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POVZETEK 

 

Magistrsko delo se ukvarja z razumevanjem pomena in uporabnosti igre in igralnih aktivnosti 

za šolsko svetovalno delo. V teoretičnem izhodišču se osredotoča na razumevanje igre otrok v 

povezavi z njihovim razvojem in učenjem. Poleg posameznih značilnosti igre zajema 

predvsem značilnosti igralne dejavnosti ter povezavo igralno-terapevtskih tehnik s 

posameznimi svetovalnimi in socialnopedagoškimi strategijami. Naloga izhaja iz teoretičnih 

izhodišč psihologije razvoja otrok in otroške igre (razvojno-psihološke teorije), klasifikacije 

in ovrednotenja igre, (na otroka usmerjene) igralne terapije ter šolskega svetovanja. Glavni 

poudarek naloge se nanaša na uporabo igre kot komunikacijskega in izraznega sredstva 

znotraj svetovalno delovnega procesa. 

Namen empiričnega dela je spoznati vidik in praktične izkušnje svetovalnih delavcev glede 

uporabnosti in pomena igre v kontekstu šolskega svetovalnega dela. Ugotovitve raziskave, ki 

zajema kvantitativni in kvalitativni del in je bila izvedena med osnovnošolskimi svetovalnimi 

delavci, kaţejo, da igralna aktivnost predstavlja eno izmed pomembnejših aktivnosti oziroma 

načinov svetovalnega dela, s pomočjo katerih strokovnjaki skupaj z otroki dosegajo različne 

svetovalne namene v okviru in za razreševanje različnih vrst teţav. Pri tem je potrebno 

posamezne oblike in način igre prilagajati različnim dejavnikom, ki sicer posredno vplivajo 

tudi na samo izbiro konkretnih aktivnosti in zajemajo tako značilnosti otrok (starost, 

sposobnosti), značilnosti svetovalnih delavcev (razumevanje, spretnosti, lastnosti) in njihovih 

odnosov kot tudi značilnosti specifičnih teţav in stisk ter drugih dejavnikov, ki vplivajo tako 

na izbiro vključevanja kot na sam potek igralnih in drugih aktivnosti.  

Raziskava za stroko pomeni predvsem pregled trenutnih trendov in umeščenosti uporabe igre 

kot enega izmed moţnih načinov svetovalnega dela oziroma predstavitev trenutne prakse 

vključevanja igralnih aktivnosti v povezavi s tujimi praksami. Poleg tega se osredotoča tudi 

na pregled morebitnih ţelenih sprememb na tem področju.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: igra, igralne aktivnosti, igralno-terapevtske tehnike, svetovalna sluţba, 

svetovalne (socialnopedagoške intervencije), kreativnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

The thesis deals with an understanding of the importance and usefulness of play and play 

activities for school counseling. The theoretical part focuses on understanding of children's 

play in relation to their development and learning. It contain the presentation of the 

characteristic of play activities and the connection between play therapy techniques and 

particular counselling (social pedagogical) strategies. Thesis follows the theoretical basis of 

child psychology and child's play development (developmental psychological theories), 

classification and evaluation of the play, (child-centered) play therapy and counseling. The 

main focus of the thesis is the use of play as means of expression and communication within a 

school counseling process.  

The purpose of the empirical part is to obtain the opinion and practical experiences of school 

counselors about the usefulness and importance of the play in the context of school 

counseling. The findings of the research (which includes quantitative and qualitative part and 

was conducted among elementary school counselors) suggest that play activities are one of 

the most important activities and methods of (counseling) work. The use of play can help 

professionals to collaborate with children in achieving different counseling purposes to solve 

different types of problems. The play and play activities has to be adapted to various factors, 

which include both; the characteristics of the child (age, skills), the characteristics of 

counselors (understanding, skills, attributes) and their relationships as well as the 

characteristics of the specific difficulties, and other factors that affect play (integration).  

The study is an overview of current trends and position of play as one of the possible ways of 

counseling. It contains a representation of current practice in the use of play and its 

connection with foreign practices. In addition, it focuses on a review of potential changes in 

the field of integration of play in counseling.  

 

 

KEY WORDS: play, play activities, play therapy techniques, school counseling, counseling 

(sociopedagogical) interventions, creativity 
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1. UVOD 

Teţko si predstavljamo otroka brez igre, saj igra tako rekoč predstavlja sinonim otroštva in je 

pomembna tako za fizični razvoj otrok, kot predvsem njihov socialni, čustveni in ne nazadnje 

tudi intelektualni razvoj (VanFleet, Sywulak in Sniscak, 2010). Glede na številne raziskane 

pozitivne vplive igre na razvoj in delovanje otrok
1
 je igra vsekakor ena izmed njihovih 

najpomembnejših dejavnosti. Čeprav se je pojmovanje igre in njene vrednosti skozi čas 

spreminjalo in je v preteklosti ni označevalo kot samoumevne »pravice« otrok, igra danes 

predstavlja centralno dejavnost v polju vzgoje in izobraţevanja (Škof, 2013). Čeprav je 

(otroško) igro zaradi njene široke razseţnosti in povezovanja z drugimi aktivnostmi teţko 

enotno definirati, jo večina definicij vendarle razume kot integriran del otroštva, kot otrokov 

(simbolični) način komuniciranja in t. i. naravni medij samoizraţanja (Cochran, Nordling in 

Cochran, 2010;  Gerard Kaduson, 2009; Dasgupta, 1999; Landreth, 2001; Landreth, 2012).  

Ob razumevanju igre kot »naravne« aktivnosti otrok ugotovimo, da je igra v širšem pomenu 

besede prisotna skoraj v vsaki interakciji z otrokom, med drugimi tudi v okviru svetovalno 

delovnega odnosa. Še več, ob upoštevanju posameznih pozitivnih učinkov igre in njene 

povezave z učenjem ter razvojem, lahko igro in igralne aktivnosti umestimo v polje 

svetovanja oziroma različnih procesov pomoči otrokom. Thompson in Rudolph (1999) celo 

poudarjata, da bi morala igra predstavljati primarno metodo svetovanja otrokom, ki so za 

razliko od odraslih še v obdobju kognitivnega razvoja, v katerem je njihova zmoţnost 

ubeseditve in prepoznavanja občutkov zmanjšana. Glede na to Berg in Steiner (2003) menita, 

da morajo imeti odrasli, ki delajo z otroki, znanje v komunikaciji, ki ni odvisno zgolj od 

lingvističnih spretnosti. Za razumevanje otrokovega »razumevanja« moramo torej znati 

prepoznati njegove načine komuniciranja in svoje včasih prilagoditi tako, da se jim čim bolj 

pribliţamo. Različni načini uporabe igre oziroma igralnih aktivnosti, kot so na primer uporaba 

igrač in različnih predmetov oziroma materialov (likovne aktivnosti, igra vlog, dramska igra, 

uporaba lutk in različnih didaktičnih ter druţabnih iger itd.), lahko namreč predstavljajo eno 

izmed oblik pridruţevanja otroku in njegovemu načinu komuniciranja, hkrati pa lahko kot 

podporna metoda dela pripomorejo k doseganju številnih drugih namenov in ciljev.  

Posamezna t. i. ekspresivna sredstva (igro, likovnost, glasbo, gib, ples itd.) lahko uporabljamo 

kot način vključevanja otroka, saj mu omogočajo, da pove svojo zgodbo. Glavna značilnost 

vseh medijev je namreč, da otroka spodbudijo k raziskovanju, eksperimentiranju in igri 

(Geldard in Geldard, 2008; Thompson in Rudolph, 1992; Malchiodi, 2005).  

Igra se je v terapevtske in svetovalne namene v tujini začela izraziteje uporabljati v okviru 

psihoanalize v psihoterapiji (v letu 1919), kasneje pa so različni avtorji razvijali raznolike 

modele njene uporabe. Smedley (1999) uporabo igre v terapevtske in svetovalne namene 

označuje kot sredstvo komunikacije, ki vsebuje simbolično igro in verjame, da lahko njena 

orodja, pripomočke in tehnike uporabljajo različni strokovnjaki (npr. socialni pedagogi, 

                                                 
1
 Broadhead, 2004; Pattison in Harris, 2006; Ray, Bratton, Rhine in Jones, 2001; Wynne, 2008, v Trice-Black, 

Bailey in Riechel, 2013. 
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socialni delavci, psihologi itd.), ki niso posebej usposobljeni za igralnega terapevta. V 

Sloveniji ravno zato obstaja dodatna dilema uporabe igralne terapije v okviru svetovanja, saj 

nimamo, tako kot je to urejeno v tujini, specifične moţnosti usposabljanja igralnih 

terapevtov
2
, »igralna terapija« oziroma »terapija z igro«

3
 pa se sicer uporablja predvsem v 

terapevtskem polju (psiho)terapije in psihologije. Ne glede na to je igra pri delu z otroki 

neizogibna, njene aktivnosti pa prisotne na vseh področjih pomoči otrokom. Četudi igralna 

terapija predstavlja specializirano polje, zaradi česar je brez ustrezne usposobljenosti ne 

moremo uporabljati v vseh njenih stopnjah, lahko igro in njene dejavnosti uporabljamo v 

različnih poklicih pomoči, verjetno na vseh področjih dela z otroki (Boyd Webb, 1996, str. 5). 

Za svetovalne delavce so lahko posamezne dejavnosti in različne vrste igre dragocene v 

mnogih fazah svetovalno delovnega procesa oziroma na različnih področjih svetovalnega 

dela.   

Šolsko svetovanje lahko namreč razumemo v širšem in oţjem pomenu besede, pri čemer oţje 

definirano svetovanje zajema predvsem konkreten svetovalno-delovni odnos med otrokom in 

svetovalnimi delavci z namenom neposredne pomoči, širša definicija pa se osredotoča na širše 

organizacijske okvire svetovanja, v katerih se omenjena pomoč nudi (Resman, 1999b). Ne 

glede na način definiranja šolskega svetovanja je delo z otroki izrednega pomena, konkretni 

načini dela pa sicer deloma pogojeni s posameznimi področji dela in formalnimi dokumenti. 

Glavni dokument, ki ureja šolsko svetovalno delo in njegove naloge, posredno s tem pa tudi 

cilje in načine dela, so t. i. programske smernice svetovalne sluţbe v osnovni šoli (in vrtcih ter 

srednjih šolah), ki svetovalno sluţbo opredeljujejo kot enega izmed podsistemov v vrtcu 

oziroma šoli, katerega temeljni cilj je optimalni razvoj otroka (Programske smernice. 

Svetovalno delo v osnovni šoli, 2008). Pri tem posamezne oblike in načine dela definirajo 

zelo ohlapno in s tem omogočajo svetovalnim delavcem relativno odprte moţnosti delovanja, 

ki jih lahko prilagajajo glede na konkretne interese, potrebe in značilnosti posameznikov ter 

posameznih situacij. Raznolika paleta strokovnih znanj in tehnik je lahko zato izrednega 

pomena. Thompson in Rudolph (1992) menita, da so različne tehnike igralne terapije v 

svetovanju neizogibne, igra pa primarna tehnika svetovanja otrok.   

Magistrska naloga na začetku teoretičnega dela zajema zgodovinski pregled uporabe in 

razumevanja igre, nadaljuje pa se z definiranjem igre, njenih značilnosti, funkcij in teorij, ki 

dodatno pripomorejo k razumevanju nastanka današnje umeščenosti uporabe igre v strokovne 

namene. Poleg povezovanja igre z otrokovim razvojem in učenjem se v nadaljevanju 

osredotoča na (kurikularne) značilnosti šolskega svetovalnega dela in implementacijo 

posameznih svetovalnih (in socialnopedagoških) intervencij ter konkretnih igralnih metod in 

tehnik v svetovalno delo nasploh. Namen empiričnega dela je spoznati mnenje, ocene in 

izkušnje svetovalnih delavcev glede uporabnosti in pomena vključevanja igre in igralnih 

aktivnosti v njihovo praktično delo.  

                                                 
2
 Igralna terapevtka, ki deluje v Sloveniji in vodi Center za igralno terapijo, se je izobraţevala v tujini (Center za 

igralno terapijo, februar 2010).    
3
 Pojma »terapija z igro« in »igralna terapija« (Pečjak in Košir, 2012) sta v slovenski literaturi sicer dokaj 

izenačena, vendar manjše razlike v njunem poimenovanju lahko kaţejo na njune različne poudarke; terapija z 

igro poudarja terapijo (igra kot dodatek), igralna terapija pa igro (kot terapijo).  
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 OTROŠKA IGRA 

2.1.1 Igra skozi čas 

Glede na to, da igra predstavlja komplementaren del človeškega obnašanja, strokovnjaki njene 

začetke oziroma razvoj povezujejo s samim nastankom človeštva, še več, z nastankom 

nekaterih ţivalskih vrst, še posebej primatov. Časovno gledano lahko tako nastanek igre v 

povezavi z nastankom omenjenih človeških in ţivalskih vrst umestimo v obdobje zgodnjega 

mezozoika, ki je zaznamoval geološko dobo razvoja Zemlje pred pribliţno 250 milijoni let 

(Cohen, 1993, str. 23; Fagen, 2005, str. 28). »Prvi dokazi o razvoju igre segajo dvanajst tisoč 

let v preteklost, ko so se ljudje začeli organizirano druţiti« (King, 2003, v Umek, Mikac, 

Lenarčič in Marčeta, 2012, str. 9), prvi konkretnejši zapisi o igri pa so se v glavnem 

navezovali na igro v okviru dramske igre in gledališča (Cohen, 1993, str. 19). Aristotel je tako 

na primer s pisanjem o komediji in tragediji razširil spoznanje, da igra ni samo dejavnost 

otrok, temveč ima pomembno povezavo z aktivnostmi odraslih, kot so razni rituali, molitve in 

drama. V svojih delih je, tako kot večina avtorjev takratnega in kasnejšega časa, pisal 

predvsem o komediji in dramski igri in ne o (otroški) igri, čeprav je bilo ţe takrat jasno, da so 

se otroci ţe v času antike igrali z različnimi (izdelanimi) igračami. Predmet opazovanja in 

raziskovanja nekaterih filozofskih mislecev, kot so Platon, Marcus, Aurelius idr., so sicer 

predstavljali tudi otroci in njihove igralne aktivnosti, vendar takrat za opisovanje njihovih 

dejavnosti še niso uporabljali besede »igra« (prav tam). Medtem ko srednjeveška umetnost 

13. stoletja sicer delno odslikava otroško igro kot stransko dejavnost, je za literaturo 

takratnega časa značilna odsotnost pisanja o igri (Santer in Griffiths, 2007, str. 2).  

