

HAUZER, N. (2014). Refleksija dela na Doživljajskem igrišču v Mariboru.

12.2 INTERVENCIJE IGRALNIH PEDAGOGOV

Slika 5: Prikaz intervencij igralnih pedagogov na Doživljajskem igrišču v Mariboru, razlogi
za njih in načini ukrepanj

Pri svojem opazovanju sem zasledila različne nivoje vključitve igralnih pedagogov v igro, ki
sovpadajo s hierarhijo intervencij v igralni pedagogiki, kot sta jo opisala Sturrock in Else
(1998).
-

-

Igre se ne moti, nad njo imajo le bežen pregled. Večinoma gre za dele igrišča, kjer
ni posebnega kotička. Največkrat so otroci sami v peskovniku, vendar je na tistem
delu igrišča tudi največ staršev. Večkrat sem videla, da je igralni pedagog pri lopi ali
pri ognju opazoval dogajanje, vendar le redko posredoval. Prav tako ni posebnega
nadzora na gradbišču (kjer je kup zemlje, otroci kopljejo luknje, načrtujejo svojo hišo
…). Temu delu igrišča je največ pozornosti posvetil igralni pedagog iz lesnega
kotička, ki je občasno od daleč opazoval dogajanje.
Opazovanje igre, vendar brez posredovanja. Ena izmed pogostih situacij na
Doživljajskem igrišču je, da se otroci igrajo po svoje, igralni pedagogi pa so razpršeni
po igrišču in samo opazujejo igro. Obstaja veliko situacij, kjer igra ni bila prekinjena –
otroci so se zapirali v hišo igrač in se ob tem smejali; dva fanta sta barvala hišo igrač;
dva otroka fotografirala po igrišču; več otrok je skupaj delalo letalo iz lesa; igra v
indijanskem šotoru …

Opazovanje brez poseganja se je dogajalo tudi na kotičkih, kjer je bil prisoten igralni
pedagog. Velikokrat se je zgodilo, da je igralni pedagog natančno opazoval igro v svojem
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kotičku, vendar ni posegel. Pri delu z lesom se je pogosto zgodilo, da je igralni pedagog samo
opazoval, kako otrok zabija, žaga, seka (vsi otroci, ki so jih samo opazovali, so to že počeli
prej) ali pa se več otrok druži med izdelovanjem iz lesa. Podobno je tudi pri ognju, kjer igralni
pedagog pogosto ni zmotil otroških pogovorov ob ognju. Zanimiva je naslednja misel enega
izmed igralnih pedagogov:
»Meni osebno je ognjišče priljubljen prostor v povezavi s tem, ker imam razvit način svoje
prisotnosti tam. In največkrat do zdaj in največ lahko opazujem, kadar so otroci ob ognjišču
in se imam jaz možnost dva metra s stolom stran umakniti. In jaz se čutim neopaženega,
dinamika, ki se razvije med otroci tam, mi da vedet, da se sproščeno pogovarjajo, na način
brez zadržkov, brez občutka, da morajo paziti, kaj bodo rekli in se res takšne socialne stvari
tam dogajajo.«
Večkrat sem tudi opazila, da se je igralni pedagog pomaknil bližje k dogajanju (običajno
takrat, ko je bilo zelo glasno …) in opazoval igro, vendar ni posegel, kar pa pomeni, da je
zaznal dogajanje in bil pripravljen na akcijo.
Sturrock in Else (1998) poimenujeta to stopnjo intervencije »ohranjanje igre«, in sicer je na
tej stopnji igra otrok samozadostna. Stik med otroki in zaposlenimi je minimalen. Igralni
pedagog se zaveda igralnega okvirja, opazuje igro in skrbi za to, da nihče ne moti igre. Sicer
igralni pedagogi niso zmotili igre, vendar so to večkrat storili starši, sploh v delu, kjer je
peskovnik. Igralni pedagogi ob tem niso posredovali. Avtorja prav tako poudarjata, da je zelo
pomembno, da strokovnjak opazuje otroka pri igri, saj lahko intervenira, če bi to bilo treba.
Navedeni intervenciji sta v igralni pedagogiki najbolj zaželeni, saj kot pravi Hughes (2003),
naj bi intervencije bile minimalne, če strokovnjak oceni otroka kot stabilnega, da so njegove
izkušnje v ravnovesju (je dobro prilagojen, socialno kompetenten, srečen in samozavesten). V
tem primeru se podpira, da otrok ostane v popolni kontroli nad situacijo.
Pa vendar igralna pedagogika dovoljuje tudi omejevanje in razširjanje igralnega okvirja. Če
igralni okvir nudi večja tveganja, ga mora strokovnjak omejiti. Sturrock in Else (1998)
predpostavljata, da igralni nagon potrebuje občasne omejitve, sploh ko gre proti fazi
destruktivnega igranja – to je takrat, ko je igralna vrednost okvirja ali teme končana. Poseg
igralnega pedagoga je dovoljen tudi takrat, ko ta oceni, da bi bili potrebni dražljaji, ki bi
razširili igralni okvir otroka, kar opisujejo spodaj navedene intervencije igralnih pedagogov
na Doživljajskem igrišču.
-

Igralni pedagog je priskrbel materiale na željo otrok, nato se je umaknil. Eden
izmed igralnih pedagogov je bil vedno pri lopi z materiali, kjer so si jih otroci lahko
izposodili.

Po Sturrocku in Elsu (1998) spada ta intervencija pod preprosto intervencijo, saj strokovnjak
oskrbi otroka z materiali za razširitev možnosti izražanja in s tem poveča igralni okvir.
-

Igralni pedagog je začel igro. Eden izmed primerov je: igralni pedagog je začel teči
ob otroku in tako se je razvila igra lovljenja. Drug primer je, ko so igralni pedagogi
začeli grabiti listje, nato so se jim pridružili otroci. Velikokrat se je zgodilo, da so
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-

igralni pedagogi opravljali svoje zadolžitve v zvezi s skrbjo za okolje (puljenje
žebljev, grabljenje …) ali izdelovanje kakšnih izdelkov (risanje vabil …) in kmalu so
se jim pridružili tudi otroci.
Igralni pedagog se je odzval na igralni namig, kar se je pojavljalo večkrat dnevno
na različne načine.

Navedeni intervenciji spadata v hierarhiji intervencij pod srednjo intervencijo, saj je igralni
pedagog (njegove ideje, želje, znanje, avtoriteta, status odraslega) dejansko vključen v samo
igro in skupaj z otrokom vzpostavlja igralni okvir (Sturrock in Else, 1998), vendar je to še
vedno v funkciji razširjanja igralnega okvirja.
Naštela bom nekaj primerov, ko so igralni pedagogi uporabili srednjo intervencijo na
Doživljajskem igrišču v Mariboru. Če se je kdo želel z njimi igrati z žogo, so se igrali in to po
pravilih, ki jih je določil otrok – pri tem Hughes (2001) opozarja, »da mora igralni pedagog
poskrbeti, da ne prevzame otrokove igre«; prav tako je včasih pobudo dal tudi otrok preko
očesnega stika – preden je otrok nekaj naredil, je pogledal igralnega pedagoga in nadaljeval
šele, ko se je igralni pedagog odzval. Vendar na tem mestu Delahoy (2011) opozarja, da je
lahko tovrstna intervencija tudi neprimerna, saj lahko da potrditev in otrok ne posluša več
samega sebe in tega, koliko zmore. Tudi v tej situaciji je otrok iskal potrditev, da lahko še
naprej meče drva v zabojnik. Nadaljeval je, ko je dobil potrditev.
Zgodilo se je tudi, da je otrok bil ves čas z igralnim pedagogom, ker je bil žalosten, da se
selijo. Igralni pedagog se je odzival na pobude, ki jih je dajal otrok in skupaj sta risala vabilo
za igralni dan. Videlo se je, da je otroku pomembno, da je igralni pedagog zraven njega.
Situacija, ki prikazuje odziv igralnega pedagoga, je tudi naslednja:
Fant je slikal po hiši igrač in v eni točki je prišel do I1 in rekel: »Glej, še malo in bom
končal.« Igralni pedagog se je odzval namigu in šel do hiše, kjer ga je otrok vprašal, ali ve,
kaj predstavlja. Igralni pedagog je ugibal in otrok mu je takoj začel razlagati, nato ga je
peljal še naokoli po slikah na ograji in mu razlagal. Igralni pedagog je hodil za njim in ga
poslušal.«
Rennie (2003) trdi, da lahko človek prepozna, kdaj se otroci igrajo in da jasno signalizirajo,
kdaj želijo povabiti koga k igri in naveden primer se mi zdi dober prikaz tega.
Velikokrat se je zgodilo, da so otroci takoj, ko so prišli do igralnega pedagoga, načeli pogovor
o šoli, svojem prostem času itd. in igralni pedagogi so se vedno pogovarjali tako dolgo, dokler
je to želel otrok. To so izpostavili tudi igralni pedagogi na fokusni skupini. Sploh za nekatere
otroke je značilno, da vedno navezujejo stik z igralnimi pedagogi, jim dajejo igralne namige.
Sturrock in Else (1998) razložita, da je igralni namig povabilo otroka okolju, da se pridruži pri
igri in jo sooblikuje skupaj z njim. Rennie (2003) dodaja, da namig za igro vedno zahteva
odziv, zato so navedene intervencije v skladu z igralno pedagogiko, saj odrasli niso bili
dominantni v dajanju igralnega odziva.
Zanimivo je, da se je nekajkrat zgodilo tudi to, da je otrok že dobil od igralnega pedagoga, kar
je želel, vendar je igralni pedagog še nadaljeval pogovor, čeprav ni več dobil odziva. Slednje
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dobro prikazuje naslednji primer mojega opazovanja. Avtorji knjig o igralni pedagogiki pa
poudarjajo, da igralni pedagog ne sme biti dominanten, čeprav je vključen v otrokovo igro in
ne sme prevzemati otrokove igre (Hughes, 2001), hkrati pa se mora znati tudi umakniti, ko je
igralni okvir vzpostavljen (Sturrock in Else, 1998).
Eden izmed fantov je prišel sekat drva. Z njim je šel igralni pedagog, mu dal rokavice in
očala. Skupaj sta šla do drv in igralni pedagog mu je rekel, naj si izbira drva, ki bodo stala
sama od sebe. Preden je začel sekati je I5 rekel: »Saj vem, da obvladaš (ker je že velikokrat
sekal), samo dajva ponovit, kaj je pomembno pri sekanju.« Skupaj sta ponovila, nato ga
igralni pedagog pustil in ga samo opazoval. Čez kakšno minuto je začel z njim spet navezovati
pogovor: »So suha drva ali so se kaj namočila?« Fant je na hitro odgovoril in sekal dalje in
ni dajal občutka, da bi se želel pogovarjati.
Ker se reakcija ne sklada s teorijo igralne pedagogike, sem ta primer izpostavila na fokusni
skupini, saj je ena od nalog igralnih pedagogov raziskovanje svojih odzivov in čustev glede
igralnega konteksta (Sturrock in Else, 1998). Zanimalo me je predvsem, zakaj se je igralni
pedagog želel pogovarjati. Zanimiv mi je bil odgovor enega od igralnih pedagogov: »Smo že
tolko navajeni, da se on pride pogovarjat z nami, da že v bistvu mi to rabimo.« Med
udeleženci fokusne skupine sem zasledila kritično vrednotenje situacije in zavedanje lastnega
vpliva na igro.
Igralni pedagogi prav tako navajajo, da največkrat začenjajo pogovor z otroki, ko pridejo do
ognja, saj imajo pogosto občutek, da se pridejo tja pogovarjat. To sem opazila tudi sama, saj
so se tam igralni pedagogi pogosto pogovarjali z otroki, pogosto tudi o varnosti pri ognju,
čeprav včasih niso dobili odgovora. Eden izmed bolj izkušenih igralnih pedagogov na fokusni
skupini je ob tem primeru opozoril, da je treba paziti na to, v kakšnem miselnem stanju je
otrok, saj meni, da ni primerno motiti otroka, če je ta v svojem svetu.
-