Razvoj razumevanja igre je skozi zgodovino razviden predvsem iz posameznih zapisov 

nekaterih avtorjev, ki so s svojimi razmišljanji delno odsevali splošnejše vrednotenje igre 

posameznega časovnega obdobja. V nadaljevanju je tako predstavljenih nekaj omenjenih 

avtorjev, ki so s svojimi besedili pripomogli k današnjemu razumevanju razvoja odnosa do 

igre skozi čas. Igra v 17. stoletju ni predstavljala pomembne dejavnosti, niti ne pomembnejše 

teme debat in raziskovanj takratnega časa. Šele romantično gibanje v 18. stoletju je tovrstno 

prepričanje deloma spremenilo. Eden izmed pomembnejših mislecev takratnega časa in hkrati 

tudi eden izmed prvih, ki je v svojem delu izpostavil pomembno vlogo igre in potencial otrok, 

je bil francoski filozof Rosseau, ki je zagovarjal stališče, da se otroci morajo igrati. Tovrstno 

mišljenje v takratnem času sicer ni bilo preveč razširjeno, saj so otroke pogosto izkoriščali z 

delom v tovarnah, igra pa vsekakor ni predstavljala samoumevne dejavnosti (pravice) otrok. 

Nad Rosseaujevim razmišljanjem je bil navdušen tudi učitelj Froebel, ki se je boril za pravice 

in večjo svobodo otrok ter tako poleg Rosseauja predstavljal pomembno ime takratnega časa 

za doprinos sprememb na področju dobrobiti otrok in tudi igre same. Odločil se je ustanoviti 

vrtec, v katerem bi igranje predstavljalo edino delo otrok; vrtec, v katerem bi se otroci lahko 

igrali, dobivali spodbude za igranje in v katerem se bi lahko po njegovih besedah »razcveteli 

kot roţe«. Prvega izmed takšnih vrtcev je ustanovil leta 1837, 13 let kasneje pa je moral 
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zaradi političnega ozadja po Nemčiji zapreti vse svoje šole (Cohen, 1993, str. 23). Kljub temu 

je s svojim delovanjem in razmišljanjem pomembno vplival na razumevanje igre znotraj 

izobraţevalnih sistemov, ki od takrat naprej predstavlja pomemben del programov predšolskih 

otrok. Hkrati je Dickens, ki se je sicer strinjal s Froebelom, še dodatno poudarjal 

izobraţevalno vrednost igre (Saracho in Spodek, 1998, str. 4). 

Enega izmed najpomembnejših pečatov na tem področju je pustila Maria Montessori
4
, ki je 

ogromno doprinesla k razumevanju svobode in splošne dobrobiti otrok, vsekakor pa tudi k 

razumevanju (proste) igre otrok. Verjela je namreč, da lahko otroci v šolah zaradi nenehnega 

branja in pisanja ter teţnje po storilnostni naravnanosti postanejo preveč frustrirani, zaradi 

česar je spodbujala njihovo prosto igro in domišljijo. Razvila je teorijo različnih stopenj 

otrokovega razvoja, za katere so značilne specifične lastnosti oziroma naloge, h katerim 

stremijo otroci v posameznem starostnem obdobju (konkretna obdobja s posameznimi 

značilnostmi so opisana v nadaljevanju). Čeprav je otroška igra v tem času pridobivala na 

pomenu, se hkrati pojavi njeno paradoksalno razumevanje. Medtem ko so na eni strani sicer 

verjeli v pomembnost spodbujanja otrok k igri, so na drugi strani otrokov prosti čas videli kot 

potencial, namenjen izboljšanju otrok, ki ga ja treba izkoristiti za njegovo izpopolnitev. Igra je 

namreč bolj kot prostor učenja, razvoja in »izboljševanja« predstavljala predvsem zabavo in 

sprostitev  (Cohen, 1993, str. 27–28). Kljub temu 19. stoletje predstavlja obdobje, v katerem 

se pojavi ideja o otroštvu kot posebni dobi ţivljenja, v kateri imajo otroci posebne pravice in 

ne zgolj kot o času priprave na odraslo ţivljenje.  

Potreba po reformiranju vrtcev v prvi četrtini 20. stoletja je prispevala k sprejemanju otroške 

igre kot gonilne sile učenja. Čeprav noben šolski sistem igre sicer ne predvideva kot edinega 

načina učenja, večina spodbuja in podpira aktivnosti otrokove naravne igre (Saracho in 

Spodek, 1998, str. 5). Poleg tega se je v 20. letih 20. stoletja igra začela izrazito uveljavljati 

tudi v terapevtske namene. Psihoanalitiki in psihologi so igro razumeli kot vzorec, ki lahko 

ponudi vpogled v notranje konflikte. Kot neposreden del psihoanalize jo je leta 1919 

uporabila Hermine Hug – Hellmuth, kasneje pa so jo Anna Freud, Melanie Klein in Sussan 

Issacs vključile v njihova tradicionalna psihoanalitična srečanja. Verjele so namreč v idejo, da 

lahko igra predstavlja uporabno tehniko znotraj individualnih terapij; Anna Freud jo je 

uporabljala kot spodbudo otroka k analizi, Melani Klein je verjela, da igra predstavlja otrokov 

način izraţanja, Sussan Issacs pa je razvila uporabo igre kot konkretne terapevtske tehnike. 

Eden izmed redkih moških, ki je igri posvečal posebno pozornost, je bil Erik Erickson, ki je 

verjel, da je igra več kot zgolj igra sama po sebi; da lahko z njeno pomočjo odkrivamo globlje 

pomene. Winnicot je leta 1971 razvil nadaljnje ideje terapevtske uporabe igre, Virginia 

Axline pa je ţe dve leti prej razvila model na otroka osredotočene igralne terapije (Cohen, 

1993, str. 33–35, 149; Gerard Kaduson, 2009, str. 178). 

                                                 
4
 Maria Montessori se je rodila leta 1870 in postala prva ţenska, ki je diplomirala na fakulteti rimske univerze, 

kjer je leta 1900 začela poučevati pedagoško antropologijo. Leta 1907 je odprla prvi vrtec za otroke iz revnih 

četrti (Casa dei Bambini) in tam razvila svetovano metodo poučevanja, ki poudarja pomen okolja, v katerem se 

otrok uči. Od tod sledi prepričanje, da otrok potrebuje spodbudno okolje za učenje, v katerem lahko hkrati 

razvija samospoštovanje (Pitamic, 2013, str. 8–9). 
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Na podlagi terapevtskih izsledkov uporabe igre so v srednjih 80. letih 20. stoletja igralno 

terapevtske tehnike postale izrednega pomena tudi znotraj socialnega dela. Nekaj desetletij 

pred tem se je namreč pojavil koncept fizične zlorabe otrok, igra pa je v tem kontekstu še 

dodatno pridobila na pomenu. Glede na to, da nekatere vrste zlorab ne pustijo fizičnih sledi, je 

»najboljši dokaz, kar otroci rečejo, ali kako se obnašajo, in še posebej, kako se igrajo« 

(Cohen, 1993, str. 163). 

Omenjeni teoretiki so s svojimi razmišljanji vzpostavili razumevanje začetnih teorij, ki se 

nanašajo na pomembnost igre v okviru učenja in izobraţevanja. Po Brock, Doods, Jarvis in 

Olusoga (2013, str. 21–22) povzet kratek pregled razmišljanj nekaterih teoretikov, ki so 

pomembno doprinesli k razumevanju igre, prikazuje časovno sosledje razvoja razumevanja 

današnje vloge igre kot ene izmed najpomembnejših aktivnosti otrok: 

- Prestalozzi's (1746–1827) je promoviral otrokom primerno učno okolje, ki vključuje prosto 

igro in igro na prostem; 

- Wildrespin (1792−1866) je poudarjal pismenost, jezik in računanje, ki zajema moţnost 

uporabe različnih materialov in aktivnih praktičnih izkušenj;  

- Froebel (1782–1852) je poudarjal pomembnost poučne igre v času otrokovega razvoja za 

razvoj domišljije in jezika ter absorbiranja znanj; 

- Steiner (1861–1925) je menil, da vloga odraslih, okolje in prisotnost naravnih virov (kot je 

igra) pomembno vplivajo na otrokov razvoj; 

- Montessori (1870–1952) poudarja vrednost igre v okviru učenja in zagotavljanja 

ţivljenjskih izkušenj v strukturiranem, načrtovanem okolju, ki otrokov razvoj spodbuja s 

pomočjo senzornih in znanstvenih izkušenj;  

- Issac (1885–1948) je poudarjal igro in raziskovanje skozi aktivno vključevanje ter 

spodbujanje otrokovega mišljenja in obnašanja; 

- McMillan (1860–1931) je poudarjal pomen okolja, ki podpira otrokovo zdravje, prav tako 

je verjel v pomembnost izkušenj aktivnega učenja; 

- Vygotsky (1896–1934) je verjel, da je za otrokovo učenje ključna kvaliteta njegovih 

socialnih in kulturnih odnosov (vrstniki in odrasli podpirajo otrokovo učenje),  

- Bruner (1915) je verjel v idejo otrok kot aktivnih učencev, ki za razvoj razmišljanja in 

učenja potrebujejo lastne (praktične) izkušnje;  

- Piaget (1896–1980): je predpostavljal, da igra in raziskovalno učenje pomembno vplivata  

razvoj otrokove domišljije.  

2.1.2 Teorije igre 

Igra torej postane predmet zanimanja oziroma raziskovanja predvsem v zadnjem delu 18. 

stoletja, v 19. in začetku 20. stoletja pa hkrati nastanejo številne »teorije igre«, ki še dodatno 

pripomorejo k boljšemu razumevanju razvoja njene uporabnosti (Van der Kooij, 2007).  

V nadaljevanju je na kratko predstavljenih nekaj teorij igre, ki kaţejo na umeščenost igre in 

njenih funkcij v preteklosti in so v grobem razdeljene v dve kategoriji: klasične in moderne. 

Medtem ko so klasične teorije nastale predvsem v 19. stoletju in skušajo pojasniti vzrok 

obstoja igre in njene funkcije, so moderne ustvarjene po letu 1920 in razlagajo predvsem 
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konkretno vsebino igre. Ob tem opredeljujejo igro kot otroško naravno dejavnost in se za 

razliko od klasičnih teorij ne obremenjujejo z raziskovanjem, zakaj se otroci igrajo (Saracho 

in Spodek, 1998, str. 5–8).   

Klasične teorije so sestavljene iz štirih različnih teorij: 

1. Teorija relaksacije predvideva, da otroci preko igre obnovijo energijo, ki so jo izgubili pri 

delu. Igrati se morajo, da se sprostijo in pridobijo dovolj energije za nadaljnje delo. 

2. Teorija preseţka energije pravi, da posamezniki ves čas proizvajajo energijo, ki jo 

porabljajo za delo, preseţek energije pa porabijo pri igri.  

3. Teorija rekapitulacije verjame, da posamezniki rastejo preko razvojnih faz. Igra je gonilo, 

ki smo ga podedovali od razvoja civilizacij in pomeni nadgradnjo osnovnih (primitivnih) 

človeških spretnosti.   

4. Teorija pred-vadbe razlaga igro kot orodje, ki pripravlja otroke na odraslo ţivljenje. 

Izkušnje otrok pri igri so namreč podobne kasnejšim, ki jih doţivljajo kot odrasli. 

V 20. stoletju se razvijejo bolj individualistične moderne teorije, ki v grobem raziskujejo štiri 

tipe obnašanja: senzomotoričnega, kognitivnega, čustvenega in socialnega. Posamezne teorije 

se sicer osredotočajo na več omenjenih kategorij obnašanja (Van der Kooij, 2007, str. 13).   

Moderne teorije (Saracho in Spodek, 1998, str. 5–8; Smith, 2010, str. 24–40; Van der Kooij, 

2007, str. 13–16; Faulkner, 1995, str. 241–242): 

1. Psihodinamična teorija igre izhaja iz psihoanalize Sigmunda Freuda, ki je verjel, da lahko 

otroci s pomočjo igre ozavestijo in izrazijo svoje skrbi in strahove, hkrati pa jim igra 

zagotavlja ţeljo po izpopolnjevanju in moţnost preseganja travmatičnih dogodkov. Peller 

je prav tako menil, da lahko otroci s pomočjo igre – na način, ki zanje ne predstavlja 

posebnega dodatnega tvegana − premagujejo tesnobnost in druge teţave.   

2. Teorija »igralnega etosa«: od leta 1920 je splošno izobraţevalno prepričanje začelo 

poudarjati pomen igre in njenih funkcij, pri čemer govorimo o začetkih t. i. igralnega 

etosa. Gre za močno prepričanje funkcionalnega pomena igre, ki naj bi predstavljala 

osnovo za razvoj otrok. Susan Issac je prepričanje o emocionalnih koristih igre 

povezovala s širšimi pogledi za psihološki, socialni in kognitivni razvoj.  

3. Psihološka teorija (sicer znana tudi kot konstruktivistična ali kognitivno razvojna teorija) 

se v veliki meri naslanja na dognanja Jeana Piageta, ki je poleg Vygotskyega raziskoval 

naravo otroške igre, psihološke mehanizme igranja in odnose med igro, razmišljanjem ter 

jezikom. Iz prepričanja, da otroci skozi igro pridobivajo informacije iz zunanjega okolja in 

jih vgrajujejo v svoje ţe razvite sheme razumevanja, je Piaget razvil t. i. teorijo 

kognitivnega razvoja. Po njej je razvoj kognitivnih struktur otroka odvisen predvsem od 

dveh procesov – akomodacije in asimilacije; asimilacija pomeni otrokovo vključevanje 

novih izkušenj v ţe obstoječe miselne strukture, ta proces pa usmerja t. i. akomodacija, v 

kateri otrok obstoječe sheme prilagaja okolju (Smith, 2010, str. 31–35). Vygotsky je poleg 

kognitivnega pogleda razvoja otrok upošteval še čustvenega. V otroški igri je, podobno 

kot psihoanalitiki, videl gonilno silo razvoja predšolskih otrok. Hkrati je verjel, da otroci 

skozi igro uporabljajo svojo iznajdljivost za ustvarjanje domišljijskih dogodkov, ki sicer 

izvirajo iz resničnega ţivljenja, kar pa jim daje večji nadzor nad okoljem, v katerem ţivijo 
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(Saracho in Spodek, 1998, str. 7; Smith, 2010, str. 31–35). Razvil je koncept t. i. cone 

proksimalnega razvoja, ki razlikuje med otrokovo dejansko in potencialno stopnjo 

razvoja. Medtem ko je dejanska stopnja tista, na kateri otroci delujejo, razmišljajo in 

uporabljajo svoje ideje brez pomoči odraslega, je potencialni del cone proksimalnega 

razvoja tisti, v katerem lahko otrok s pomočjo odraslih (ali vrstnikov) razvija in nadgrajuje 

svoje koncepte (Faulkner, 1995, str. 241–242).  

4. Senzomotorične in socialne teorije igre poleg Piageta (ki je sicer zaznamoval predvsem 

psihološko teorijo) predstavlja teorija Charlotte Bühler, znotraj katere je uvedla t. i. 

koncept funkcije. Trdila je, da imajo otroci potrebo po senzomotoričnih aktivnostih, ki pa 

po drugem letu starosti preidejo v funkcijsko igro – igro, v kateri se otrok igra tako, da 

preizkuša in raziskuje funkcije preko svojih sposobnosti, telesa, predmetov ipd.   

5. Fenomenološka teorija: eden izmed najpomembnejših teoretikov t. i. fenomenološke 

teorije je bil Frenchman Jean Chateau, ki je verjel, da otroci v igri iščejo samopotrditev in 

da pri igri pogosto posnemajo starejše. Hkrati je poudarjal pomembnost pravil in trdil, da 

lahko otroci ravno z upoštevanjem pravil dosegajo svojo samopotrditev. 

6. Čustvene in socialne teorije zajemajo razmišljanja Erika Eriksona, enega izmed redkih 

hermenevtičnih teoretikov, ki se je osredotočil predvsem na čustveni vidik igre. Pri tem je 

opredelil tri načela: načelo veselja pravi, da igra pomaga spremeniti negativne občutke v 

pozitivne; načelo ponavljanja prisile pravi, da igra otrokom omogoča aktivno kontrolirati, 

kar so izkusili na pasiven način; in načelo obrambe pravi, da se stopnja tesnobe zmanjša z 

moţnostjo biti aktiven namesto pasiven. Elkonin (1980) in Sutton–Smith (1978) s 

prepričanjem, da igra izvira iz socialnih interakcij, poudarjata socialno vlogo igre, ki 

hkrati omogoča razvoj socialnih spretnosti in moţnost (so)delovanja z drugimi osebami. 

2.1.3 Definiranje otroške igre 

Igra je, kot ţe rečeno, precej kompleksen pojav, ki ga teţko enotno definiramo, saj zajema 

številne aktivnosti in dejavnosti tako otrok kot tudi odraslih oseb. O otroški igri tako ostajajo 

številne različne definicije, v katerih vsak avtor izpostavi svoj vidik razumevanja igre, kljub 

temu pa večina sledi dokaj podobni naravnanosti in razumevanju igre.  

Umek in Zupančič (2006, str. 3) menita, da »vse opredelitve igre kaţejo, da je igra brezmejna 

(neskončna) in da variira v celovitosti. Igra reprezentira otrokov kognitivni, socialni, 

emocionalni, gibalni razvoj ter povezave med vedeti in ne vedeti, aktualnim in moţnim, 

verjetnim in neverjetnim. To je dialog med domišljijo in realnostjo, med preteklostjo, 

sedanjostjo in prihodnostjo, med logiko in absurdnostjo, med varnostjo in tveganjem«. 

Landreth (2001, str. 4) pravi, da je igra »integriran del otroštva, unikaten medij, ki spodbuja 

razvoj ekspresivnega jezika, komunikacijskih spretnosti in kognitivnega razvoja otrok. Prav 

tako je medij za raziskovanje in odkrivanje medosebnih odnosov, eksperimentiranje z 

odraslimi vlogami in razumevanje lastnih občutkov. Igra je najpopolnejša oblika samo-

izraţanja, ki ga je razvil človeški organizem«. Hkrati meni, da je »igra edina centralna 

aktivnost v otroštvu, ki se pojavlja ves čas in vsepovsod« (Landreth, 2012, str. 7). Cochran, 

Nordling in Cochran (2010, str. 39) igro definirajo kot »… 'otrokov naravni medij samo-

izraţanja', ki ga z adolescenco in odraslostjo zamenja govor«. 
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Pečjak (2009, str. 22) poda naslednjo definicijo igre, ki zajema predvsem njen vzgojni 

oziroma izobraţevalni vidik: »Postopki igre so lahko učni postopki in strategije. Igra je 

razvojna in vzgojna dejavnost, pri kateri je otrok samostojen, svoboden in ustvarjalen; pri 

kateri raziskuje in išče nove moţnosti, tekmuje s seboj, z drugimi, s časom, s cilji. Ti pa so 

lahko tudi učni. Igra je način, kako se otrok uči tisto, česar ga sicer nihče ne more naučiti«.  

Landreth (2012, str. 12) pravi, da je igra »… otrokov simbolični način samo-izraţanja in 

lahko razkrije (a) kar je otrok izkusil; (b) reakcije na tisto, kar je izkusil; (c) čustva o tem, kar 

je izkusi; (d) kaj so otrokove želje in potrebe; in (e) otrokovo percepcijo o sebi«. 

2.1.4 Različne vrste igre 

Številne klasifikacije otroške igre izhajajo iz razvoja igre pri otrocih (glede na njihova 

starostna obdobja). Benson in Haith (2009, str. 294) igro opišeta kot sinonim otroštva in silo 

razvoja kognitivnih, socialnih ter emocionalnih spretnosti. Strinjata se, da je igra zelo 

kompleksna dejavnost, ki je ne moremo preprosto definirati zgolj kot skupek nekih aktivnosti, 

temveč jo laţje opišemo s pomočjo kriterijev, s katerimi določamo njene tipe in funkcije. Pri 

tem izpostavita dva glavna tipa igre: medosebna igra in igra z igračami oziroma predmeti. 

Medosebna igra zajema aktivnosti, ki se pojavijo predvsem v prvem letu starosti otrok in 

katerih glavni cilj je zabava, pogoj pa neposredna interakcija z drugimi udeleţenci. Na drugi 

strani se igra s predmeti pojavi, ko začno otroci zaznavati različne objekte v okolici, njena 

osredotočenost je torej na posameznih predmetih (prav tam). 

Piaget in Smilansky igro kategorizirata glede na različne razvojne stopnje otrok. Jean Piaget 

(1945/1962, v Saracho in Spodek, 1998, str. 37; Scarlett, Naudeau, Salonius-Pasternak in 

Ponte, 2005, str. 8; Faulkner, 1995, str. 239) je glede na starostne oziroma razvojne faze otrok 

razvil tri glavne tipe igre, ki se osredotočajo na strukturo igre in ne na njeno vsebino. To so: 

senzomotorična (praktična) igra, simbolna igra in igra s pravili (podrobneje opisane v 

nadaljevanju). Smilansky opiše zaporedja otroške igre od funkcijske do konstruktivne pri 

mlajših otrocih in nato dramske igre ter igre s pravili (Smith, 2010, str. 36). 

Eno izmed pomembnejših klasifikacij igre v Sloveniji je predstavil Toličič (1961, str. 11), in 

sicer tako, da je nekatere oblike otrokovih dejavnosti razdelil v posamezne oblike iger:  

- funkcijska igra zajema gibanje udov in glave, plezanje, skakanje, tipanje, prenašanje 

predmetov, pospravljanje igrač, gnetenje, mečkanje, trganje ipd.; 

- domišljijska igra: npr. hranjenje igrače, igranje vlog (npr kuharice, psa); 

- dojemalna igra: opazovanje drugih, poslušanje pravljic (igra, v kateri otrok dojema relacije 

med posameznimi predmeti) in 

- ustvarjalna igra: grajenje, risanje, pisanje, pripovedovanje, petje, sestavljanje, šivanje, 

poslušanje pravljic, pripovedovanje, gnetenje plastelina, obdelovanje peska itd.   

Funkcijska igra prevladuje v prvem letu otrokovega ţivljenja, saj v otrokovi igri prevladuje 

predvsem dejavnost funkcij in ne značilnost oziroma izrazna vsebina igrač, medtem ko pri 

ustvarjalni igri prevladuje teţnja po uspehu, ki se izraţa skozi ustvarjene objekte. Pri 

domišljijski in dojemalni igri otrok ne »ustvarja«, temveč so v ospredju predvsem dejavnosti 
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njegovih funkcij. V domišljijski igri pride še posebej do izraza otrokova domišljija, s pomočjo 

katere se vţivlja v različne vloge in s tem odslikava razne vplive okolja, svoje izkustvo in 

čustvenost. S pomočjo domišljije lahko otroci v igri uresničijo marsikatere ţelje, ki jih sicer v 

realnosti ne morejo. Dojemalna igra je v ospredju celotno predšolsko obdobje otroka (od 

prvega leta dalje), vendar v primerjavi z domišljijsko in ustvarjalno klub temu zajema krajše 

časovno obdobje. Otrokova dejavnost je lahko namreč v okviru dojemalne igre bolj omejena, 

z njeno pomočjo si nabirajo nova izkustva in razvijajo duševne funkcije (Toličič, 1961, str. 

10–15). Dojemalna igra zajema različne simbolne dejavnosti, zaradi česar jo nekateri 

raziskovalci imenujejo tudi dramska ali sociodramska (Nemec in Krajnc, 2011, str. 179).  

Marjanovič Umek in Kavčič (2006, str. 48–50) ob klasifikaciji Toličiča izpostavita še 

konstrukcijsko igro, v kateri otrok povezuje, sestavlja posamezne prvine igrač oziroma gradi 

konstrukcije in simbolno igro, s pomočjo katere predstavlja posamezna dejanja, predmete, 

osebe in pojave iz realnega ali domišljijskega sveta ter na ta način uporablja simbole.  

Smith (2010, str. 8–10) se strinja, da ne obstaja univerzalna tipologija igre in pri tem našteva 

nekaj najpogostejših in po večini skupno prepoznanih tipov igre:  

- socialna igra se nanaša na preproste igre, ki zajemajo veselje in zadovoljstvo pri 

interakcijah z drugimi osebami (v ospredju je odnosna raven igre);   

- senzomotorična igra zajema aktivnosti, ki temeljijo na senzoričnih lastnostih posameznih 

predmetov (tipična igra otrok v starosti okoli dveh let po Piaget), zajema tudi aktivnosti s 

predmeti ali deli telesa (npr. sesanje predmetov); 

- igra s predmeti
5
 predstavlja aktivnosti, ki zajemajo uporabo predmetov (med igro s 

predmeti uvrščamo tudi konstrukcijsko igro; npr. sestavljanje lego kock); 

- jezikovna igra: igra z zvoki, besedami, frazami ipd.; 

- fizična igra oziroma igra fizičnih aktivnosti v splošnem zajema vse premike telesa (razen 

manjše, ki spadajo pod senzomotorično igro). T. i. vadbena igra zajema npr. tek, skakanje, 

plezanje, mahanje ipd.; 

- fantazijska igra vključuje uporabo predmetov, dejanj ali vokalizacije s prenesenim 

pomenom. Ena izmed kompleksnejših oblik fantazijske igre je (socio)dramatična igra
6
, ki 

vključuje igro vlog in več sodelujočih oseb.    