Igralni pedagog se je umaknil. Ta intervencija, ki sem jo opazila, še vedno spada pod
srednjo intervencijo in pomeni zaključek intervencije. Ob tem Sturrock in Else (1998)
opozarjata, da se mora igralni pedagog umakniti iz igre takoj, ko spozna, da je igralni
okvir vzpostavljen in da bo vzdržal domišljijsko igro.

Navedena intervencija se je na Doživljajskem igrišču v Mariboru največkrat zgodila v lesnem
kotičku, kjer je igralni pedagog sodeloval pri igri na otrokovo pobudo. Vendar ko je videl, da
otrok zmore, se je umaknil in tako deloval v skladu z igralno pedagogiko. Eden izmed
primerov je tudi naslednji:
Dva fanta sta se vlekla s plastičnimi traktorji. I5 sta prosila, da jima pomaga zvezati vrvi
skupaj. To je naredil, nato ju je pustil. Nato sta se začela vleči, zraven sta si privezala še
hodulje in se vlekla po igrišču in zraven kričala: »Brrrrr, daj hitroooo!« Igre nihče ni
prekinjal.
Omenila sem že, da so igralni pedagogi večkrat začeli igro, kasneje so se jim pridružili otroci.
Hkrati pa velja omeniti, da velikokrat tudi niso organizirali igre namesto otrok zaradi tega, ker
tega niso želeli ali pa ker trenutno niso imeli časa. To se je dogajalo pri ustvarjanju, saj niso
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želeli delati namesto otrok in so jih spodbujali k temu, da so otroci delali sami. Prav tako so
vedno, ko je otrok izrazil željo po ognju, otroka spodbujali, da sam poskrbi, da lahko prižgejo
ogenj (počisti ognjišče, pripravi drva, zakuri itd.). Zgodilo pa se je, da igralni pedagog ni imel
časa in to je povzročilo, da je otrok zmogel sam:
Otrok, ki je sestavljal bobne, je kričal imena igralnih pedagogov, da mu pridejo pomagat. Vsi
so bili zaposleni in se mu niso takoj oglasili. I5 mu je nato odgovoril, da nima takoj časa in
zato je začel sam sestavljati bobne. Hodil po igrišču in nabiral material. Sam je tudi našel
način, kako spraviti težek hlod na oder – takrat ni nikogar poklical na pomoč.
Hughes (2001) sicer kot intervencijo v igralni pedagogiki priznava organizacijo aktivnosti s
strani igralnega pedagoga, ko to želijo otroci, vendar hkrati opozarja, da je treba oceniti, ali to
otrok resnično potrebuje ali bi zmogel sam. Avtor omenja otrokovo ranljivost, da postane
odvisen od odraslih, če odrasli prehitro organizirajo stvari namesto njega. V omenjenih
situacijah, so otroci zmogli sami in ob tem doživljali viden ponos.
Ob podobni situaciji, ko se je otrok trudil pritegniti igralnega pedagoga (večkrat), da bi mu ta
pomagal, se ta ni odločil za to in je še naprej ostajal na lesnem kotičku. Rennie (2003) navaja,
da so lahko odzivi na ignoriranje namiga za igro, da otrok vpraša ponovno, vpraša koga
drugega, lahko se igra sam, lahko se odzove z močnimi čustvi …V konkretnem primeru je
otrok na Doživljajskem igrišču še večkrat vprašal igralnega pedagoga, ko se ta ni odzval, je
čustveno odreagiral (jeza) in se nato za nekaj časa odšel igrati sam. V tem primeru bi otrok
verjetno potreboval odziv igralnega pedagoga, saj je bil izrazito nezadovoljen s tem, da mu
nihče (ne nujno igralni pedagog) noče pomagati. Razlog, zakaj se igralni pedagog ni odzval,
je lahko to, da so bili na lesnem kotičku še drugi otroci, ki so delali z orodjem in je igralni
pedagog ocenil, da ne more zapustiti lesnega kotička ali pa je ocenil, da bo otrok zmogel sam,
kar pa se ni zgodilo. Tako je lahko ista intervencija na otroka vplivala zelo različno –
spodbudno ali zaviralno – na tem mestu lahko vidimo pomembnost tega, kar avtorji v teoriji
igralne pedagogike omenjajo kot ocena situacije in razmislek o razlogih za svoje reakcije.
Sturrock in Else (1998) navajata, da imajo prav igralni pedagogi in njihov odziv na igro
pomembno funkcijo, saj oni vzdržujejo širše okvirje igre. Ob tem se bi morali zavedati, da je
otrokovo igro treba čim manj prekinjati in razmišljati o njihovi vpetosti v igralni cikel. Tudi
Hughes (2001) navaja, da se igra ne prekinja (z organiziranjem drugih stvari, naslavljanjem
otroka, motenjem otroka …), vendar se izključno omogoča. Ampak kot sem omenila že na
začetku tega poglavja, je funkcija igralnega pedagoga, da po potrebi tudi omeji igralni okvir,
če ta predstavlja preveliko tveganje.
Tako sem na Doživljajskem igrišču zasledila tudi prekinitve igre, ki jih bom razdelala v
nadaljevanju:
-

Prekinitev igre zaradi varnosti. Igra je bila največkrat prekinjena pri delu z lesom in
ob ognju. Ponavadi je bilo to zaradi neprimerne zaščite (otroci niso imeli rokavic za
žaganje ali rokavic in očal pri sekanju drv) ali neprimernega vedenja pri delu:
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I6 je sedel zraven ognja, opazoval in pustil otrokom, da naložijo na ogenj. Nato so se vsi
posedli okrog ognjišča. Igro je prekinil takrat, ko je kdo hotel iz ognja potegniti goreče drvo
ali ko je bilo na ognju že dovolj lesa: »Počakajte, da bo to zagorelo, potem lahko spet.«
Igro pri ognju so torej prekinili vedno, ko so otroci jemali goreče palice iz ognja ali ko so
sami stopali v ognjišče – takrat je vedno prišlo do pogovora o tem, zakaj je pomembno, da
pazijo na varnost pri ognju (možnost požara, da opečejo sebe ali koga drugega). Če otroci niso
upoštevali pravil, jim je igralni pedagog vzel gorečo palico.
Prav tako so ustavili igro, če je otrok npr. tekal z žago – tej prekinitvi je sledil pogovor o tem,
zakaj je to lahko nevarno. Igralni pedagogi so kot razloge navajali predvsem poškodbe.
Igra je bila prekinjena tudi, če so otroci uporabljali orodje tako, da so ogrožali sebe ali druge:
I1 je otroke samo opazoval, ko so sekali drva, saj so bili to fantje, ki so to že večkrat počeli.
Posegel je v igro, ko si je eden izmed fantov dvignil sekiro z drvom vred nad glavo. Takrat ga
je prosil, naj ne seka tako, saj obstaja nevarnost, da se mu drvo sname.
Hkrati se igralni pedagogi tudi sami zavedajo, da na igrišču ne dovoljujejo določene stopnje
eksperimentiranja, zaradi pravil (napisanih ali nenapisanih), ki veljajo na igrišču, pa čeprav
Brown (2003) kot lastnost igralne pedagogike navaja tudi zagotavljanje priložnosti za
eksperimentiranje in raziskovanje.
Igralni pedagogi trdijo, da gre pri tem za vprašanje nadzorovanega tveganja: »Treba je
zagotavljati tveganja, ampak taka, ki jih mi lahko nadzorujemo. […] Ali pa ena druga
tveganja, ko jih bomo mogli na drugačen način gledati, jih vrednotiti in potem mogoče reči,
da samo takrat ko je eden od nas tam zraven, je tveganje omejeno. To se gre npr. pri sekiri.
Zame kladivo ni vprašanje ocene tveganja pri otrocih, ki so vpričo mene že zabili tri žeblje.«
Kot možno intervencijo za zagotavljanje varnosti omenjajo tudi prestrukturiranje okolja
(ograja …).
Tudi Hughes (2001) se strinja, da je obveznost igralnega pedagoga zagotavljanje splošne
varnosti otrok med igro, vendar mora prav tako ustvarjati priložnosti, da lahko otroci
raziskujejo in nadzorujejo svojo igro. Ni splošnih pravil varnosti – ocena tveganja se naredi za
vsakega otroka posebej in je odvisna od okoliščin. Kot navaja Rennie (2003) pa je ravno
igralni pedagog tisti, ki naj bi imel znanja, da zagotovi varno okolje otrokom, ki se igrajo.
-

Prekinitev igre, ker ne skrbijo za materiale. Igra je bila pogosto prekinjena, ker so
igralni pedagogi opominjali otroke, da je treba paziti na materiale – to sem opazila
predvsem pri delu v lesnem kotičku in skrbi za orodje.