Podobno Van der Kooij (2007, str. 17) na podlagi obstoječe literature prepozna štiri glavne 

tipe igre in jih glede na poimenovanje avtorjev primerja med seboj: 

1. senzomotorična igra (po Piaget) je funkcijska igra (po Buhler); 

2. imitacijsko (pretvarjalno) igro Piaget poimenuje simbolična, Bühler pa fantazijska igra; 

3. konstrukcijska igra, ki poudarja povezavo različnih elementov med seboj in t. i.  

4. »svetovna igra«, v kateri otroci gradijo svoj svet s pomočjo različnih elementov, ki jim 

pripišejo nek pomen. Izenači jo z zdruţevalno igro, katere glavni cilj je zdruţevanje 

posameznih elementov. 

                                                 
5
 Igra s predmeti vključuje tako senzomotorično kot funkcijsko igro (Smith, 2010).  

6
 Dramatična igra je vrsta fantazijske igre, ki vključuje uporabo zgodb in različnih karakternih junakov. 

Sociodramatična igra vključuje igro več sodelujočih (najmanj dveh) oseb (Charlesworth, 2013, str. 78).  
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2.1.4.1 Prosta in strukturirana igra 

Ena izmed glavnih delitev igre se poleg naštetih nanaša še na stopnjo količine nadzora in 

usmerjanja odraslih, pri čemer ločimo prosto in strukturirano igro. Tassoni in Hucker (2005, 

str. 3) opišeta prosto igro kot igro, ki se lahko uresniči zgolj v situacijah, v katerih imajo 

otroci moţnost izbire vrste in načina igre brez motenj ali sodelovanja odraslih. Strukturirana 

igra je za razliko od proste izrazito načrtovana in/ali vodena s strani odraslih oseb. 

Strukturirana igra ima še posebej pomembno vlogo v formalnih (npr. izobraţevalnih) 

procesih, znotraj katerih se igra uporablja z izrazitimi učnimi cilji in nameni. V tem primeru 

namreč narašča stopnja aktivnosti odraslih, medtem ko se istočasno niţa otrokova vloga pri 

odločanju glede načina in trajanja igre. Nekatere aktivnosti lahko zajemajo tako elemente 

proste kot tudi strukturirane igre; če npr. odrasla oseba določi konkretno aktivnosti (npr. 

risanje) in otroku posreduje material (papir in barvice) ter mu pusti prosto pot za njegove 

ideje. In obratno, otrok lahko izbere aktivnost, ki ima sicer sama po sebi vnaprej določena 

pravila igranja (npr. druţabne igre), znotraj katerih ni prostora za otrokove ideje. Kljub temu 

ostaja glavni poudarek na otrokovem nadzoru igre, njenega trajanja in vrste (prav tam). 

Mildred Parten je leta 1932 pri opazovanju otrokove igre identificirala štiri kategorije igre, ki 

se razlikujejo glede na količino socialne participacije, ki jo otroci zavzamejo v prosti igri 

(Faulkner, 1995, str. 233–234; Hughes, 2010, str. 102). Neodvisna oziroma samotna igra je 

igra, v kateri se otrok igra sam s svojimi igračami, neodvisno od drugih otrok in izvaja svoje 

aktivnosti ne glede na to, kaj delajo drugi otroci. T. i. paralelna ali vzporedna igra zajema 

aktivnosti, ki opisujejo igro, v kateri se otrok sicer igra neodvisno oziroma ločeno od drugih, 

vendar se zaradi aktivnosti, ki jih izbira, delno poveţe z drugimi. Igra se z igračami, ki so 

podobne tistim, ki jih uporabljajo drugi otroci, vendar še vedno na njemu primeren način, brez 

da bi pri tem ţelel kakorkoli vplivati na aktivnosti drugih ali jih spremeniti. Tretjo kategorijo 

predstavljajo t. i. asociativne igre, v katerih se otroci delno igrajo z drugimi otroki v podobnih 

ali identičnih aktivnostih. Kljub temu igra še vedno ni organizirana oziroma strukturirana s 

strani določenih posameznikov, temveč se vsak otrok igra, kot se ţeli, brez da bi pri tem 

vsiljeval svoje interese (je osredotočen na svoje aktivnosti). Zadnja kategorija zajema t. i. 

kooperativno igro, ki predstavlja najvišjo stopnjo socialne participacije. Gre za igro, v kateri 

se otroci igrajo v skupini s skupnimi cilji; doseganje skupnega namena, izdelovanje skupnih 

izdelkov, igranje formalnih iger ipd. Znotraj tovrstnih aktivnosti se lahko pojavljajo občutki 

(ne)pripadnosti skupini, prav tako je nadzor skupine navadno v rokah enega ali dveh članov 

skupine, ki tako rekoč vodita aktivnosti drugih. Medtem ko se mlajši otroci pogosteje 

vključujejo v prvi dve vrsti igre, se starejši (v starosti med 4 in 5 let) pogosteje vključujejo v 

asociativno in kooperativno igro (prav tam). Hughes (2010, str. 102) ob tem opiše še 

opazovalno igro, v kateri otrok kot gledalec oziroma opazovalec pri igri opazuje druge otroke 

in njihove aktivnosti, značilna pa je  predvsem za mlajše otroke v starosti do štirih let. 

Mrak Merhar, Vidmar, Tolar in Ţmaher (2012, str. 57) menijo, da so različne klasifikacije 

igre ločene glede na točno določen kriterij, ki usmerja različne kategorije, zaradi česar 

moramo biti pri imenovanju različnih skupin iger pozorni na to, da omenjene kriterije 
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poenotimo in igro uvrščamo v eno kategorijo glede na en kriterij
7
. Pri tem izpostavijo dve 

osnovni delitvi klasifikacije igre: klasifikacijo igre glede na namen in klasifikacijo igre glede 

na način. Klasifikacija igre glede na namen se osredotoča na vsebino igre in jo razvršča glede 

na to, kaj ţelimo z njo doseči: 

- igre spoznavanja so namenjene spoznavanju med člani in so še posebej primerne pri 

skupinskem delu za vzpostavljanje začetnega stika, hkrati pa omogočajo spoznavanje 

značilnosti posameznikov in njihovih specifičnih pogledov;  

- poživitvene igre so dobrodošle predvsem, ko se zmanjša pozornost in energija učencev, 

zaradi česar morajo biti lahkotne in preproste (primeri: t. i. »ledolomilci«, ki se uporabljajo 

za prebijanje ledu med udeleţenci; »bansi« so gibalne igre s petjem, ki vključujejo uporabo 

različnih delov telesa ipd.);  

- igre za gradnjo skupnosti spodbujajo sodelovanje in povezovanje med člani;  

- socialne igre so »pomembno dopolnilo vzgojno-izobraţevalnega procesa in so usmerjene v 

socialno učenje«;  

- simulacijske igre so igre posnemanja realnih situacij in/ali vţivljanja v določene dogodke z 

namenom aktivnega učenja in pridobivanja informacij, usposabljanja in pridobivanja 

veščin, raziskovanja novih rešitev danega problema, spoznavanja sebe in osebnostne rasti 

ter spoznavanja druţbe in njenih mehanizmov, učenja postopkov in pravil itd.;  

- igre zaupanja pomagajo pri grajenju zaupanja in občutka varnosti ter sprejetosti;  

- evalvacijske igre so namenjene preverjanju in vrednotenju dela, počutja, doseganja ciljev 

(Mrak Merhar idr., str. 57–88).  

Klasifikacija igre glede na način (prav tam) razvršča igro glede na to, na kakšen način (preko 

katere vrste igre) lahko pridemo do ţelenega učinka (npr. igra vlog, tekmovalne igre).   

Socialna igra 

Turnšek (2004, str. 27) socialne igre definira kot igre, s katerimi lahko vplivamo na potek 

socialnega učenja pri otrocih in z njimi hkrati razvijamo višjo stopnjo socialne občutljivosti. 

Socialne igre torej v ospredje postavljajo odnosno raven in se osredotočajo na aktivnosti, s 

pomočjo katerih se otroci učijo o sebi in drugih ter predvsem o njihovem sodelovanju (prav 

tam). Usmerjene so predvsem na osebnostno rast in pridobivanje oziroma izboljšanje 

posameznih socialnih spretnosti, medtem ko izobraţevanje pri tem nima osrednjega pomena. 

Od druţabnih iger se v glavnem razlikujejo po pomembnosti evalvacije in pogovora po igri o 

dogajanju, občutkih in spoznanjih (Mrak Merhar idr., 2012, str. 73−78).  

Avtorice (prav tam) razdelijo vrste socialnih iger glede na namen, ki ga ţelimo doseči: igre za 

spodbujanje komunikacije naj bi pomagale izraziti in oblikovati čustva ter spoznati pomen 

govora pri sproščanju potlačenih čustev; igre za opazovanje in zaznavanje so osredotočene na 

opazovanje procesov, ki se dogajajo v skupini/odnosu; igre za vživljanje in »identifikacijo« so 

namenjene medsebojnemu spoznavanju in vţivljanju v lastnosti drugega (cilj iger je bolje 

                                                 
7
 Problem pri imenovanju kategorij igre se lahko namreč pojavi., ko ţelimo skupino različnih iger poimenovati 

glede na različne kriterije (primer: spoznavna igra, ki jo klasificiramo glede na namen igre – npr. razvoj skupine 

in igra vlog, ki jo klasificiramo glede na način igre). Tudi spoznavna igra je namreč lahko igra vlog (Mrak 

Merhar, Vidmar, Tolar in Ţmaher (2012, str. 57). 
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razumeti drugega, se zavedati njegovih stališč); igre za reševanje sporov omogočajo moţnosti 

za pogovor o konfliktnih situacijah, člane pa spodbujajo, da najdejo rešitve (prav tam). 

2.1.5 Funkcije igre 

Otroci s pomočjo igre spoznavajo in doţivljajo širok spekter različnih čustev (tako 

zadovoljstva kot tudi ţalosti), kar posledično pripomore k razvoju njihove zmogljivosti 

samoregulacije, reševanja notranjih konfliktov ipd. V tem primeru govorimo o psihološki 

funkciji igre. Kot ţe rečeno, številni avtorji poudarjajo izobraţevalno in kognitivno funkcijo 

igre, saj naj bi igra predstavljala glavno gonilo učenja, tako različnih spretnosti kot drugih 

znanj. S pomočjo igre otroci sprejemajo in izmenjavajo različne informacije z okoljem in 

drugimi osebami, kar omogoča razvoj različnih kompetenc in nadaljnje kompleksnejših t. i. 

reprezentacijskih aktivnosti, kot sta kreativnost in zmoţnost divergentnega mišljenja. Avtorja 

Benson in Haith (2009, str. 295–296) govorita tudi o t. i. funkciji »mojstrstva« igre, saj igra 

na nek način otrokom pomaga gojiti občutke lastne učinkovitosti, motivacije in vztrajnosti. 

Glede na to, da je igra pogosto skupinska dejavnost, v kateri sodeluje več otrok, govorimo 

tudi o socialni vrednosti igre, saj predstavlja temelj prihodnjih interakcij in odnosov z drugimi 

osebami. Otroci se s pomočjo igre učijo sprejemati in deliti razumevanje ter občutenje drugih 

otrok in odraslih, predvsem pa ima igra izrazito vlogo pri razvoju komunikacijskih spretnosti. 

Hkrati s pomočjo igre otroci sprejemajo in poosebljajo kulturno določena pravila in načela ter 

posamezne socialne vloge (prav tam).  

Davies (2011, str. 267–268) meni, da igra podpira otrokov razvoj na številne različne načine:  

spodbuja razvoj kognitivnih sposobnosti (kot je načrtovanje in reševanje problemov), olajša 

razumevanje čustev in razvoj empatije, spodbuja otrokovo sposobnost samokontrole (s 

pomočjo pogajanja in kooperativnega načrtovanja, ki se pojavi spontano med dramatično 

igro) itd. (prav tam). Poleg tega otroku dovoljuje poskusiti razumeti realnost skozi fantazijski 

medij, ki je pod otrokovo kontrolo in ga je zato laţje manipulirati kakor dejanski svet 

(Winnicott, 1971, v Davies, 2011, str. 267). V domišljijski igri lahko uporabljajo svojo 

domišljijo. Igra skoraj vedno reflektira psihološke teme in vprašanja, ki so pereče otrokom: 

imitacija odraslega obnašanja, prevzem različnih vlog itd. (prav tam).  

Toličič (1961, str. 39) meni, da igra poleg vzgojnih vplivov predstavlja nenadomestljivo 

sredstvo za spoznavanje otroka v predšolski dobi. »V igri [namreč] pride do izraza njegova 

dejavnost, v njej se izraţa otrokova zmogljivost, njegove ţelje, motivi, vrednotenja, osebne 

lastnosti itd. Zato je otrokova igralna dejavnost ena izmed najbolj naravnih poti, ki nam na 

svojstven način razkriva dinamično strukturo in delovanje otrokove osebnosti« (prav tam).    

Igra lahko poleg različnih izzivov in uporabe domišljije deluje predvsem pomirjajoče. Otroci, 

ki se počutijo vznemirjene ali so npr. doţiveli kakšno travmo, lahko s pomočjo igre izrazijo 

oziroma pokaţejo svoje skrbi. V določenih primerih lahko v igri s pomočjo igrač in 

materialov (tudi aktivnosti) najdejo uteho. Obstaja celo pogosto prepričanje, da lahko otroci z 

igro, v kateri ponovno upodobijo določene »travme« in/ali strahove, le-te s pomočjo igre tudi 

predelajo, saj predstavlja varen in predvsem njim naraven prostor. Terapevti zato takšno igro 

uporabljajo, da otrokom pomagajo spoznati, razumeti in predelati njihove tesnobnosti (Smith, 
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2010, str. 207–208). Toličič (1961, str. 60) je ţe takratnega leta omenjal igro kot terapevtsko 

sredstvo, pri čemer je igralno terapijo opisal kot postopek, s pomočjo katerega se igra 

uporablja za zdravljenje raznih »psihičnih motenj« pri otrocih, ki se kaţejo v oblikah različnih 

teţav in neprimernih načinov obnašanja. Dejal je, da je »igra […] po svoji strukturi in vsebini 

taka, da sprošča otrokovo osebnost, zlasti razne emocionalne teţave« (prav tam).  

Davies (2011, str. 290) poudari še moralno vlogo igre, ki otroke uči o (ne)sprejetih načinih 

obnašanja. Fantazijska igra predstavlja njihovo glavno gonilo za raziskovanje vprašanj o 

»dobrem« in »slabem« (obnašanju). Hkrati omogoča razrešitev agresivnih impulzov in 

nagnjenj na varen način. Davies (prav tam) pravi, da se »skozi igro 'nesocialno' obnašanje 

transformira v skupno druţbeno izkušnjo«.  

Pogačnik-Toličič (1966, str. 12–13) našteje prednosti igre, ki sluţijo kot pomen za razvoj 

otrokove osebnosti (in razumevanje funkcij igre): 

- igra z ustreznimi igračami razvija ves otrokov organizem, vključno s čutili in mišicami; 

- igra razvija otrokove sposobnosti, kot so pomnjenje, mišljenje, domišljija ipd.; 

- skozi igro otrok uri svoje ustvarjalne sposobnosti; 

- otrok lahko v igri uresničuje neuresničljive ţelje in teţnje;  

- igra otroka osebnostno sprošča in pomirja;  

- v igri otrok razvija socialna čustva in odnose (do drugih);  

- v igri se otrok uči biti samostojen; 

- otrok v igri sporoča strah in premaguje razne nevšečnosti;  

- igra otroku pomeni delo; preko igre se bo otrok naučil delati; 

- v igri in preko igre otrok spoznava »svet« okoli sebe. 

Umek, Mikac, Lenarčič in Marčeta (2012, str. 37–39) naštejejo značilnosti igre, ki bistveno 

vplivajo na otrokov razvoj: 

- preko igre lahko otrok loči notranji in zunanji svet in ju istočasno medsebojno povezuje; 

- igra omogoča tako prilagoditev na realnost kot tudi izgradnjo moţnih oblik ravnanja za 

spremembo te realnosti; 

- v igri se izgrajujejo senzomotorične sposobnosti, igra spodbuja socialne oblike obnašanja 

(sodelovanje, razumevanje vlog, empatija) in omogoča preizkušanje novih moţnosti (ter 

spremembo realnosti);  

- igra omogoča čustveno in duševno svobodo, z razvojem igre simbolov pa se otroci naučijo 

ločiti realnost od njihovega pojma.  

Igra tako pripomore k fizičnemu, socialnemu in čustvenemu razvoju otrok. Kadar se otroci 

igrajo, vadijo in krepijo mišice, pridobivajo razne spretnosti, spoznavajo svoje zmoţnosti ipd. 

Pri igri pridejo v kontakt z drugimi, zaradi česar spoznavajo svoje vrstnike, se učijo soočanja 

in sodelovanja z drugimi itd. Glede na to, da se otroci preko igre vţivljajo v razne vloge, ki jih 

opaţajo v svojem okolju, na ta način preigravajo različna čustva, jih preizkušajo in pri tem 

sproščajo svoja lastna čustva. Hkrati lahko igra otrokom izpolnjuje potrebo po potrditvi, po 

sprostitvi, po pridobitvi novih izkušenj, radovednosti itd. (prav tam).  
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2.2 RAZUMEVANJE RAZVOJA (IGRE) OTROK  

Glede na to, da je ena izmed glavnih (splošnih) funkcij igre vezana na njeno vzgojno in 

razvojno vlogo, ki torej pomembno vpliva na sam razvoj otrok in njegovo učenje kognitivnih 

spretnosti, je znanje o razvoju otrok in igre izrednega pomena za razumevanje njune 

komplementarnosti. Tako kot igra na eni strani pomembno vpliva na sam razvoj otrok, ima na 

drugi strani specifična razvojna stopnja otoka vpliv na razvoj konkretne igre. Od tod sledi, da 

lahko o igri in razvoju otrok govorimo kot o dveh soodvisnih pojavih, ki ju glede na 

predhodno omenjene značilnosti teţko ločimo med seboj. Razumevanje otrokovega 

kognitivnega razvoja (tudi razvoja njegovih komunikacijskih in drugih spretnosti) ter razvoja 

igre v povezavi z določenimi starostnimi obdobji je na tem mestu pomembno predvsem z 

vidika laţje prilagoditve in pridruţitve otroku, torej njegovemu načinu komuniciranja, jeziku 

in razmišljanju, in ne v smislu diagnostičnega oziroma patološkega ocenjevanja otrokovih 

spodobnosti in njegovih (ne)doseganj standardov
8
. Sharry (2004, str. 58) na drugi strani meni, 

da nas lahko razumevanje stopenj otrokovega razvoja opozori na morebitne teţave, ki se 

pojavljajo ob komunikaciji z otroki in se pogosto veţejo na previsoka pričakovanja do otrok 

ali njegovi stopnji in načinu razmišljanja neprilagojenemu načinu komunikacije (prav tam).  

V nadaljevanju opisane značilnosti razvoja različnih spretnosti in igre posameznih starostnih 

skupin otrok so opisane okvirno, izhajajoč iz različnih teoretičnih konceptov, z namenom 

razumevanja otrokovemu razvoju primernih načinov dela in komunikacije. Pri tem je 

potrebno poudariti, da omenjenih značilnosti ne smemo upoštevati preveč togo, temveč z 

visoko mero fleksibilnosti, ki upošteva tako specifične značilnosti vsakega posameznega 

otroka kot predvsem njegove potrebe in ţelje.  

Spremembe človekovega razvoja se odraţajo na različnih področjih razvoja, njegova temeljna 

področja pa se navezujejo predvsem na telesni razvoj (telesni, zaznavni in gibalni razvoj); 

spoznavni oziroma kognitivni razvoj (razvoj mišljenja, razvoj spomina in učenja, razvoj 

govora); čustveno-osebnostni razvoj (čustveni razvoj, osebnostni razvoj) in socialni razvoj 

(socialni razvoj in moralni razvoj) (Nemec in Krajnc, 2011, str. 12).  

2.2.1 Igra in kognitivni razvoj otrok  

Številni strokovnjaki se strinjajo, da razvoj igre vpliva na razvoj moţganov otrok
9
 

(Charlesworth, 2013) in obratno; razvoj kognitivnih sposobnosti vpliva na igro. Glavna oblika 

igre, ki se pojavi v obdobju zgodnjega otroštva, zajema senzomotorična območja moţganov 

                                                 
8
 Omenjeno znanje je izrecnega pomena tudi za samo svetovalno delo in svetovalno delovni odnos med otrokom 

in svetovalcem. Otrokova starost in stopnja njegovega kognitivnega razvoja je navsezadnje pomemben faktor pri 

izbiri posameznih aktivnosti oziroma načina komunikacije, ki naj bi bil vsaj okvirno skladen z otrokovimi 

sposobnostmi (Pušnik, 2013).  
9
 Otroška igra je tesno povezana z razvojem moţganov; pri raziskovanju razvijanja povezav med ţivčnimi 

celicami (t. i. sinapsami) so predvsem (nevro)znanstveniki prišli do ugotovitev, da nevroni (ţivčne celice) za 

svoje delovanje potrebujejo aktivnost. Sinaptične povezave tako rekoč omogočajo prenos informacij v moţganih 

in se še posebej v zgodnjem obdobju otroštva (predvsem do treh let starosti) zelo hitro razvijajo in odzivajo na 

okolje. Igralne dejavnosti imajo zato zelo pomemben vpliv tako na razvoj sinaps kot pomoč pri njihovem 

vzdrţevanju (Charlesworth, 2013, str. 59).   
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in se torej osredotoča na vizualne in motorične aktivnosti ter značilnosti predmetov in oseb 

(npr. tresenje, gnetenje ipd.). Piaget (Piaget, 1962, v Jessee in Gaynard, 2009, str. 139) v tem 

obdobju govori o t. i. senzomotorični ali praktični igri, ki torej temelji na senzoričnih 

lastnostih posameznih predmetov in aktivnosti s predmeti ali deli telesa, in predstavlja tipično 

obnašanje otrok do drugega leta starosti. Uporaba praktične igre naj bi otrokom sluţila kot 

utrjevanje in reorganiziranje obnašanja v simbolno igro, ki se pojavi kasneje (Jessee in 

Gaynard, 2009, str. 139). Piaget ob tem zagovarja idejo, da morajo imeti otroci na razpolago 

čim več različnih materialov in predmetov, saj v tej starosti praktično igro namenoma 

spreminjajo v »manipulacijo z materiali« (prav tam). Učenje otrok v starosti do dveh let 

poteka preteţno preko njihovih občutkov; s tipanjem, grizenjem, okušanjem, opazovanjem, 

poslušanjem ipd. Otroci začno v tem obdobju razlikovati sebe od drugih, prav tako razvijejo 

zmoţnost razmišljanja o stvareh in njihovi stalnosti oziroma trajnosti. Deloma lahko 

načrtujejo vnaprejšnje obnašanje in začno reševati probleme na podlagi poskusov in napak 

(Thompson in Rudolph, 1992, str. 28). 

Igra predšolskih otrok je v grobem rečeno veliko bolj kompleksna in domišljijska kot igra 

dojenčkov, vendar hkrati v manjši meri pogojena s pravili in upoštevanjem realnosti kot igra 

šolskih otrok. Med drugim in petim letom starosti otroci nadaljujejo z različnimi oblikami 

socialne igre, ki se nanaša na njihovo stopnjo participacije v otroški igri in vključuje (ţe 

opisano na strani 10) samostojno, opazovalno, paralelno, asociativno in kooperativno igro. 

Igra z višjo starostjo (okoli 4 oziroma 5 let starosti) postaja vse bolj asociativna in 

kooperativna, medtem ko mlajši uporabljajo predvsem samostojno in paralelno igro (Hughes, 

2010, str. 102; Jessee in Gaynard, 2009). Predšolski otroci uporabljajo igro za razmišljanje o 

njihovih izkušnjah in raziskovanju alternativnih ter novih načinov delovanja. Otroci med 

tretjim in šestim letom starosti pridobivajo jasnejšo percepcijo realnosti, z jezikovnim 

razvojem pa se izboljša njihov spomin. Predšolski otroci za razliko od dojenčkov, katerih 

izkušnje so pogosto individualizirane, generalizirajo podobne izkušnje in razmišljajo 

kategorično – duševne predstave predhodnih izkušenj uporabljajo za razumevanje novih. Na 

ta način si jih na eni strani laţje zapomnijo, na drugi strani pa jim ravno tovrsten način 

razmišljanja omogoča tudi večjo zmoţnost sprejemanj različnosti dejanj. Od tod sledi, da 

splošno gledano predšolski otroci veliko laţje vključujejo nove izkušnje in nepričakovane 

dogodke v njihovo igro in razmišljanje (Davies, 2001, str. 269–271). Piaget predšolsko 

obdobje označi za »predoperacionalno obdobje«, v katerem ima igra vendarle predvsem 

asimilacijsko vlogo, torej pomaga otrokom utrjevati njihove izkušnje (Jessee in Gaynard, 

2009). Od drugega leta starosti se pri otroku razvija t. i. simbolna igra, ki postane še posebej 

izrazita po šestem letu starosti in se nanaša na otrokove reprezentacijske sposobnosti, da skozi 

igro določene premete ali dejanja predstavijo na drugačen način, kot je sicer zanje značilno. 