Fant tolče s kladivom po mizah, ampak ničesar ne zabija. I1 ga gleda. Otrok sicer opazi,
vendar še naprej nadaljuje z razbijanjem. I1 ga opozori na to, da lahko miza razpade in da je
škoda kladiva. Otrok še naprej razbija, zato mu vzame kladivo. Kot alternativo mu ponudi
drug les za razbijanje.
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Zelo pogosto je bila igra prekinjena zaradi opominjanja, da je treba materiale pospraviti. Tudi
igralni pedagogi prepoznajo to kot lastno intervencijo prekinjanja igre. Ob raziskovanju
razlogov za tovrstno intervencijo navajajo varnost pri pospravljanju orodja (»[…] Če ena
žaga tam leži, je nevarno …« in »Jaz bi jim dala vsa orodja (na gradbišče za grajenje hiše),
če mali otroci ne bi imeli dostopa do tja«) ter skrb za materiale (»Materiali, ki nam jih je
škoda«; »Ker nekdo drug ni pospravil, se meni zdi fer, da pa vseeno lahko nekdo drug
dobi.«). Igralni pedagogi so že na fokusni skupini iskali rešitve za omejitev ozemlja za večje
otroke, z namenom, da bi zmanjšali tveganje in hkrati večjim otrokom omogočili svobodnejše
delo z orodjem.
Prav tako pa so igralni pedagogi omenili, da želijo, da otroci pospravljajo, saj s tem krepijo
svoj čut za odgovornost do materialov in do zmerne porabe le-teh.
-

Prekinitev igre, ker so v bližini še drugi ljudje – igra je bila prekinjena tudi, ko so
se v območju, kjer se je delalo z orodjem, znašli manjši otroci. Takrat se je igri vedno
pridružil tudi igralni pedagog. Zgodilo se je tudi, da je igralni pedagog prepovedal igro
škropljenja in metanja mivke pri peskovniku. Igralni pedagogi so kasneje reflektirali
to situacijo in kot razlog prekinitve navajajo prisotnost drugih ljudi. Tovrstno igro bi
dovoljevali, če bi je bili deležni samo ljudje, ki se jo želijo igrati (»[…] Ko smo samo
tisti, ki se to hočemo iti. Ne pa da je zraven nekdo, ki se tega noče it, bo pa samo
pokasiral od tega. In zato tam, kjer so mali otroci pa starši, ne dovolimo, da vse
razturijo.«). Podoben je tudi naslednji primer, ki se je zgodil med mojim
opazovanjem:

Ko otroci začnejo z vejami tolči po drevesih, jim I1 reče, da naj tolčejo po drugih drevesih
(pokaže na drevesa, ki so dlje), da ne udarijo koga, ki se ne igra z njimi.
Tudi igralna pedagogika zagovarja vključitev v igro, ko igralni pedagog naredi oceno stanja in
situacijo oceni kot nevarno. Za intervencijo se mora odločiti čim bolj objektivno, kar zahteva
razmišljanje, spraševanje, reflektiranje, saj obstaja nevarnost, da strokovnjakova presoja in
vključevanje v igro zdrsne na subjektivno raven (Sturrock in Else, 1998). Ob raziskovanju
razlogov za navedene prekinitve na Doživljajskem igrišču je bil ta večinoma ocena tveganja,
da je igra prenevarna.
-

Prekinitev igre z namenom ponujanja pomoči. Sploh na lesnem kotičku so igralni
pedagogi velikokrat opazovali igro in nato posegli kot v naslednji situaciji:

Tudi manjši otroci (pod 6 let) so lahko na lesnem kotičku preizkušali orodje. I1 jih je na
začetku večkrat samo opazoval (tudi če so se lotili bolj nerodno in niso prav držali kladiva),
ko so preizkušali orodje. Čez nekaj časa je otroka vprašal: »Ti lahko pokažem, kako to
deluje?« Nato je pričvrstil desko, pokazal in razložil pravilno uporabo orodja.
Vygotsky (1978; v Zupančič, 2001) je prav tako opredelil razvoj otroka znotraj »območja
bližnjega razvoja« (v nadaljevanju OBR). To predstavlja območje sposobnosti, ki ga bo otrok
usvojil v bližnji prihodnosti s pomočjo odrasle osebe ali kompetentnega vrstnika. Eden izmed
tipov OBR obsega vse vrste namerne pomoči (Oerter, 1993; v Zupančič, 2001), kamor spada
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tudi omenjena intervencija. Strokovnjak z njo otroku pomaga do naslednje razvojne stopnje.
Seveda pa je pri igralni pedagogiki spet pomembna presoja, kdaj bi to otrok zmogel sam oz.
kdaj potrebuje pomoč. To se kaže pri prekinitvah na Doživljajskem igrišču, ko so igralni
pedagogi na začetku vedno počakali in opazovali igro, nato so se šele odločili, ali bodo
posegli. Če se igralni pedagog odloči za tovrstno intervencijo, se mora znati tudi umakniti in
ne prevzeti otrokove igre. Namen intervencije naj bi bil vzpostavitev igralnega okvirja, ki bo
zdržal otrokovo igro, brez večjih nevarnosti.
Vseh navedenih prekinitev se igralni pedagogi zavedajo ter so jih tudi sami omenili in
argumentirali. Podali so utemeljene razloge za tovrstno prekinitev igre. V nadaljevanju bom
omenila prekinitve igre, ki sem jih prepoznala pri opazovanju, igralni pedagogi jih pa znotraj
fokusne skupine niso omenjali oziroma je do iskanja razlogov za tovrstno ravnanje prihajalo
skozi raziskovanje.
-