Piaget simbolno igro povezuje s splošno intelektualno rastjo otrok, saj je še posebej izrazita v 

obdobju, ko se otrok nauči jezika
10
, torej med drugim in četrtim letom starosti (Jessee in 

Gaynard, 2009, str. 140; Inhelder in Piaget, 1958; Piaget, 1962, v Jessee in Gaynard, 2009, str 

141). Igra predšolskim otrokom omogoča utrjevanje v nastajajočih kognitivnih sposobnostih, 

ki vključujejo vzorčno posledično razmišljanje, konstrukcijsko naravnanost, empatijo, 

                                                 
10

 Na drugi strani igra spodbuja razvoj jezika (in pismenosti), saj otrokom pomaga povečati osredotočenost na 

druge osebe in njihovo mnenje ter jezik uporabljati v resničnih situacijah (Charelesworth, 2011, str. 80).  
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razreševanje problemov in raziskovanje različnih interpretacij realnosti. Okoli četrtega leta 

starosti se otroci učijo igranja preprostih druţabnih iger, saj lahko pri tem ţe štejejo in 

razumejo pojma zmagovanja ter izgubljanja. Kljub temu je pri predšolskih otrocih v ospredju 

fantazijska oziroma domišljijska igra (pred strukturirano). Vygotsky je domišljijsko igro , ki 

vključuje pretvarjanje, videl kot glavno gonilo otrok te starosti (Charlesworth, 2013, str. 79). 

Davies (2011, str. 268) meni, da igra predšolskih otrok v grobem zajema dva procesa: prvi 

predstavlja igro kot raziskovanje realnosti, še posebej v okviru socialnih in druţbenih vlog, 

drugi pa se osredotoča na igro v smislu obvladovanja stresa in izraţanja (tako ţelja kot 

strahov). Glede na to, da predšolski otroci vse bolj teţijo k uporabi domišljijske, dramske in 

interaktivne igre, v tem obdobju postaja vse bolj izrazito razlikovanje med realnim oziroma 

resničnim in »igranim« (prav tam).  

Po otrokovem šestem letu starosti se razvija igra s pravili, ki po Piagetu temelji na ideji 

abstraktnejšega mišljenja, kot pove ime samo, pa vsebuje tudi določena pravila igre (Saracho 

in Spodek, 1998, str. 37; Lindon, 2001, str. 41; Jones in Reynolds, 2011, str, 7). Pri šolskih 

otrocih postane igra vse bolj delovno usmerjena, s poudarkom na njihovih fizičnih 

sposobnostih in intelektualnih kompetencah. Igra v tem času kljub delovni usmerjenosti še 

vedno predstavlja pomemben vir zabave in uţitka, vendar je vseeno usmerjena v bolj 

strukturirano igro z določenimi pravili. Uporaba domišljije vključuje premik čustev in ţelja v 

imaginarne scenarije in samopredstavo v kompleksnejših odraslih vlogah. Za starejše otroke 

(10–12 let) je značilna igra s povečano zmoţnostjo načrtovanja, abstraktnega mišljenja in 

zahtevnejših strategij (Davies, 2011, str. 347–349). Igro šolskih otrok zaznamuje premik od 

njene osrednje vloge (asimilacijskega učenja zgodnjega in predvsem predšolskega obdobja) v 

bolj stransko vlogo (pri akomodativnem učenju). Piagetovi »predoperacionalni fazi« (od 2 do 

7 let) sledi »stopnja konkretnih operacij« (7 do 11 let) in od dvanajstega leta še »formalno 

operacionalna faza«. Otrokovo kognitivno razmišljanje postaja vse bolj urejeno, strukturirano 

in logično (Inhelder in Piaget, 1958; Piaget, 1962, v Jessee in Gaynard, 2009, str. 141), 

njihova igra pa vse bolj realistična in pogojena s pravili (Jessee in Gaynard, 2009). Otroci v 

starosti med šestim in enajstim letom razvijejo zmoţnost reverzibilnega razmišljanja. Njihovo 

razumevanje temelji predvsem na dojemanju, zaradi česar teţje razumejo abstraktnejše 

obrazloţitve (Thompson in Rudolph, 1992, str. 29). Sharry (2004, str. 59) pravi, da je to 

obdobje idealno za igro, saj so otroci dovolj stari, da razumejo namen in pomen igre, hkrati pa 

še dovolj »mladi«, da v omenjenih aktivnostih uţivajo brez sramu. Glede na to, da so njihove 

verbalne sposobnosti bolj razvite, njihova zmoţnost reflektiranja znotraj igre pa povečana, 

komunikacija z otroki v starosti med petim in desetim letom starosti vključuje »… ravnoteţje 

med igranjem in govorjenjem, med aktivnostmi in diskusijo, med strukturo in prostim časom 

(Shary, 2004, str. 60).  

Mladostniki postopoma razvijajo kompleksnejši način razmišljanja in verbalnih sposobnosti, 

pri čemer so zmoţni abstraktnejšega mišljenja in znanstvenega eksperimentiranja, hkrati pa 

razumejo etična ter moralna načela in so sposobni samoreflektiranja in visoke stopnje 

empatičnega razumevanja drugih (Thompson in Rudolph, 1992, str. 28). Z vstopom 

mladostnikov iz konkretne operacionalne v formalno operacionalno fazo se pomen igre 

spremeni; le-ta postane še bolj abstraktna, njen neposredni vpliv pa se zmanjša. Igra 
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mladostnikov se skozi različne oblike (simbolične druţabne igre, šport ipd.) odseva predvsem 

skozi njihove potrebe po razvoju specifičnih veščin in individualnih talentov za razvoj 

samozavedanja in samopotrjevanja (Jessee in Gaynard, 2009, str. 142). Mladostništvo je 

hkrati obdobje, ki mladostnikom prinese številne spremembe. Čeprav imajo bolj razvite 

kognitivne sposobnosti, se večkrat zapro vase; medtem ko so mlajši otroci relativno odprti in 

zaupljivi do odraslih, so mladostniki pogosto nezaupljivi in sumničavi (Sharry, 2004, str. 60).  

Piagetova teorija razvoja kognitivnega mišljenja torej sluţi tudi kot pomoč pri razumevanju 

razvoja igre. V tem kontekstu igra sledi omenjenim zaporedjem, ki jih lahko otroci dosegajo 

na podlagi določene starosti in s tem tudi določene stopnje kognitivnega razvoja. Omenjene 

stopnje in pribliţne starosti sluţijo predvsem kot okviren opis in se lahko razlikujejo glede na 

konkretne značilnosti posameznikov. Nekateri avtorji menijo, da se igra sicer v podobnem 

zaporedju razvija pri večini otrok, vendar z moţnostjo časovnega zamika, še posebej pri 

otrocih z motnjami v duševnem razvoju (Smith, 2005, str. 206).  

V Tabeli 1 so povzete posamezne značilnosti razvoja otrok in njihove igre glede na njihova 

starostna obdobja (Charlesworth, 2011; Davies, 2011; Jesse in Gaynard, 2009; Inhelder in 

Piaget, 1958; Sharry, 2004; Thompson in Rudolph, 1992). 

Tabela 1: Značilnosti razvoja (igre) otrok glede na njihova starostna obdobja 

Starost Značilnosti  

Zgodnje otroštvo  

Do 1. leta  Otrok raziskuje okolico predvsem preko občutkov (s tipanjem, 

grizenjem, okušanjem, opazovanjem, poskušanjem ipd.).  

1–2 leti  Pojavi se funkcijska igra in posnemanje odraslih in razlikovanje sebe 

od drugih, delno razvijejo zmoţnost razmišljanja o stvareh in njihovi 

stalnosti, deloma načrtujejo vnaprejšnje obnašanje in začno reševati 

probleme na podlagi poskusov in napak.  

Predšolsko obdobje   

2 leti Pojavi se paralelna (vzporedna) igra. Od drugega leta naprej se 

pojavlja simbolna igra. 

3 leta  Igra pogosteje vključuje vrstnike. 

4 leta  Igra vlog in simbolna igra postajata vse kompleksnejši, otroci se učijo 

kooperativne igre, vse bolj izrazito je razlikovanje med resničnim in 

»igranim«. 

Šolsko obdobje  

5–6 let  Otroci se lahko vključujejo v kompleksnejše igralne sheme, vse več je 

sodelovanja z drugimi otroki. Igra postaja vse bolj delovno 

usmerjena, poudarek je na igri s pravili. 

7–10 let Vse kompleksnejša domišljijska igra, igra s povečano zmoţnostjo 

načrtovanja, abstraktnega mišljenja in zahtevnejših strategij. 

12−  Razvijanje kompleksnejših načinov razmišljanja in verbalnih 

sposobnosti, sposobnost samorefleksije in visoka stopnja empatičnega 

razumevanja drugih. 
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Maria Montessori je otrokov razvoj, podobno kot Piaget in Smilansky
11

, opisala skozi teorijo 

različnih stopenj razvoja glede na starostna obdobja otrok, ki jih je kot t. i. ravni razvoja 

razdelila na štiri šestletna obdobja (0–6 let, 6–12 let, 12–18 let in 18–24 let). Omenjeno 

teorijo je poimenovala »konstruktivni ritem ţivljenja«, saj je verjela, da se otroci pomikajo po 

različnih razvojnih ravneh, ki jih pripravijo na učenje (Carliste, 2009, str. 398–399):  

1. faza (0–6 let) je razdeljena na dve notranji fazi. Prvo fazo, ki traja do pribliţno tretjega leta 

starosti, zaznamuje t. i. »nezavedni absorptiven razum«, pri katerem dojenčki in malčki 

absorbirajo informacije iz okolja in jih posnemajo. To predstavlja temelj za nadaljnji 

razvoj »zavestnega absorptivnega razuma« (3–6 let), pri katerem otroci urejajo iz okolja 

pridobljene informacije in postanejo »senzorni raziskovalci sveta«, s čimer tako rekoč v 

svoje razmišljanje in znanje vnesejo zavest.  

2. faza (6–12 let) se osredotoča na otroka kot socialnega bitja (fokus se prenese iz 

individualnega razvoja na skupinski). Povečane psihološke in fizične sposobnosti otrokom 

omogočajo raziskovanje »sveta« s povečano koncentracijo in pozornostjo.  

3. faza (12–18 let): otroci na novo konstruirajo razumevanje sebe kot socialnega bitja znotraj 

skupnosti, ki vključuje vrstnike, druţino in širšo druţbo. Poveča se njihova osredotočenost 

na delo in akademske doseţke.  

4. faza (18–24 let): mlajši odrasli, ki so sposobni svoje znanje in spretnosti vključiti v okvire 

razpoloţljivih sredstev v okolju za nadaljevanje njihovega razvoja.  

Medtem ko sta prvi dve fazi zaznamovani z izrazitim razvojem in učenjem, sta drugi dve bolj 

stabilni, s poudarkom na izboljšanju in integraciji predhodno (v prvih dveh fazah) 

pridobljenih spretnosti in znanj (prav tam).  

2.2.2 Razvoj socialnih spretnosti 

Ena izmed glavnih prednosti igre se nanaša na spodbujanje razvoja socialnih spretnosti. 

Otroci se pri medsebojni igri z drugimi otroki učijo, kako z njimi sodelovati, kako se 

povezovati in pogajati, razreševati konflikte in izraţati nestrinjanja ipd. Pri tem je igra z 

vrstniki in drugimi otroki izrednega pomena, saj se razlikuje od narave in dinamike odnosov z 

odraslimi. Medosebna komunikacija je tako neločljivo povezana z igralnim okoljem, znotraj 

katerega se ves čas razvija tudi jezik otrok (Carliste, 2009, str. 3).  

Tabela 2: Petstopenjska lestvica socialnega razumevanja (Sleman, 1980, v Herbert, 1993, str. 

68) 

Okvirna starost Značilnosti otrokovega socialnega razumevanja 

3–6 let Otroci so zmoţni predvsem mišljenja iz egocentrične perspektive, čeprav 

se lahko zavedajo, da drugi izraţajo različne občutke. Ne morejo še 

popolnoma razumeti, da druge osebe čutijo im razmišljajo na drugačen 

način. 

5–9 let Otroci so zmoţni zavzeti subjektivno perspektivo; razumejo, da čutijo in 

razmišljajo drugače od drugih in se na to drugače odzivajo, vendar se še 

ne zavedajo, da tudi drugi enako razmišljajo o njih. 

                                                 
11

 Smilansky glede na starostna obdobja otrok opiše zaporedja otroške igre preko funkcijske do konstruktivne pri 

mlajših otrocih in nato dramske igre ter igre s pravili pri otrocih nad šestim letom starosti (Smith,  2010, str. 36).  
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7–12 let Zmoţni so zavzeti samorefleksivno in recipročno, vzajemno perspektivo. 

Razumejo dvosmernost socialnih odnosov in interakcij; da torej vsi člani 

ne vedo, da različno razmišljajo.  

10–15 let Sposobni so zavzeti perspektivo tretje osebe. 

12−  Sposobni so zavzeti poglobljeno in socialno simbolično perspektivo, 

razumejo, da na dejanja drugih ljudi in njihovo osebnost vpliva vzgoja in 

druţbene sile.  

 

2.3  ŠOLSKO  SVETOVALNO DELO 

Glavni dokument, ki ureja šolsko svetovalno delo, so poleg Zakona o financiranju vzgoje in 

izobraţevanja – ZOFVI (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja, 1999) 

t. i. Programske smernice svetovalne sluţbe v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah
12

, ki poleg 

značilnosti in namena svetovalne sluţbe opisujejo znotraj načel in osnovnih področij 

svetovalnega dela opredeljene posamezne naloge svetovalnih delavcev. V okviru 

svetovalnega odnosa so definirane različne oblike in metode dela, ki pa jih smernice zelo 

ohlapno opisujejo oziroma svetovalni sluţbi puščajo čim bolj odprte moţnosti delovanja. 

»Programske smernice« v skladu s temeljnim načelom aktualnosti posamezni svetovalni 

sluţbi tako omogočajo, da se čim bolj prilagodi posebnostim konkretne šole in konkretnim 

pogojem dela. Iz tega razloga naloge svetovalne sluţbe v osnovni šoli niso predstavljene v 

obliki standarda, razen na področju poklicne orientacije (Programske smernice. Svetovalno 

delo v osnovni šoli, 2008).  

2.3.1 Zgodovina šolskega svetovalnega dela v Sloveniji  

Za začetek ustanovitve slovenskega šolskega svetovalnega dela se upošteva leto 1953, ko so 

ob ustanavljanju ljubljanske Vzgojne svetovalnice opozorili na potrebo po svetovalnem delu 

znotraj šol (Pedriček, v Bezić, 1999, str. 95). Takratni operativni model šolske svetovalne 

sluţbe je temeljil na treh osnovnih poklicnih profilih; šolski pedagog, šolski psiholog in šolski 

svetovalni delavec (Tabela 3), kamor so se kasneje vključili še logoped, defektolog in 

zdravstveni delavec (Pedriček, 1972, str. 372, v Resman, 1999b, str. 75), po sprejetju šolske 

zakonodaje leta 1996 (ZOFVI
13
) pa še sociali pedagog. Tabela 3 prikazuje časovni okvir 

formalnih in neformalnih začetkov delovanja posameznih področij znotraj šolske svetovalne 

sluţbe − šolske psihološke sluţbe, šolske pedagoške sluţbe in šolske socialno delovne sluţbe.  

 

 

                                                 
12

 Programske smernice so sestavljene iz treh posameznih dokumentov: predšolske vzgoje v vrtcu (svetovalna 

sluţba v vrtcu), programa osnovnošolskega izobraţevanja (svetovalna sluţba v osnovni šoli) in programa 

srednješolskega izobraţevanja (svetovalna sluţba v srednji šoli). 
13

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja v 67. členu določa, da »delo svetovalne sluţbe 

opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi« 

(Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja, 1996). 
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Tabela 3: Neformalni in formalni začetki uveljavljanja šolske svetovalne sluţbe 

 Neformalni začetek  Formalni začetek 

Šolska psihološka sluţba 

(šolski psiholog) 

Leto 1951/1952 (delo psihologa 

prof. Marjana Matka) 

Leto 1959 (formalna 

zaposlitev šolske 

psihologinje Hedvike Virant) 

Šolsko pedagoško delo  

(šolski pedagog) 

Leto 1953/1954 (Franc Pedriček 

zaradi svoje pedagoške 

izobrazbe razvije pedagoško 

delo v vzgojnem svetovanju) 

1968/1969 (ko se kot prva 

šolska pedagoginja zaposli 

Majda Uršič) 

Šolsko socialno delo  

(šolski socialni delavec) 

Leto 1960 1962 (prva formalna 

zaposlitev šolskega 

socialnega delavca) 

Vir: Pedriček, v Bezić, 1999, str. 95–97) 

Profil »šolski pedagog« se je pri nas pojavil najkasneje, utemeljil ga je Pedriček, da bi z njim 

nadomestil profil šolskega svetovalca, ki je sicer predstavljal mešan profil, ki je upravljal tako 

naloge s področja šolskega psihologa in šolskega socialnega delavca kot tudi delo šolskega 

pedagoga (Resman, 1999b, str. 75). Medtem ko sta se šolski psiholog in šolski socialni 

delavec ukvarjala predvsem z individualnim ali skupinskim delom z učenci in njihovimi 

starši, je bila naloga šolskega pedagoga bolj usmerjena pomoči učencem, ki niso mogli slediti 

šolskemu programu, odpravljanju »problematičnosti« in raziskovanju vzgojno-izobraţevalnih 

procesov znotraj šole (Resman, 1999b, str. 75). 

Bezićeva (1999, str. 95–98) je prikazala razmerje zaposlenih profilov svetovalnih delavcev 

med leti 1951 in 1998. V tem času se je število šolskih pedagogov konstanto zviševalo, število 

psihologov se je kar naprej spreminjalo, najbolj pa se je zmanjšalo število socialnih delavcev, 

ki je bilo sicer v primerjavi z ostalima profiloma v tem času vseeno najvišje. Do leta 1999 se 

je sicer število posameznih profilov dokaj izenačilo, v letu 2012 izvedena raziskava delovanja 

svetovalne sluţbe (Vogrinc in Krek, 2012, str. 11) pa kaţe, da sta bili znotraj osnovnošolske 

svetovalne sluţbe zaposleni dve petini pedagogov (45,9 %), 1 petina psihologov in socialnih 

delavcev (21,9 %), ena desetina socialnih pedagogov (9,4 %) in 1,2 % specialno 

rehabilitacijskih pedagogov (prav tam). Od tod sledi, da je število pedagogov dvakrat višje kot 

število psihologov in socialnih delavcev skupaj, manjši odstotek pa predstavljajo socialni in 

specialno rehabilitacijski pedagogi.  

2.3.2 Značilnosti in namen šolskega svetovalnega dela  

»Filozofijo šolskega oziroma vrtčevskega svetovalnega dela predstavljajo posplošena stališča 

in pogledi na svetovalno delo z otrokom oziroma učencem v institucionalnih (vrtčevskih, 

šolskih) okoliščinah in pogojih« (Resman, 1999a, str. 63).  

»Temeljni vzgojno-izobraţevalni cilj vrtca oziroma šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj 

svetovalne sluţbe v vrtcu oziroma šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo« 

(Programske smernice. Svetovalna sluţba v osnovni šoli, 2008, str. 5). 
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Resman (1999b, str. 67) pravi, da pojem svetovanje nima ene same interpretacije, temveč ga 

lahko razumemo oţje ali širše. Svetovanje v oţjem pomenu besede definira kot 

»interpersonalni proces, neposredno pomoč ene osebe (svetovalca) drugi (svetovancu, 

klientu)«. Glede na to, da tovrstna interpretacija pojma zajema proces svetovanja, ki lahko 

poteka med dvema ali več osebami, ga imenujemo tudi osebno svetovanje. Na drugi strani 

lahko pojem svetovanja uporabljamo tudi širše, in sicer tako, da z njim opredeljujemo 

organizacijske okvire, v katerih se pomoč nudi (posameznikom ali skupini). Tak širši pomen 

ima po avtorju (prav tam) tudi pojem šolskega svetovalnega dela.  

Namen šolske svetovalne sluţbe je v prvi vrsti pomagati otrokom oziroma učencem in 

dijakom v njihovem osebnostnem razvoju in učenju v času, ko se nahajajo v šoli. Šolska se ne 

imenuje le zato, ker je locirana v šoli, pač pa tudi zato, ker je usmerjena v šolski socialni in 

vzgojni-izobraţevalni prostor. Pojem šolskega svetovanja torej zajema tako osebno kot tudi 

druge oblike svetovalne pomoči, ki jo lahko posamezni strokovnjaki nudijo tako učencem kot 

tudi učiteljem in drugim delavcem ter staršem otrok. Resman (1999b, str. 69) je zapisal: 

»Šolska svetovalna sluţba […] pomeni organizacijsko obliko pomoči, ki jo danes pri nas 

nudijo šolski psiholog, šolski pedagog, šolski svetovalni delavec, defektolog in v zadnjem 

času še socialni pedagog.« 

Programske smernice (Svetovalna sluţba v osnovni šoli, 2008, str. 5) pravijo, da je temeljna 

naloga šolske svetovalne sluţbe, »da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja 

preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno 

reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraţevalnega dela v vrtcu 

oziroma šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleţenci v vrtcu oziroma šoli in po 

potrebi tudi ustreznimi ustanovami.« 

2.3.3 Svetovalno delo v vrtcih in osnovnih ter srednjih šolah 

Osnovna področja dela svetovalne sluţbe v vrtcih zajemajo svetovalno delo z otroki, z 

vzgojitelji in njihovimi pomočniki, s starši ter sodelovanje z vodstvom vrtca in zunanjimi 

ustanovami (npr. zdravstveni domovi, centri za socialno delo, drugimi šolami in vrtci itd.). 

Svetovalna sluţba v vrtcu je praviloma bolj osredotočena na sodelovanje s starši in vzgojitelji, 

medtem ko se na delo z otroki navadno osredotoča bolj posredno. Kljub temu se z otroki 

neposredno ukvarja v okviru pomoči in podpore za spodbudo njihovega najboljšega moţnega 

razvoja, pri uvajanju v vrtec in prehodu iz ene v drugo skupino ter v okviru pomoči otrokom s 

teţavami, ki izvirajo iz socialnega okolja, s teţavami v prilagajanju in sodelovanju v skupini, 

pomoči otrokom z razvojnimi in posebnimi potrebami itd. V vrtčevski svetovalni sluţbi torej 

prevladujejo posredne oblike in načini dela, zaradi česar je delo z vzgojitelji in njihovimi 

pomočniki še toliko bolj pomembno in med drugim zajema (po)svetovanje pri načrtovanju 

programa predšolske vzgoje v oddelku, pri ugotavljanju stanja in evalvaciji vzgojno-

izobraţevalnega dela v oddelku, pri izvajanju programa za predšolske otroke, pri strokovnem 

izobraţevanju in pri usposabljanju vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov. Poleg tega vključuje 

pomoč staršem pri vključevanju v vzgojno-izobraţevalno delo, pri razumevanju in 

spodbujanju otrokovega razvoja in učenja v predšolskem obdobju, pri opravljanju starševske 

vloge, pomoč staršem, ko je zaradi njihovih osebnostnih, socialnih, zdravstvenih in 
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materialno-ekonomskih stisk ogroţen otrokov normalni razvoj, individualne pogovore 

oziroma pogovorne ure za starše itd. Sodelovanje z vodstvom vrtca v glavnem zajema 

sodelovanje pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji vsakdanjega ţivljenja in dela v vrtcu ter 

posvetovalno delo z vodstvom vrtca glede vprašanj, ki zadevajo organizacijo in potek 

vsakdanjega ţivljenja in dela v vrtcu, kulturo in klimo v vrtcu ipd. (Programske smernice. 

Svetovalna sluţba v vrtcu, 2008, str. 18−23). 

Osnovna področja svetovalnega dela v šolah zajemajo: 

- delo z učenci, ki je lahko individualno ali skupinsko in v prvi vrsti izhaja iz načela 

dobrobiti, prostovoljnosti in zaupanja, načela celostnega pristopa in sodelovanja v 

svetovalnem odnosu; poudarek na preventivni dejavnosti in intervencijah (nudenje 

pomoči);  

- delo z učitelji poudarja posvetovalno delo z namenom preventive ali intervencije, skupnega 

načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela v šoli; 

- delo s starši zajema posvetovalno delo s ciljem preventive ali intervencije in načrtovanja, 

pomembnega za šolsko delo; 

- delo z vodstvom zajema sodelovanje z namenom preučevanja učnih in vzgojnih procesov v 

sistemu konkretne šole z namenom načrtnega poseganja; 

- delo z zunanjimi ustanovami vključuje delo z vrtci, drugimi osnovnimi in srednjimi šolami, 

s svetovalnimi centri, z zdravstvenimi domovi ter drugimi zdravstvenimi ustanovami in 

organizacijami, z Zavodom RS za zaposlovanje, s centri za socialno delo, z Zavodom RS 

za šolstvo itd. (Programske smernice. Svetovalna sluţba v osnovni šoli, 2008, str. 18−19). 

Šolska svetovalna sluţba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in 

socialnih vprašanj v vrtcu oziroma šoli preko treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto 

prepletenih dejavnosti oziroma sfer svetovalne sluţbe: dejavnosti pomoči, razvojne in 

preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 

Preko teh treh osnovnih dejavnosti pomaga moţnim udeleţencem v vrtcu oziroma šoli (torej 

otrokom, učencem, dijakom, vzgojiteljem, učiteljem, vodstvu, staršem itd.) in z njimi sodeluje 

na naslednjih področjih vsakdanjega ţivljenja in dela v vrtcu oziroma šoli: 

- učenja in poučevanja (oziroma igre in poučevanja v vrtcu), ki zajema neposredno pomoč 

nadarjenim učencem, učencem z učnimi teţavami in učencem s posebnimi potrebami, 

koordinacijo pomoči in svetovalno preventivno delo z vsemi učenci pri izboljšanju 

kvalitete učenja (razvijanje učinkovitih strategij, metod in tehnik učenje, učnih navad);  

- šolske kulture, vzgoje, klime in reda (oziroma kulture, vzgoje, klime in reda v vrtcu), ki 

zajema neposredno pomoč in organizacijo pomoči ter svetovanje učencem z vzgojnimi in 

disciplinskimi teţavami;  

- telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja, ki zajema 

svetovanje in neposredno pomoč učencem s teţavami v telesnem, osebnem in socialnem 

razvoju, svetovalno-preventivno delo z učenci v programih za spodbujanje telesnega, 

osebnega in socialnega razvoja (npr. programi za krepitev samopodobe, za razvijanje 

učinkovitejše komunikacije, za učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, 

urjenje učencev v socialnih spretnostih, za sproščanje, za preprečevanje odvisnosti od drog, 

trpinčenje in oblik nasilništva ipd.);  
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- šolanja in poklicne orientacije (oziroma sprejema otrok v vrtec in njihovega prehoda v 

šolo); zajema svetovalno delo in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom in 

zunanjimi ustanovami o vprašanjih v zvezi s šolanjem (pomoč, načrtovanje, koordinacija 

in izvedba vpisa ter sprejema otrok v šolo, podajanje strokovnega mnenja o ponavljanju in 

prešolanju učencev, svetovanje in posvetovanje pri usmerjanju učencev v različne 

zahtevnostne stopnje ter pri spremembah zahtevnostnih ravni), poklicno informiranje, 

diagnostificiranje, poklicno svetovanje in vzgoja, namestitev, zastopanje, povratno 

informiranje in sprejemanje svetovancev;  

- socialno-ekonomskih stisk, ki zajema svetovalčevo vključevanje v iskanje in nudenje 

moţnih oblik podpore in pomoči druţinam, kadar je zaradi njihovih socialno-ekonomskih 

stisk ogroţen učencev telesni, osebni ali socialni razvoj, sodelovanje z razredniki in 

drugimi učitelji ter zunanjimi ustanovami (Programske smernice. Svetovalna sluţba v 

osnovni šoli, 2008, str. 14).  