Prekinitev igre zaradi drugih razlogov

Ena izmed situacij, kjer ni bilo prekinitve igre zaradi nevarnosti, uničevanja materialov in
stiske drugih ljudi, je naslednja:
Fant packa po vedru z vodo in potem vodo zlije stran. I2 odreagira: »Pa ne to, to bi še
potrebovali za umivanje čopičev!« Nato mu razloži, kako naj umije čopič.
Morda izhaja odziv iz prepričanja, ki si ga je ustvaril igralni pedagog v tistem trenutku (ta
voda je za umivanje čopičev in za nič drugega). Kot omenjata Sturrock in Else (1998) lahko
odrasli zelo vplivajo na igro otrok s svojimi željami in s svojimi odzivi prav tako narekujejo
vrednote, kar bi se naj znotraj igralne pedagogike dogajajo čim manjkrat. Otroci naj bi imeli
možnost, da sami razvijajo svoje vrednote.
Na eni strani so bili na Doživljajskem igrišču to pozitivni odzivi, ki spodbujajo vrednote
otrok. Ti so pohvala in veselje, ki so ga izvajalci kazali ob dosežkih otrok. Dodajam komentar
igralnega pedagoga o situacijah, ko otroci pridejo pokazati svoje izdelke: »Moje vprašanje v
tem primeru je: 'Kakšna se tebi zdi? Si zadovoljen s tem?' Jaz se izogibam temu: 'Ja, dobra je,
super si to naredil.' Razen če mam občutek, da tisti otrok v tistem trenutku rabi to, takrat je
drugo.« Med opazovanjem sem zaznala oboje. Hkrati vrednotenje in raziskovanje otrokovega
občutja ob tem.
Odzive z negativnim vrednotenjem so izvajalci dajali predvsem ob neprimernih besedah in ob
vrednotenju orožja ali drugih materialih in s tem spodbujali razvijanje vrednot. Slednje
nakazujejo naslednji primeri:
Otrok pride do izvajalca in prosi, če lahko zakuri lesen spleten obroč, ki je razpadal. I3
odgovori, da ne, ker ga je škoda. Otrok sprašuje, zakaj. I3: »Ga lahko nazaj zvežemo in
porabimo še za kaj.« Otrok ga vrže na tla in odide.
Otrok si je naredil leseno pištolo in navidezno streljal v I3. Izvajalec si je zakril oči in rekel:
»Ne maram!«. Otrok: »Zakaj ne?« I3: »Ker pravo orožje ubija ljudi in živali.« Otrok: »Pa saj
to ni pravo!« I3: »Saj vseeno, vseeno ne maram.« Otrok gre udarjat po vedrih.
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Igralni okvir je v teh dveh primerih razpadel in postal neučinkovit ali moten, saj ni več nudil
odgovora (Sturrock in Else, 1998). Igralni pedagogi so s svojim vrednotenjem prekinili potek
otrokove igre. V sklopu igralne pedagogike bi bilo primerneje prepustiti igro otrokom ali pa
skupaj z otrokom raziskovati v smeri alternativnega vedenja.
Vendar kljub temu, da so posamezniki odreagirali ob preklinjanju, se je večkrat zgodilo tudi,
da igralni pedagogi niso odreagirali na preklinjanje. Tudi Hughes (2001) trdi, da se moramo
izogibati rigidni in nenehni uporabi politike enakih možnosti in podobnih vrednotnih idej.
Igralnim pedagogom je vrednota, da jih otroci kličejo po imenu in ne z drugimi nazivi. Zato
so otrokom večkrat ponovili, da naj jih kličejo po imenu. Kot razloge za to naštevajo lastne
potrebe (»Ja, ker se je meni pač zdelo dobro za njega, da ve.«; Ja, meni je tudi šlo na živce.«;
»Ja, meni je blo ful smešno, ko mi je govoril gospod. Tukaj je bil tisti povod, zakaj sem
odreagiral.«)
Na tem mestu se je odprlo tudi vprašanje izražanja spoštovanja s strani otrok. Pojavljalo se je
vprašanje, katere vrednote zahtevati od otrok do sebe, kot do človeka. Ali vrednotiti
komunikacijo otrok, ki je namenjena igralnim pedagogom? »A jaz sebe čist izvzamem ali jaz
smem o sebi odločat, tudi če sem playworker, kako obnašanje pa jaz dovolim do sebe – in če
mi nekdo reče: 'Sekira!', jaz nisem tu noben tvoj, ko me boš pošiljal po sekiro, ampak sem tu
zato, da ti omogočim sekiro, ampak pač na nek normalen način, ki ga pač jaz zahtevam,
želim.«
Igralni pedagogi se ob vseh teh primerih, ko izražajo svoje vrednote, hkrati zavedajo kulturne
raznolikosti otrok in tudi dejstva, da nekateri zelo slabo govorijo slovensko in da izhajajo iz
različnih okolij. Znotraj teh okolij so si izgradili različne komunikacijske vzorce, ki jim
predstavljajo »normalen jezik«.
Igralni pedagogi so v fokusni skupini dosegli sporazum, da jim igralna pedagogika pomeni
raziskovanje počutja, razmišljanje, odkrivanje novih možnosti, alternativ in da to lahko
počnejo takrat, ko opazijo, da je zaradi »normalnega jezika« nekoga, nekdo drug (ali oni
sami) v stiski.
Kljub temu pa igralni pedagogi izpostavljajo, da največji vpliv na otroke in njihove vrednote
predstavljajo oni sami in drugi otroci s svojim vedenjem. »Mogoče so na začetku, ko so prišli,
npr. Martina in one tri Romkinje, so bile čisto skregane, čez čas pa so one mele možnost – mi
nismo šli k njim pa rekli ne smete to govorit, otroci ste enaki, tukaj se tega ne sme govoriti,
ampak smo jim pustili, da so sami razvili vrednoto prijateljstva,« in »[…] Ni nasilja pa ni
žaljenja. Tudi pri žaljenju – mi ne odreagiramo zato, ker je en čez Rome udrihal, ampak ker
se pač na ta način ne komunicira, če je potem nekdo drug v stiski zaradi tega.«
Otrokom se mora omogočiti, da razvijejo vrednote skozi proces igre (Hughes, 2001), hkrati pa
igralni pedagogi predstavljajo subjekte, s katerim se otroci identificirajo (Autorengruppe
ASP/MV, 1973).
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V času opazovanja ni prišlo do večjih prepirov med otroki, čeprav so se pojavljala različna
imena za druge. Vendar nikoli niso bila namenjena točno nekomu in nihče ni bil v izraziti
stiski zaradi njih, zato igralni pedagogi niso posegli, čeprav so jih slišali.
Tudi v času opazovanja so igralni pedagogi dovoljevali, da so otroci sami našli način, kako se
soočiti s situacijo. To se je dogajalo na lesnem kotičku pri zabijanju lesa, ko so velikokrat na
začetku pustili, da otrok sam najde način, kako se zabija ali pa pri socialnih stikih:
Fant je prišel sekati drva in je sekal tam, kjer je bil prej drug fant (ta si ni označil prostora ali
kaj podobnega in takrat ga pač ni bilo tam). Ta fant mu je potem trikrat rekel, naj se umakne,
vendar se drug fant ni hotel. Začel je kričati proti I1: »Ti mu reeeečiii«. Igralni pedagog se ni
odzval na to, čeprav je slišal. Otrok se je prestavil na drug hlod.
Igralna pedagogika podpira tovrstne intervencije, saj kot pravi Hughes (2001) se mora
otrokom na igrišču omogočiti, da imajo sami priložnost izboljšati svoj pristop in da niso pri
tem preveč odvisni od odraslih. Avtor pravi, da je potrebno odločitev, kaj je primerno
vedenje, prav tako prepustiti otrokom.
Kot navedeno že zgoraj, so igralni pedagogi posegli predvsem, ko je bila možnost, da otrok
poškoduje sebe/druge ali uniči material in če je bil v stiski drug otrok.
Če pa so se odzvali, so se s pogovorom, in sicer na način, ki je spodbujal raziskovanje
drugačnih možnosti, spodbujanje otroka, da poskusi sam. Podobno pišejo tudi strokovnjaki, ki
pravijo, da morajo biti igralni pedagogi sposobni otrokom prikazati alternativno vedenje in
hkrati dopustiti, da otrok sam pridobi svoje izkušnje (Autorengruppe ASP/MV, 1973).
12.3 ZADOVOLJEVANJE ŽELJA IN POTREB OTROK
Če vidimo igrišče kot prostor, ki zadovoljuje potrebe otrok, moramo nanj pogledati kot na
prostor, ki se nenehno spreminja in bogati, da lahko pri tem zadovolji čim širši spekter
igralnih potreb. S tem postane okolje prilagojeno vsakemu posamezniku (Conway, 2003). O
tem sem veliko pisala že v poglavju o okolju, ki ga vzpostavljajo igralni pedagogi in že tam
omenjam, da je igrišče sestavljeno iz različnih komponent, kjer lahko vsak otrok najde kaj
zase. Skozi omogočanje tveganja, ki sem ga že opisala, na Doživljajskem igrišču omogočajo
zadovoljevanje otrokovih potreb, da preizkušajo svoje meje (NPFA, 2000; v Douglas, 2003).
Hughes (2001) tudi omenja, da mora igralna pedagogika ponuditi možnosti za igro povezano
z identiteto.
Na Doživljajskem igrišču v Mariboru so otroci lahko, kar želijo biti. Velikokrat se je v času
mojega opazovanja zgodilo, da so se otroci prelevili v kuharje; igrali so se, da so arhitekti;
superjunaki; kralji in kraljice … Pri tem so uporabljali materiale, ki jih ponuja igrišče
(omenjeno v poglavju o okolju). Podobne situacije omenjajo tudi igralni pedagogi in dodajajo,
da imajo otroci na igrišču možnost, da si izberejo svojo identiteto (I1: »Jaz bi še tukaj dodal,
da recimo identiteta otrok nas ne zanima – za nas je Metod Metod, ni človek, ki ga imamo v
redovalnici in ga opazujemo in ocenjujemo.«; I5: »Pa brez neke zgodovine pridejo.«; I2: »In
lahko nosi masko, ki jo mora nosit v šoli. Ima izbiro. V šoli on ne more maske snet. Pri nas se
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lahko do nas obnaša kot da smo mi učitelji ali pa kakor da nas ni ali pa kot da smo mi
pomemben odrasli njemu.«).
Prav tako imajo otroci na igrišču možnost spoznavati same sebe in s tem razvijati svojo
identiteto (»Ali pa recimo Mateja je svojo identiteto začela spreminjati v smeri – aha, sem
človek, ki mu leži ustvarjalnost, sem uspešna v tem. Vedno bolj se začenja lotevati teh stvari ...
To se meni zdi ena taka zelo važna stvar«).
Glede na količino tovrstne igre bi lahko sklepali, da je identifikacija z različnimi liki in
razvijanje identitete prav tako ena izmed potreb otrok.
Če imajo otroci možnost in nadzor glede svoje igre, bodo krepili svobodo in zadovoljstvo, ki
ju dobijo od nje (NPFA, 2000; v Douglas, 2003). Ružič in Buzetova (2011) dodajata, da v
vsaki igri zasledimo potrebe po spreminjanju in vplivanju na okolje.
Otroci imajo tako vpliv na to, kdo so na igrišču in tudi na izbiro igre. Med opazovanjem so
otroci vedno sami izbrali, kaj se bodo igrali. Ponavadi so prišli na igrišče, se razgledali in se
namenili tja, kjer jih je nekaj pritegnilo (ali k drugim otrokom ali k igralnemu pedagogu ali pa
so že takoj vedeli, kaj bi radi počeli). Večkrat se je zgodilo, da so otroci takoj, ko so prišli na
igrišče, šli do lope in rekli, da bodo delali z orodjem. Igralni pedagog jim je zagotovil material
in jih napotil na prostor, kjer lahko to počnejo ter opazoval njihovo igro (pomoči niso
potrebovali, saj so že bili vešči dela z orodjem, kar so igralni pedagogi vedeli). Ko so želeli
končati z igro, so to lahko naredili kadarkoli. Pomembno je bilo samo, da pospravijo za seboj.
Tudi igralni pedagogi se strinjajo, da morajo otroci na igrišču sami pri sebi raziskati, kaj si
želijo, igrišče jim pa pri tem ponuja ogromno možnosti.
Po tem, ko se odločijo, kaj bi počeli, je od njih odvisno tudi, da se odločijo, kako bo
potekala njihova igra. Paziti morajo samo na omenjene omejitve, zaradi katerih igralni
pedagogi prekinejo igro (preveliko tveganje za poškodbe, stiska drugih, če ne skrbijo za
materiale).
Nekateri otroci so se pridružili aktivnostim, ki so jih že počeli igralni pedagogi, nekateri pa so
razvili popolnoma svojo igro. Igralni pedagogi so prav tako podprli ideje, ki so jih imeli
otroci:
Eden izmed otrok je dobil idejo, da bi na igrišču naredil razstavo svojih fotografij in tudi sam
pripravil vabilo. I1 je takoj, ko mu je otrok predstavil idejo, to zagrabil in mu predstavil,
kakšne možnosti ima. Zmenila sta se, da bo on fotografiral, igralni pedagog pa mu bo natisnil
in plastificiral fotografije. Rekel mu je: »Ti si zamisli, kako bi razstava zgledala, potem pa
meni povej, kaj moram jaz narediti.«
Med opazovanjem se je pripetila tudi kakšna situacija, kjer je bilo otrokom onemogočeno
razviti kontekst igre, kot bi si ga želeli, ravno zaradi varnosti in posledično omejitev. Hkrati,
tudi zaradi tega, ker igralni pedagogi niso mogli zagotoviti varne uporabe orodja na za to
določenem mestu in s tem se je prekinil igralni proces:
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Nekaj otrok je bilo skupaj pri hiši – eni so sedeli, eni delali, zraven so se pogovarjali. Nihče
jih ni motil. Nato so želeli žago, da bi nažagali hlode. Žage si na »gradbišče« niso smeli
odnesti, hlodov pa tudi niso smeli prinesti v lesni kotiček, ker tam ni bilo nikogar. I1, zadolžen
za lesni kotiček, je pomagal pri žaganju drv. I6 jim je nato rekel, da bodo dobili žago potem,
ko bodo nehali žagati drva in bo spet kdo na lesnem kotičku. Otroci tisti dan niso več rekli za
žago.
V večini primerov so otroci imeli vseeno možnost razviti svoj kontekst igre in tudi igralni
pedagogi so povedali, da je način igre otrokova odgovornost, oni samo zagotovijo materiale
za spodbujanje raznolikosti igre. Vseeno jim je, kaj se dogaja z nastavljenimi materiali.
Igralnim pedagogom sem na fokusni skupini predstavila izsledke svojih opazovanj in jih
vprašala, zakaj so prekinjali igro, ko so otroci uporabljali določene materiale za svojo igro
(npr. prekinili so igro, ko je otrok vlival v vodo detergent za pranje posode, ki je bil nastavljen
vsem na dosegu roke). Igralni pedagogi so sami reflektirali svoje reakcije in razmišljali: »[…]
Če mi želimo, da detergent služi svojemu namenu in če vidimo, da je to otrokom igralni
namig, da je boljše, da ga damo nekam na stran in rečemo, da če kdo rabi detergent, da naj
pride po njega v lopo. Ker dejstvo je, da njemu je bil igralni namig …«
Otroci pa nimajo vpliva samo na svojo igro, ampak pomembno preoblikujejo tudi sam
prostor. Med mojim opazovanjem so kopali luknje, delali potočke, oblikovali lasten prostor
za hišo itd. Vse navedene aktivnosti so potekale na delu »gradbišča«, kjer ni drugih aktivnosti.
Otroci so prav tako preoblikovali okolje tako, da so prestavljali različne objekte –
prestavljanje stolov pred oder (postavljanje tribune), nosili igrače na »Triglav« … Igralni
pedagogi omenjajo, da so si otroci sami naredili tudi klančino za skakanje s kolesi, različne
potke … Hkrati pa pravijo, da so stvari, na katere otroci nimajo vpliva – ko gre za vprašanje
varnosti ter uporabe orodij in materialov, na vprašanje odpiralnega časa in na odprtost v
povezavi z vremenom. Omejeni so tudi s količino materialov in orodij ter nimajo vpliva na to,
v katerem jeziku se igralni pedagogi pogovarjajo z njimi (»[…] Ne moremo se z njim
pogovarjati v romskem jeziku, ker ga ne znamo. Tako da, če kaj želi od nas, mora z nami
govoriti slovensko«). Igralni pedagogi se prav tako zavedajo, da se včasih spreminjanje
okolja zgodi zaradi njih, ne zaradi otrok. Na lastno željo, potrebo so postavili
»travnovnik«, kjer naj bi rastla trava in kjer bi lahko otroci hodili tudi bosi. »Travnovnik« je
bil v času opazovanja obiskan zelo redko, le malo otrok se je odločilo za igro tam. Igralni
pedagogi so na lastno pest postavili tudi »hišo igrač«, kjer so pospravljene igrače in imajo
otroci prost dostop do njih. »Hiša igrač« so uporabljali vsak dan mojega opazovanja. Tudi
indijanski šotor je bil postavljen na pobudo igralnih pedagogov. Na začetku ga nihče ni
obiskoval in šele čez čas je pridobil uporabno vrednost. V času opazovanja so ga otroci
uporabljali za različne namene – bil je ena središčnih točk za igro in v njem so se igrali veliko
različnih iger. Igralni pedagogi prav tako realno razmišljajo, ali bi otrokom pustili vplivati na
okolje, če bi si želeli podreti »Triglav«, indijanski šotor … Ideje za večje spremembe s strani
otrok bi obravnavali na mesečnih sestankih in razmišljali bi, kaj bi to pomenilo iz finančnega
vidika; vidika varnosti; če lahko zagotovijo dovolj ljudi, da bo varno; kako bi to vplivalo na
druge otroke, ki niso bili pobudniki ideje … Na podlagi tega bi se odločili, če bi otrokom
dovolili spremembo.
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Sturrock in Else (1998) to poimenujeta »vplivanje odraslih«, ko cilji igre otrok postanejo
»okuženi« z željami odraslih. To se lahko zgodi zaradi potreb odraslih, da otroke nekaj
naučijo, ker preprosto želijo biti dominantni ali pa ker imajo sami kakšen neizživet igralni
material. Kot primere naštevata grajenje skulptur, ki so predobre, da bi se otroci igrali na njih;
ko je bolj pomembno ohranjanje kot destruktivni vidik igralnega cikla … Tudi na
Doživljajskem igrišču nekatere od skulptur niso dosegle namena, ki so ga želeli doseči igralni
pedagogi.
Kljub temu, da igralni pedagogi postavijo marsikaj zaradi svojih želja, so ideje otrok slišane
in obravnavane resno, raziskuje se jih in nudi pomoč pri izvedbi, kar je bilo vidno tudi pri
opazovanju. Vse ideje otrok se vsakodnevno zapisujejo v dnevnik. Igralni pedagogi so na
koncu tisti, ki dajo materiale, dajo dovoljenje in ponudijo različne alternative, če njihova ideja
ni možna v istem kontekstu.
Brown (2003) kot še eno bistvenih značilnosti igralne pedagogike omenja ravno ustvarjanje
priložnosti, ki otrokom omogočajo igro, kot si jo sami želijo, kar se v veliko primerih dogaja
tudi na Doživljajskem igrišču.
12.4 OCENA DELA V POVEZAVI Z IGRALNO PEDAGOGIKO S STRANI
ZAPOSLENIH
Te podatke sem pridobivala samo na podlagi skupinskega pogovora, zato ne bom primerjala
navedenega s svojimi opazovanji. Izsledki pomembno vplivajo na dojemanje igralne
pedagogike v okviru Doživljajskega igrišča v Mariboru. Fokusna skupina je služila dvojemu:
pridobivanju podatkov o delu na Doživljajskem igrišču in samoevalvaciji dela. Posamezniki
so lahko identificirali svoja močna področja, šibkosti lastnega dela in tudi to, kar morajo še
razvijati, kar pa so temelji samoevalvacije (Proctor s sod., 1995; v Polak, 2010).
Ko sem igralne pedagoge vprašala, kako bi ocenili sami sebe kot igralne pedagoge na lestvici
od ena do deset, so bile vse ocene med štiri in šest. Kot način svojega delovanja omenjajo
pristop zdrave pameti; lastna ocena je zelo odvisna od posamične situacije; delujejo zelo
instinktivno; imajo premalo specifičnih znanj (I4: »Drugač pa se mi zdi, da tak s
pristopom zdrave pameti, ki je podobna filozofiji playworka, da mi gre kr ok.«; I3: Sicer zase
mislim, da sem po srcu zlo dober človek, samo, jaz sem tak nadevan (smeh) – star sem 38 let
in sem bolj nadevan z enimi stvarmi in moram ful bolj delat in razmišljat o tem, zakaj zdaj
nekaj tak in ne drugač. Sploh zato, ker sem ful instinktivni in impulzivni človek in ful
prevečkrat odreagiram na prvo žogo, preden pomislim, zakaj. […] In če hočem bit
profesionalc, se moram bolj ukvarjat s tem, da vem zakaj sem neki tak nardil in ne samo zato,
ker se mi je pač tak zdelo.«).
Z razmišljanjem I3 se strinja tudi skupina nemških avtorjev, ki pravijo, da je funkcija
igralnega pedagoga tudi, da so subjekti, s katerimi se otroci identificirajo in zato morajo biti
njihove reakcije zavestne (Autorengruppe ASP/MV, 1973). Pa vendar naše avtobiografije in
predhodne izkušnje pomembno vplivajo na prepričanja, vrednote in ravnanje (Renck Jalongo,
2002; v Turnšek, 2008) in na tem mestu je še toliko bolj pomembna samorefleksija. V okviru
raziskave sem skupaj z igralnimi pedagogi naredila refleksijo o akciji, kot jo poimenuje Schön
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(1983; v Palmer, 2003, Pečar, 2012 in Cvetek, 2003). V fokusni skupini smo debatirali o delu
igralnih pedagogov, situacijah, ki so se jih sami spomnili in jim porajajo vprašanja ter o
situacijah z opazovanja in so se mi zdele pomembne za ovrednotenje dela.
Igralni pedagogi (šest od sedmih) so izpostavili pomembnost izkušnje, ki so jo doživeli v
sklopu fokusne skupine (I2: »Meni je zdaj super, da smo to debatirali.«). Zaznati je bilo tudi
stisko pri posameznih igralnih pedagogih:
I7: »Ogromno konceptov je in zdaj se mi zdi, da še manj vem in še manj znam. Ogromno
stvari je, ful se mi je težko spomnit, kaj se je vse dogajalo pa samoreflektirat, ker je ful
globoko, ful dosti stvari. Že dolgo nisem bila na kakem takem izobraževanju, ki bi me tako
pustilo v negotovosti pa v temi kot danes.«
Če želi strokovni delavec spremeniti svoja prepričanja, mora najprej podvomiti o svojem delu
in nato pogosto nastopi faza stiske kot posledica soočanja z novim, neznanim (Rupnik Vec,
2006). Refleksija je zato lahko tudi boleča, saj je potrebno predelati svoje že obstoječe
vrednote (Palmer, 2003).
Vendar je pomembna naloga igralnega pedagoga, da se sprašuje o svojih odzivih. Strokovnjak
mora skupaj s sodelavci analizirati otrokovo igro ter svoje individualne in skupinske odzive
na igro. Poglobitev v simbolične globine igre ni mogoča, če zaposleni niso pripravljeni, s
pomočjo izobraževanj in treningov, vstopiti v raziskovanje svojih odzivov in čustev glede
igralnega konteksta (Sturrock in Else, 1998).
Ko so se igralni pedagogi osredotočili na celoto (kaj Doživljajsko igrišče ponuja otrokom) in
ne samo na svoje intervencije, se je ocena bistveno zvišala. Doživljajskemu igrišču v
Mariboru v celoti bi dali oceno osem, saj menijo, da v splošnem delajo dobro, število otrok
še vedno narašča, ustvarjeni so pogoji za prosto igro. Veliko jim pomeni tudi ocena
strokovnjakov iz tujine, ki so ocenili, da se na Doživljajskem igrišču v Mariboru dela
kakovostno in po načelih igralne pedagogike. Igralni pedagogi pa izpostavljajo močna
področja Doživljajskega igrišča, in sicer, da je igrišče namenjeno predvsem otrokom.
Pomembni so prostori, kjer je manj kontrole (»gradbišče«), pomembna je prosta igra otrok in
razvijanje veščin, ki jih drugje ne morejo. Igrišče po njihovem mnenju zagotavlja tudi
tveganje, ki ga lahko nadzorujejo. Igralni pedagogi pozitivno vrednotijo tudi odnos in
občutek, da so otroci dobrodošli (I3: »Jaz mislim, da se otroci pri nas zelo dobro počutijo,
zelo dobro sprejete. Tudi zaradi tega kakšni smo mi, ker Rom, Albanec, Makedonec, Slovenec
– vsi dobijo enako spoštovanje, v zvezi s tem kake narodnosti so. Če pa si ti danes enega na
gobec, ti pa si bil ful fajn, pol pa je druga stvar.«). Princip in delo sta torej zastavljena zelo
kvalitetno, možne pa so izboljšave na nivoju vsakega posameznika oziroma spremembe
percepcije igralnih pedagogov do lastnega dela. Predpostavljam, da prihaja do razlike v
splošni oceni igrišča in oceni lastnega dela, zaradi tega, kar so omenjali že igralni pedagogi na
fokusni skupini – sami izpostavljajo, da imajo premalo znanj o igralni pedagogiki. Iz tega
sklepam, da je težko vrednotiti dejansko delo. Prav tako do zdaj niso izvajali rednih
samorefleksij svojih intervencij, kjer bi prakso povezovali s teorijo, čeprav sam koncept
Doživljajskega igrišča temelji na teoriji igralne pedagogike (predvidevam, da so igralni
pedagogi zato Igrišče kot celoto ocenili z višjo oceno). Kot pravi Brookfield (1995; v Rupnik
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Vec, 2006) teorija prekinja krog »domačnosti« – z branjem teorije si širimo obzorja, vidimo
različne vidike in s tem izstopamo iz kroga lastne prakse. Ob tem lahko začnemo dvomiti vase
in občutimo strah, ki je po mnenju Hughesa (2001) na začetku razumljiv, saj se igralni
pedagogi s samorefleksijo začnejo bolj zavedati, kako močno in negativno lahko vplivajo na
otrokovo igro. Namen samorefleksije je, da se strah zamenja z novim profesionalnim
samozaupanjem, ki temelji na povečanem razumevanju igralnega procesa in konceptov
igralne pedagogike.
Menim, da bodo igralni pedagogi na Doživljajskem igrišču z ozaveščanjem svoje prakse,
izboljšali tudi lastno percepcijo svojega dela.
12.5 DEJAVNIKI, KI POTENCIALNO ZMANJŠUJEJO
OPRAVLJANJE IGRALNE PEDAGOGIKE

MOŽNOSTI

ZA

Izpostavila bom tudi dejavnike, ki otežujejo izvajanje igralne pedagogike na Doživljajskem
igrišču v Mariboru. Igralni pedagogi navajajo nizka finančna sredstva, ki posledično
vplivajo na uresničevanje otroških idej, saj pogosto ni denarja za nakup materialov, ki bi si jih
želeli otroci. Otroci ne morejo dobiti toliko materialov, kot bi si želeli, saj jih je na voljo
omejeno število in morajo biti na voljo vsem otrokom. Doživljajsko igrišče je trenutno odprto
samo tri dni na teden. Igralni pedagogi si želijo, da bi bilo odprto vsak dan, vendar to ni
mogoče zaradi nizkih finančnih sredstev. S podobnim izzivom se srečujejo tudi doživljajska
igrišča v Veliki Britaniji (Chilton, 2003).
Kot dejavnik, ki onemogoča igro otrok, so igralni pedagogi izpostavili tudi starše, ki npr.
otrokom ne dovolijo biti pri ognju, ker bodo smrdeli itd. Tudi med mojim opazovanjem so bili
večkrat starši tisti, ki so prekinili igro otrok. Igro so hkrati opazovali tudi igralni pedagogi, ki
je v tistem trenutku še niso prekinili. Že med samo fokusno skupino so igralni pedagogi
debatirali o tem, da bi del igrišča zaprli za starše in manjše otroke in bi s tem večjim otrokom
omogočili bolj pristno izkušnjo igre. Pri tem jim je največji izziv predstavljala ravno
komunikacija s starši in to, kako jim razložiti, zakaj imajo omejen vstop na tisti del igrišča (na
t.i. »gradbišče«).
Igralni pedagogi se zavedajo tudi, da imajo sami premalo tehničnih znanj s področja
gradbeništva in zato tudi ne morejo posredovati zadostnih informacij otrokom. Prav tako jih
omejuje dejstvo, da na igrišču ni elektrike, saj bi to olajšalo delo in omogočilo marsikatero
izkušnjo. Omenili so tudi, da zagotavljanje doživljanje tveganja, prinaša tudi veliko
odgovornost na zaposlene. Kot piše Chilton (2003), na doživljajskih igriščih ni ničesar, kar bi
ublažilo padce.
Igralni pedagogi nimajo jasnih odgovorov na to, kako delati, kar bi lahko povezali tudi s
pomanjkanjem izobrazbe na področju igralne pedagogike v Sloveniji. Nekateri udeleženci
fokusne skupine (predvsem tisti, ki so začeli s projektom Doživljajsko igrišče v Mariboru) so
sicer bili udeleženci kongresov in treningov s področja igralne pedagogike, drugi pa so bili
deležni samo internih izobraževanj v sklopu Društva CPM. Slednji so povedali, da delujejo
veliko bolj instinktivno pri svojem delu. Pet od sedmih ima zaradi smeri študija znanja za delo
z ljudmi, otroki in osnove otroške psihologije.
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Pri ovrednotenju fokusne skupine in zaznavanja igralnih pedagogov o pomembnosti fokusne
skupine so se izoblikovale potrebe igralnih pedagogov, ki izhajajo iz trenutnih
pomanjkljivosti:
-

-

Izdelava vprašalnika za samorefleksijo, ki bo vključeval potrebe, ki so značilne za
Doživljajsko igrišču v Mariboru.
Postavljanje teoretičnih okvirjev igralne pedagogike v Sloveniji. Tuja literatura govori
o igralni pedagogiki v Evropi, ki pa ni enaka slovenski situaciji. Vprašanje
posploševanja evropskih raziskav na slovenske razmere.
Izdelava kodeksa načel dela na Doživljajskem igrišču v Mariboru.
Še več debat, izobraževanj, razmišljanj.
Reflektiranje okolja na mesečnih sestankih.
Dnevne samorefleksije in stalna supervizijska srečanja.

Potrebe, ki so jih izpostavili igralni pedagogi na Doživljajskem igrišču, lahko v veliki meri
zadovoljijo sami. Kot pravi Chilton (2003) je odgovornost igralne pedagogike kot stroke, da
se strokovno razvija, javnosti predstavi funkcije igralne pedagogike kot širše sprejete
discipline … Navedeno lahko uresničujejo tudi igralni pedagogi na Doživljajskem igrišču v
Mariboru, in sicer tako da se trudijo zadovoljiti svoje potrebe in potrebe stroke.
Zaključila bom z izjavo igralnega pedagoga – I2: »[…] Meni se zdi to začetek enga krasnega
playworka v Sloveniji. Bo zahtevno, švicali bomo ... Danes sem to rabil in hočem še več tega.«
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IV.

ZAKLJUČEK

V raziskavi sem odgovarjala na pet raziskovalnih vprašanj, ki so se nanašala na okolje, ki ga
zagotavljajo igralni pedagogi; na intervencije, ki jih ti uporabljajo in vključenost otrok,
njihovih želja in potreb na Doživljajskem igrišču v Mariboru.
V drugem sklopu sem se osredotočila na to, kako izvajalci vidijo sebe kot igralne pedagoge in
na oceno, ki jo pripisujejo celotnemu Doživljajskemu igrišču. S tem sem pridobila tudi
pomembne informacije o dejavnikih, ki otežujejo delo po principih igralne pedagogike.
Tako sem iskala odgovore na vprašanje: »Katere elemente okolja vsebuje doživljajsko igrišče,
da omogoča raznoliko igro otrok?« V teoretičnem delu sem opredelila Toličičevo (1961; v
Marjanovič Umek in Kavčič, 2001) in Smilanskyjevo (1968; v Marjanovič Umek in Kavčič,
2001) klasifikacijo igre. Če primerjam izsledke svoje raziskave s tipi iger, ki jih avtorja
omenjata v svojih klasifikacijah, lahko rečem, da okolje na Doživljajskem igrišču v Mariboru
omogoča funkcijsko igro, saj je na voljo veliko prostora za tekanje, otroci se vozijo s kolesi,
hodijo s hoduljami, igrajo tenis, brcajo žogo … V veliki meri se je pojavljala tudi
domišljijska, simbolna oz. dramska igra, saj so se otroci igrali kuharje, arhitekte, superjunake
… In za to vrsto igre jim je bilo na voljo ogromno materialov – od različnih igrač v »hiši
igrač« do odpadnih materialov, ki jih lahko najdemo po celotnem igrišču (palice, vrvi, palete
…). Veliko je tudi ustvarjalne igre, saj so otroci v času mojega opazovanja risali, šivali,
barvali hiške, pisali scenarij, ustvarjali iz lesa … Za ustvarjanje so jim bili vedno na voljo
materiali, ki so jih iz t.i. lope dali igralni pedagogi. Veliko je možnosti tudi za konstrukcijsko
igro, ki jo Piaget (1951; v Smith 1994; v Marjanovič Umek in Kavčič, 2001) uvršča med igro
in delo. Doživljajsko igrišče omogoča tovrstno »delo« – otroci imajo na razpolago veliko
orodja, izdelujejo stole, mize, lesene pištole itd. znotraj lesnega kotička in gradijo, kopljejo
luknje, urejajo zemljišče tudi na »gradbišču«. Pojavlja se tudi globoka oz. tvegana igra, ki
omogoča otrokom, da doživijo tveganja (Hughes, 2002 in 2006; v Delahoy, 2001). Na
Doživljajskem igrišču lahko doživijo tovrstno igro s plezanjem po višji strukturi, kurjenjem
ognja, pri delu z orodji, z igro v velikih kotalečih se ceveh in kot omenjajo igralni pedagogi že
sama razgibanost terena spodbuja tvegano igro. Vsekakor pa lahko rečemo, da igra na
Doživljajskem igrišču temelji na doživetju, izkušnji, saj kot pravi Hughes (2001) imajo otroci
od rojstva potrebo, da raziskujejo neznano, eksperimentirajo, preizkušajo sami sebe ter
opredelijo samega sebe znotraj njihovega socialnega in materialnega okolja. Naraven proces
je, da to dosežejo skozi igro – skozi izkušnjo. Otroci imajo na Doživljajskem igrišču prav tako
možnost, da se igrajo z drugimi otroki ali sami.
Igralno okolje predstavlja igralni okvir za igro otroka in s tem kontekst, kjer je otrokova igra
sprejeta (Sturrock in Else, 1998). Menim, da Doživljajsko igrišče kot okolje zagotavlja dovolj
možnosti, da otrok razvije svoj kontekst in si vzpostavi okvir igre, ne glede na potrebe, ki jih
ima.
Vendar samo okolje ni dovolj, pomembno je tudi, kako to okolje dojemajo tudi igralni
pedagogi, ki delajo na določenem doživljajskem igrišču. Zato me je v sklopu mojega
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raziskovanja zanimalo, kakšne intervencije uporabljajo zaposleni na Doživljajskem igrišču v
Mariboru.
Zelo pogosto so igralni pedagogi samo opazovali igro in niso posredovali. Zato sem se
soočala z občutkom, da nimam česa opazovati, ampak nato sem ugotovila, da to samo
pomeni, da igralni pedagogi prepuščajo igro otrokom. Kot navajata Tomšič Čerkezova in
Zupančič (2011) lahko igra s pretiranim vmešavanjem odraslih izgubi namen, pride do
zaviranja spontanosti, ustvarjalnosti in izvirnosti, česar se očitno igralni pedagogi dobro
zavedajo.
Pa vendar so se igralni pedagogi posluževali intervencij, kar pomeni, da se zavedajo, da je
treba igralni okvir otroka včasih tudi omejiti ali razširiti.
Ena izmed intervencij je zagotovo to, da so otrokom omogočili materiale, če so otroci izrazili
željo zanje. Igralni pedagogi so dali tudi namig za igro, s tem, ko so npr. grabili listje in se jim
je nato pridružilo še več otrok. Prav tako so se odzvali povabilu otrok, da sodelujejo v njihovi
igri. Sturrock in Else (1998) pri navedenih intervencijah opozarjata, da se mora igralni
pedagog znati tudi umakniti iz igre. Igralnim pedagogom na Doživljajskem igrišču je to v
veliki meri uspevalo (pri delu na lesnem kotičku, pri ognju, ustvarjanju …). Redko se je
zgodilo, da so nadaljevali z igro, tudi ko jim otroci več niso dajali odgovora. Igralni pedagogi
kot razlog za to omenjajo svoje lastne potrebe po igri, ki so jih ozavestili preko pogovora v
fokusni skupini.
Igralni pedagogi so tudi prekinjali igro, in sicer najbolj pogosto, ko so zaznali, da obstaja
možnost za poškodbe in takrat je pogosto sledil pogovor. Igra je bila prekinjena tudi, če otroci
niso skrbeli za materiale. Igralni pedagogi kot razlog za intervencijo navajajo tudi možnost, da
pride do poškodb, če kdo ne pospravi orodja. To sovpada z definicijo doživljajskih igrišč, ki
naj bi dovoljevala otrokom, da se igrajo in upravljajo s sprejemljivim nivojem tveganja brez
tega, da bi se poškodovali (Potter, 1997). Kot druge razloge so navedli še skrb za materiale,
da lahko vsi otroci dlje časa uporabljajo te materiale in imajo posledično več možnosti za
igro. Hkrati želijo igralni pedagogi tudi spodbujati odgovorno ravnanje z materiali. Igro so
prekinili tudi, če so bili v bližini ljudje, ki se niso želeli igrati (obmetavanje z mivko v bližini
manjših otrok in staršev). Na lesnem kotičku so igralni pedagogi prekinili igro zato, da so
otroku pomagali, da je dokončal izdelek, kar pa je bilo po tem, ko so že nekaj časa opazovali
otroka in ocenili, da otrok potrebuje spodbudo in pomoč.
To so bili najbolj tipični primeri intervencij, ki so se dogajali najbolj pogosto in jih podpira
tudi teorija o igralni pedagogiki. Tudi igralni pedagogi so za te posege našli argumentirane
razloge, ki so v skladu z igralno pedagogiko. Večino navedenega je opredeljenega tudi med
pravili, ki veljajo na Doživljajskem igrišču v Mariboru. Zaslediti pa je bilo tudi nekaj
posegov, ki ne spadajo v nobeno od navedenih kategorij. Ko sem igralne pedagoge spraševala
o razlogih za tovrstne intervencije, so našteli osebne razloge in prepričanja.
V raziskavi me je zanimalo tudi, na kakšne načine delo na Doživljajskem igrišču zadovoljuje
želje in potrebe otrok, saj bi naj bil znotraj doživljajskega igrišča poudarek na otrokovi izbiri
in kontroli nad situacijo (Potter, 1997). Tudi Tomšič Čerkezova in Zupančič, (2011) navajata,
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da okolje, kjer človek preživi dosti časa, postane kakovostno takrat, ko ga človek prilagodi
svojim potrebam. Veliko avtorjev (Brown, 2003 in Chilton, 2003) piše o tem, da morajo imeti
otroci možnost izbire svoje igre, možnost preoblikovanja okolja, kjer se igrajo in možnost, da
stvari počnejo sami.
Tudi na Doživljajskem igrišču v Mariboru imajo otroci velik vpliv na samo okolje in svojo
igro. Glede na vse navedeno (pestrost okolja in dejavnosti ter tega, da se igre večinoma ne
moti), imajo otroci možnost, da se igrajo v skladu s svojimi potrebami. Igralni pedagogi prav
tako izpostavljajo, da imajo otroci možnost, da sami izberejo svojo identiteto, takoj ko stopijo
na igrišče. Otroci so se vedno tudi sami odločili, kaj se bodo igrali, kako bo to potekalo (če je
to v skladu s pravili, ki veljajo na igrišču) in kako dolgo se bodo igrali. Resno se obravnava
tudi vse ideje otrok o njihovi igri ali spreminjanju okolja, in se jih zapiše ter se o njih
pogovori na mesečnih sestankih igralnih pedagogov, če gre za večje projekte. Pa vendar
igralni pedagogi navajajo, da se veliko posegov v okolje zgodi zaradi njih in ne zaradi otrok,
saj navajajo, da pogosto kaj postavijo kot eksperiment in potem vidijo, če se otroci želijo
igrati tam ali ne. Tako so nekatere stvari, ki so bile postavljene na tak način zelo obiskane,
druge manj. Pri npr. indijanskem šotoru je trajalo nekaj časa, da so mu otroci določili namen –
v času mojega opazovanja so potekale različne igre ravno v indijanskem šotoru. Torej bi
lahko rekli, da je Doživljajsko igrišče fleksibilen prostor, saj fleksibilnost namiguje na to, da
imajo otroci nadzor nad lastnim igralnim okoljem. V mnogih drugih projektih je otrokom
ponujeno veliko različnih dejavnosti, vendar nadzor ostaja v rokah zaposlenih (Brown, 2003).
Na Doživljajskem igrišču pa postane neka skulptura omembe vredna, ko ji otroci določijo
namen. Nadzor nad igro ostaja v rokah otrok, dokler igralni pedagogi igro ocenjujejo kot
varno.
Med raziskavo me je zanimalo tudi, kako igralni pedagogi ocenjujejo svoje delo z vidika
igralne pedagogike. To raziskovalno vprašanje je kasneje postalo še toliko bolj pomembno,
saj smo skupaj z igralnimi pedagogi ugotovili, kaj so njihove močne točke in na čem je treba
še delati. Tudi Hughes (2001) obravnava oceno kvalitete dela kot proces, ki teži k izboljšanju
kvalitete otrokove igralne izkušnje znotraj igralne postavitve.
Mislim, da sem z iskanjem odgovora na svoje raziskovalno vprašanje, s fokusno skupino
pripomogla tudi k razmišljanju in odgovarjanju na naslednja vprašanja, ki jih znotraj kritične
refleksije opredeljujeta Walkington in sod. (2001; prav tam) in Marentič Požarnikova (2008; v
Erčulj idr., 2008):
-

Kaj pravzaprav počnem?
Kateri so razlogi za to ravnanje, ki bodisi temeljijo na teoriji, izkustvu ali vrednotah in
so z njimi tudi utemeljeni?
Ali je prav, da se to dogaja? Kaj lahko naredim, da bi bilo boljše?

Po o O'Hanlonovi (1991; v Polak, 2010, str. 18 in Pečar, 2012) smo na fokusni skupini
dosegli raven refleksije. Nekateri opisi so ostali na ravni poročanja (sploh opisi vzpostavitve
okolja); veliko situacij smo interpretirali – vključili smo namene, videnja, vrednostne sodbe,
razlage okoliščin neke situacije (ko smo govorili o konkretnih otrocih; ko sem predstavila
svoja opazovanja in jih spraševala po vzrokih za njihove reakcije). Dotaknili smo se tudi ravni
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refleksije/samovrednotenja – reflektiranje svojega pedagoškega dela, kritično razmišljanje o
posledicah, izpostavitev osebnih in strokovnih dilem, razmišljanje o lastnih kompetencah.
Na lestvici od ena do deset so igralni pedagogi ocenili svoje lastno delo z ocenami od štiri do
šest, ko so ocenjevali Doživljajsko igrišče kot celoto so mu dali osem. Kot močne točke
Doživljajskega igrišča so prepoznali: veliko možnosti za prosto igro; v središču so otroci;
trudijo se, da bi otroci imeli čim več prostora za »nekontrolirano« igro; nudijo jim možnost
učenja veščin, ki se jih drugje ne bi mogli naučiti. Kot zelo pozitivno navajajo svoj odnos z
otroki in občutek, da so otroci dobrodošli. Doživljajsko igrišče je zelo uspešno, saj beležijo
rast števila otrok, ki ga obiskujejo. Izpostavljene močne točke so tudi ključne sestavine igralne
pedagogike.
Igralni pedagogi se zavedajo, da bi morale biti njihove reakcije bolj zavestne, manj
instinktivne, kljub temu, da so tudi kot takšne pogosto v skladu z igralno pedagogiko. Tukaj
vidim pomembnost tovrstnega raziskovanja, saj sem s tem, ko sem podelila nekatera svoja
opazovanja, odpirala teme, o katerih morda prej niso razmišljali na tak način in tako
prispevala tudi k bolj strokovnemu delu na Doživljajskem igrišču. Kot že omenjeno, se delo
na Doživljajskem igrišču v večini primerov sklada s koncepti dela igralne pedagogike, čeprav
so igralni pedagogi pri vsaki tematiki poudarili, kaj bi lahko bilo boljše oz. česa bi si še želeli,
da bi lahko nudili še več priložnosti za raznoliko igro otrok. In ravno to je bilo moje zadnje
raziskovalno vprašanje – kateri so tisti dejavniki, ki po mnenju zaposlenih, zmanjšujejo
možnost opravljanja dela po konceptu igralne pedagogike.
Pri delu jih omejujejo nizka finančna sredstva, zaradi česar ni mogoče zgraditi npr. večjih
skulptur, ki bi omogočale še bolj izrazito doživljanje elementa zraka in še večjo stopnjo
nadzorovanega tveganja. Kot dejavnik, ki onemogoča izvajanje igralne pedagogike kot take,
navajajo tudi starše, ki velikokrat prekinejo igro otrok, vendar so igralni pedagogi med
fokusno skupino že iskali možnosti, kako ločiti del igrišča, ki bo namenjen samo otrokom.
Hkrati se igralni pedagogi zavedajo, da imajo premalo tehničnih znanj za delo z orodji in o
gradbeništvu, saj bi lahko otrokom zagotavljali še bolj raznolike in varne igralne izkušnje ter
jim pomagali do uresničitve njihovih želja. Prav tako je dejavnik, ki zmanjšuje možnost
opravljanja igralne pedagogike kot stroke, pomanjkanje izobraževanj s področja le-te, kar
vpliva na to, da so reakcije veliko bolj instinktivne. Igralni pedagogi so izrazili potrebo po
dodatnih izobraževanjih, dnevnih samorefleksijah in tudi izdelavi vprašalnikov za
samorefleksijo, kar bo tudi pripomoglo k postavljanju teoretičnih okvirov igralne pedagogike
v Sloveniji. Zato prilagam predlog vprašalnika za samorefleksijo, ki temelji na teoretični
podlagi in mojih ugotovitvah iz raziskave. Igralna pedagogika kot stroka se v Sloveniji sooča
tudi z neprepoznavnostjo. Prvi korak k prepoznavanju te nove stroke v Sloveniji je prav
gotovo to, da razmislimo o primernosti izraza igralna pedagogika, ki ga sama uporabljam v
nalogi. Pedagogika je drugo ime za teorijo vzgoje in glede na vse opisano v moji diplomski
nalogi, je razvidno, da ima igra velik potencial za vzgojo, saj vpliva na bistvena področja
razvoja. Menim, da je moje poimenovanje za znanost o tem, kako izkoristiti potencial igre, da
bodo otroci od nje kar največ dobili, povsem primerno.

70

HAUZER, N. (2014). Refleksija dela na Doživljajskem igrišču v Mariboru.

Če zaključim z definicijo igralne pedagogike: »Igralna pedagogika predstavlja specifično
vplivanje na celotno okolje, z namenom izboljšanja priložnosti za igro.« (Playboard, 1984; v
Brown, 2003, str. 54) in jo primerjam z izsledki moje raziskave na Doživljajskem igrišču,
lahko trdim, da Doživljajsko igrišče v Mariboru predstavlja unikaten prostor, ki poživi in
vključuje celotno okolje ter otrokom nudi marsikatero priložnost za igro, ki je drugače, v
okolju, kjer je postavljeno, ne bi imeli možnosti doživeti.
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PRILOGE
OPAZOVALNA LISTA
Fizično okolje, ki ga vzpostavljajo, omogoča otrokom:
igro z naravnimi materiali.
raziskovanje identitete.
raziskovanje čutil.
raznolikost okolja in materialov.
»gradbeništvo« in uporabo orodij.
spreminjanja okolja.
možnost odločanja.
možnost do alternativ.
igro z odpadlimi deli.
upravljanje s tveganjem.

Interveniranje pri igri
Stil intervencije je takšen, da:
počakajo, da so povabljeni k igri.
omogočajo igro, ki je ne prekinjajo.
omogočajo otrokom, da razvijejo svoje vrednote.
pustijo otrokom, da izboljšajo svoj pristop.
prepustijo kontekst igre otrokom.
prepustijo otrokom, da se odločijo, zakaj se igrajo.
prepustijo otrokom, da se odločijo kaj je primerno vedenje.
organizirajo, ko to želijo otroci.
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KATEGORIJE IN PRIPADAJOČE KODE 2. REDA
KATEGORIJE
-

PESTROST
OKOLJA IN
RAZNOLIKOST
DEJAVNOSTI

PRIPOMOČKI
ZA IGRO VLOG

ZAČETEK IGRE

-

-

plastične igrače
odpadli material

-

raziskovanje prostora
s strani otrok
otroci izberejo kaj
bodo počeli
otroci začnejo igro, IP
se odzivajo na namig
opazovanje igre, brez
posredovanja
ni prekinjanja igre na
»gradbišču«
posredovanje zaradi
varnosti
posredovanje zaradi
ohranjanja materialov
prekinitev igre, ko je
ta na škodo drugemu
otroku
posredovanje zaradi
potreb IP
zagotavljanje pomoči
otrokom
odvzem materialov
umik IP od igre

-

(NE)PREKINJA
NJE IGRE

KODE 2. REDA OPAZOVANJE
naravni materiali
omogočanje tveganja
razgibanost terena
prostori, kjer si lahko
sam/se družiš
odpadli material
dostopnost različnih
materialov
preizkušanje čutil
šport
druženje
ustvarjanje
raziskovanje
igre, kjer si lahko sam
uporaba orodja

-
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KODE 2. REDA – FOKUSNA
SKUPINA
- dostopnost različnih materialov
- naravni materiali
- otroci sami izbirajo materiale
- razgibanost terena
- del igrišča, ki ga oblikujejo
otroci
- odpadli material
- prostori, kjer si lahko sam/se
družiš
- omogočanje tveganja
- različne igre
- preizkušanje čutil
- doživljanje drugačnega odnosa
otrok-odrasel
- alternativne dejavnosti
- možnosti za izboljšanje
pestrosti
- maskiranje in kostumi
- oder
- plastične igrače
- ustvarjanje pripomočkov
- odpadli material
- otrok pride do IP
- ni navodil kaj delati

-

ocena v kakšnem miselnem
stanju je otrok
ni prekinitve, če je otrok v
svojem svetu
umik IP od igre
omejitve igre zaradi pravil na
Doživljajskem igrišču
prekinitev igre, ko je ta na
škodo drugemu otroku
omejitev materialov
posredovanje zaradi varnosti
posredovanje zaradi ohranjanja
materialov
zagotavljanje pomoči otrokom
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DOPUŠČANJE
RAZVIJANJA
LASTNIH
VREDNOT

-

MOŽNOST
IZBOLJŠANJA
OTROKOVIH
REAKCIJ

-

MOŽNOST
SPREMINJANJA
IDENTITETE

-

-

USTVARJANJE
KONTEKSTA
IGRE

-

VPLIV OTROK
NA OKOLJE

-

pozitivni odzivi IP na
reakcije otrok
(ne)vrednotenje
(ne)primernosti besed
otrok
reakcije zaradi
osebnih vrednot IP
otroci se sami
organizirajo med
seboj
prikaz pravilne
uporabe orodja in
varnosti pri ognju
odpiranje polja
raziskovanja pri
otrocih preko
pogovora
spodbujanje, da otrok
poskusi sam
(ne)odziv na prošnjo
za pomoč
igra vlog
uporaba odpadlih
delov
uporaba različnih
igrač
otroci izberejo kako,
kje in kako dolgo se
bodo igrali
otroci izberejo
materiale s katerimi se
igrajo
spodbujanje otrokovih
idej
otrok lahko spreminja
svojo igro.
omejitve (zaradi
varnosti …) v
njihovem kontekstu
igre
ponujanje alternativ
IP priskrbijo materiale
spreminjanje fizičnega
okolja
upoštevanje idej otrok
oblikovanje lastnega
prostora
podpora pri
uresničevanju idej
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-

-

obravnavanje vseh otrok
enakovredno
dopuščanje razvijanja vrednot
na podlagi izkušnje
nedopuščanje vrednot otrok
zaradi pravil
odpirati polje raziskovanja pri
otrocih
reakcije zaradi osebnih vrednot
IP
pozitivni odzivi IP na reakcije
otrok
odpiranje polja raziskovanja
pri otrocih preko pogovora
spodbujanje, da otrok poskusi
sam
učenje s poskušanjem
medvrstniško učenje
poseg IP, ko je nekdo v stiski
igra vlog
vpliv na identiteto
ni zanimanja za preteklost iz
strani IP
identificiranje
uporaba materialov iz igrišča
otroci ne dobijo navodil
otroci izberejo kako, kje in
kako dolgo se bodo igrali
omejitve (zaradi varnosti …) v
njihovem kontekstu igre
raziskovanje možnosti za
varno igro
način uporabe odpadlih
materialov je otrokova izbira

spreminjanje fizičnega okolja
zapis idej otrok
otroci imajo možnost
odločanja, vplivanja
omejitve pri vplivu otrok
podpora pri uresničevanju idej
otrok
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-

otrok
zapis idej otrok
-

OCENA
ZAPOSLENIH
NA SVOJE
DELO

-

POGLED
ZAPOSLENIH
NA
DOŽIVLJAJSKO
IGRIŠČE V
MARIBORU

-

DEJAVNIKI, KI
ZMANJŠUJEJO
MOŽNOSTI ZA
IGRALNO
PEDAGOGIKO

-

POTREBE
ZAPOSLENIH

-
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ocena dela odvisna od situacije
delo po pristopu zdrave pameti
negotovost pri delu
ocene od 4-6 za lastno delo,
skupna ocena igrišču je 8
kriterij za dobro delo – število
otrok narašča
dobre ocene strokovnjakov iz
tujine
preveč instinktivno reagiranje
pomanjkanje specifičnih znanj
pomembnost fokusne skupine
igrišče je resnično namenjeno
otrokom
ustvarjajo pogoje za prosto
igro
razvijanje veščin, ki jih drugje
ne morejo
pomembnost »gradbišča«, kjer
je najmanj kontrole
želja po več moških
prostovoljcih
želja po delu igrišča, kjer starši
in majhni otroci nimajo vstopa
pomembnost odnosa med
otroki in IP
starši
nizka finančna sredstva
premalo strokovnjakov s
specifičnimi strokovnimi
znanji
ni elektrike
tveganje prinaša veliko
odgovornost
izdelava vprašalnika za
samorefleksijo
postavitev teoretičnih okvirjev
igralne pedagogike v sloveniji
več izobraževanj
delo na sebi
dnevne samoevalvacije
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Označi kako pogosto
uporabljaš katero intervencijo
in opiši situacijo.

Nikoli
Včasih
Pogosto
Ponavadi

PREDLOG SAMOEVALVACIJSKEGA VPRAŠALNIKA
Primeri/razlage/opisi, kjer sledim
naslednjim smernicam: 1. opis (Kaj se je
zgodilo?), 2. čustva (Kaj si razmišljal in
čutil?), 3. evalvacija (Kaj je bilo dobro in
slabo glede izkušnje?), 4. analiza (Kaj lahko
pridobiš iz te situacije?), 5. zaključek (Kaj bi
še lahko naredil?), 6. akcijski načrt (Kaj boš
naredil, če se zgodi še enkrat?).

MOJ STIL INTERVENCIJE JE TAKŠEN, DA:
se igri pridružim komaj, ko sem
povabljen s strani otroka.
sem pozoren na to, kdaj se bom
lahko umaknil iz igre in se bo
igra kljub temu nadaljevala.
omogoča igro, ki je jaz ne
prekinjam. Igro samo opazujem.
pustim otrokom, da izboljšajo
svoj pristop (delo z orodjem,
razreševanje konflikta …).
pustim, da se otroci sami
odločajo, kaj, kako dolgo in s
čim se bodo igrali.
omogoča otrokom, da razvijejo
svoje vrednote preko lastne
izkušnje.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Označi kateri so razlogi za poseganje v igro in opiši situacijo. Krepko označene
odgovore zagovarja tudi teorija igralne pedagogike.
V KOLIKOR SEM IGRO PREKINIL, SEM IMEL NASLEDNJE RAZLOGE:
Uničevanje materialov, zaradi 1 2 3 4
česar je onemogočena igra
drugim otrokom.

1 2 3 4
Izhajal sem iz svojih potreb.
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Preveliko tveganje za otroka,
ki se igra ali druge ljudi v
bližini.

1 2 3 4

Ker je tudi zaznava tveganja subjektivna stvar, si odgovori na vprašanja - Kako se čustveno
odzivaš na tvegano igro? Ali to vpliva na tvoje intervencije? Si človek, ki se sam poslužuje
tvegane igre ali ne?
ČE VREDNOTIM, SO RAZLOGI NASLEDNJI:

1 2 3 4
Moje lastne potrebe.

Odpiranje polja raziskovanja
zaradi stiske drugega ali
varnosti otroka

1 2 3 4

OTROKU POMAGAM PRI IGRI, KER:

1 2 3 4
Sem imel jaz potrebo po tem.

1 2 3 4
Sem ocenil, da je otrok v
stiski.
Na kakšen način se odzivam na njihov namig za igro?

ORGANIZIRAM, KO TO ŽELIJO OTROCI. ZA TO IMAM NASLEDNJE RAZLOGE:
Ker bi se igra prekinila, če ne
bi posegel/posegla.
Lastna potreba po ustvarjanju
izdelovanju …

1 2 3 4

1 2 3 4

Da otrokom razširim igralni
1 2 3 4
okvir, tako da jim ponudim
različne možnosti, materiale,
s katerimi pa upravljajo sami.
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