 

2.4 UPORABA IGRE V OKVIRU SOCIALNOPEDAGOŠKIH 

INTERVENCIJ  

Za boljše razumevanje umestitve igre v okvire socialnopedagoškega dela, ki sicer spada v eno 

izmed področij šolskega svetovalnega dela
14

, so v nadaljevanju predstavljene t. i. socialno-

pedagoške intervencije, ki poleg izobraţevanja in vzgoje zajemajo še podporno in svetovalno 

ter psihoterapevtsko delo (Kobolt, 1997, str. 11).  

Po Kobolt (1997, str. 11–12, preoblikovana po Pallash, 1993, v Kobolt, 1997) povzeta shema 

(Slika 1) prikazuje osnovno delitev oziroma umeščenost posameznih področij 

socialnopedagoških intervencij, znotraj katerih socialni pedagogi uporabljajo različne 

strategije in načine ravnanja (posege in posredovanje) za doseganje različnih ciljev.  »… 

Intervencije socialnega pedagoga [se] temeljno veţejo na naravo njegovega dela, … in so 

vpete v kontinuum od izobraţevalnih, prek vzgojnih, do korektivnih in socio-terapevtskih« 

(prav tam). Kot rečeno, je omenjena shema predstavljena predvsem za boljšo predstavo 

umestitve posameznih socialnopedagoških intervencij znotraj posameznih področij, v okvire 

katerih ţelim na drugi strani umestiti tudi pomen igre oziroma igralnih aktivnosti. V 

nadaljevanju je zato umeščenost nekaterih teoretičnih prepričanj in modelov igre znotraj 

socialnopedagoških področij namenjena predvsem boljšemu prikazu razseţnosti uporabe igre, 

in ne ustvarjanju ozke klasifikacije in uokvirjanju posameznih igralnih in/ali 

socialnopedagoških intervencij. To je še posebej pomembno v primerih, kjer se posamezna 

področja prekrivajo oziroma kjer se s posameznimi intervencijami in načini dela dotikamo 

                                                 
14

 Področja socialnopedagoških intervencij so konkretneje opredeljena v okviru dela socialnih pedagogov, kljub 

temu pa so za potrebe naloge do določne mere povezana s šolskim svetovalnim delom na splošno oziroma 

drugače; posamezna področja socialnopedagoških intervencij lahko v grobem razumemo znotraj delovanja 

šolske svetovalne sluţbe (tudi v okviru delovanja različnih poklicev svetovalnih delavcev, ki jih lahko 

navsezadnje ravno glede na njihovo izobrazbo okvirno razporedimo na kontinuumu med pedagoškim in socialno 

terapevtskim delom). Čeprav na drugi strani omenjene intervencije zajemajo širše socialnopedagoško delo, so v 

tem primeru vezane predvsem na šolski kontekst.  
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več polij omenjenih področij. V praksi se namreč posamezna področja dopolnjujejo in jih ne 

moremo jasno razmejiti (prav tam). Prav tako lahko z delovanjem na enem področju vplivamo 

na izide na drugih področjih. Zato moja glavna naloga ni opredeljevanje toge klasifikacije 

področij socialnopedagoških intervencij in posameznih področij šolske svetovalne sluţbe, 

temveč predvsem prikaz različnosti in raznolikosti (šolskega) svetovalnega dela. 

Slika 1: Shema področij socialnopedagoških intervencij 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Kobolt, 1997, str. 11–12 (po Pallash 1993)  

2.4.1 Izobraţevalna in pedagoška igra  

Glede na to, da »… igra predstavlja prostor učenja in potemtakem tudi pedagoško izkušnjo« 

(Ridgway, Quiñones in Li, 2015, str. 12), govorimo o t. i. pedagoški igri, ki temelji na ideji 

uporabnosti igre v okviru izobraţevanja in pri podpori učenja otrok (Cutter-Mackenzie, 

Edwards, Mode in Boyd 2014, str. 19).  

Wood (2009, str. 27) pedagogiko igre definira na podlagi ravnanja strokovnjakov (učiteljev, 

praktikov ipd.), pri katerem ustvarjajo oziroma določajo način igre in igralnih pristopov 

učenja in poučevanja; torej ustvarjajo igralno oziroma učno okolje, znotraj katerega 

uporabljajo različne strategije in tehnike, ki lahko sluţijo kot podpora ali vodilo učenja in 

poučevanja skozi igro. Od tod sledi, da se pedagogika igre ne osredotoča zgolj na učne 

procese in učenje učencev, temveč tudi na sam način poučevanja. Pri tem je potrebno 

poudariti, da pedagoška igra ni nujno vezana na specifičen izobraţevalni kontekst, pač pa so 

»otroci vključeni v pedagoško igro skozi njihove odnose z druţino, vzgojitelji in kulturnimi 

skupnostmi« (Ridgway, Quinones in Li, 2015, str. 12). Pedagogika igre ima torej v 

druţbenem kontekstu širši pomen, v tem primeru pa se znotraj omenjenega pojma 

osredotočam predvsem na igro in njen pomen znotraj izobraţevalnega okolja (šole, vrtci, 

svetovalna sluţba).   
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Umek, Mikac, Lenarčič in Marčeta (2012, str. 56) pravijo, da se »pedagogika igre« oziroma 

»igralna pedagogika« ukvarja z »vzgojnim«; torej, kaj vpliva na posameznika, ki ga 

vzgajamo, kako vpliva, kaj povzroča, kako lahko vplivamo na ta proces itd. Pedagogika igre 

se na omenjena vprašanja osredotoča iz zornega kota iger.  

Avtorice Ridgway, Quinones in Li, po Sutton-Smith (2015, str. 12), izpostavijo dva področja 

pedagogike igre: vzgoja k igranju, ki zajema »motivacijo za igro in pedagoško vplivanje na 

dejavnost otrok, mladostnikov in odraslih pri igri«; in vzgojo z in preko igre, ki pomeni 

»navezovanje metod iger v organiziranih učnih procesih v šoli, mladinskemu delu, vzgoji, 

druţini, izobraţevanju« (prav tam). V prvem primeru glavni cilj zajema čim širšo uporabo 

iger in njihovo izboljšanje, drugi primer pa v glavnem poudarja igro kot eno izmed oblik 

učenja s pomočjo igre in iger.  

Poleg pedagoške igre se v izobraţevalnem kontekstu pojavlja pojem t. i. izobraţevalne igre, ki 

je sicer dokaj podoben pojmu pedagoške, vendar daje še večji poudarek igri in učenju znotraj 

izobraţevalnega sistema (vzgoji z in preko igre), medtem ko se pedagoška igra osredotoča na 

širše učne procese, ki se lahko dogajajo tudi izven izobraţevalnega konteksta.   

Izobraţevalna igra se od (proste) igre razlikuje predvsem po načinih, po katerih kurikularni in 

politični okviri pozicionirajo igro in njene značilnosti ter tudi omejitve znotraj (pred)šolske 

igre (Wood, 2013, str. 8). Tudi pomen igre znotraj kurikularnih določil se je skozi čas 

spreminjal. Medtem ko so pionirji predšolskega učenja (Froebel, Montessoti) sicer verjeli v 

pozitivno vrednost igre in razvijali sistematične načine integriranja igre v otrokovo 

izobraţevanje, je njihova perspektiva kljub temu zajemala okvirjene strategije in navodila, ki 

so jih morali otroci natančno upoštevati, ko so uporabljali specifičen (igralni) material. Igra 

tako v tem primeru ni pomenila igrivega pristopa k učenju, kot ga sicer predvidevajo nekateri 

današnji pristopi in modeli (Saracho, 2012, str. 8). Z večanjem poudarjanja vključevanja 

otrokovih interesov se je namreč večal tudi pomen spontanosti igre in igralnih pristopov 

znotraj izobraţevanja.  

Ridgway idr. (2015, str. 12) izpostavijo dva koncepta, na podlagi katerih lahko igro označimo 

za pedagoško igro. Prvi koncept govori o t. i. konceptualni vzajemnosti, ki je zagotovljena, ko 

vzgojitelj v otrokovo igro vnese potrebno znanje in pri tem ceni otrokovo perspektivo, 

(so)ustvarja ţelene izide oziroma cilje ter posamezne aktivnosti. Glavni namen konceptualne 

vzajemnosti je vzgojiteljeva podpora otrokovega učenja (skozi igro). Drugi koncept, ki mora 

biti zagotovljen, da lahko govorimo o pedagoški igri, se nanaša na vrsto otrokove domišljije, 

ki mu omogoča povezati njegov resničen in zamišljen svet, kar ima pomembno vlogo pri 

samem učenju in razvoju (prav tam).  

Wood in Attfield (v Cutter-Mackenzie, Edwards, Moore in Boyd, 2014, str. 4; Wood in 

Attfield, 2005) pedagoško igro opisujeta z zdruţevanjem aktivnosti, ki jih izbirajo otroci in 

tistimi, ki jih spodbujajo odrasli. Glede na to, da se stopnja enih in drugih vrst aktivnosti 

spreminja, sta definirale kontinuum, na katerem so prve umeščene na desni, druge pa na levi 

strani.  
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Glede na to, da je igra zelo kompleksen in raznolik pojav, ki ga teţko konkretno definiramo  

in razmejimo od drugih pojavov oziroma oblik obnašanja otrok, se v praksi pojavijo tudi 

teţave v povezovanju igre in igralnih aktivnosti z izobraţevanjem in učenjem (znanjem 

otrok). Wood (2010; 2013, str. 41), Broadhead in Howard (2010) opozarjajo na pogosto 

napačno pojmovanje igre znotraj izobraţevalnega konteksta, ki igro opisuje kot nasprotje 

dela. Pogosto je namreč prepričanje, da igra predstavlja zabavo in sprostitev, medtem ko 

specifične (delovne) naloge še posebej pri starejših učencih zahtevajo trud oziroma delo, 

znotraj katerega zaradi teţnje po izpolnitvi pričakovanih izidov in storilnostne naravnanosti ni 

prostora za igro – »zabavo«. Čeprav na drugi strani obstaja zavedanje o številnih koristih igre 

in igralnih aktivnostih, ki podpirajo učenje in dodatno izpolnjujejo sam učni proces, se pomen 

igre kot izobraţevalnega medija zmanjša pri starejših otrocih oziroma učencih
15

 (Wood, 2013, 

str. 13, Broadhead, Howard in Wood, 2010). 

Saracho (2012, str. 5–6) pravi, da je igra osnovni element v zgodnjem učenju, saj otrokom 

omogoča izraziti njihove ideje in čustva, jih pomaga simbolizirati in preizkušati njihovo 

znanje ter zagotavlja učinkovito podporo za »predšolsko učenje«.  

Igra torej predstavlja bistven element učenja predšolskih otrok, kljub vsemu pa je ne smemo 

zanemariti niti v šolskem obdobju. »Če sta igra in razvoj sinonima ţivljenja samega, lahko 

vseţivljenjsko igranje predstavlja pomemben vidik vseţivljenjskega učenja in dobrobiti« 

(Wood, 2013, str. 10). Od tod sledi, da igra ni nujno neprimeren način delovanja in učenja 

starejših otrok in učencev
16
, temveč da so določene igralne tehnike in dejavnosti primerne tudi 

v drugih starostnih obdobjih. Vsekakor pa ima pri tem pomembno vlogo kvaliteta igre 

oziroma izbire specifičnih dejavnosti, ki so različno primerne za različne starosti učencev. V 

kolikor se osredotočimo na otrokove interese in njegove razvojne stopnje, lahko igra 

predstavlja optimalni učni pogoj (Saracho, 2012, str. 5).  

Broadhead (2004) in Wood (2010, str. 20) menita, da lahko kvaliteto igre znotraj 

izobraţevalnega odnosa povečamo z razvijanjem t. i. integriranih pedagoških procesov, ki se 

nanašajo na različno stopnjo aktivnosti, ki so na eni strani pogojene z vodenjem odraslih 

(učiteljev, svetovalcev), na drugi strani pa z aktivnostmi, ki jih izbirajo otroci.  

Broadhed (v Wood, 2010, str. 20; Wood, 2013, str. 71) zato predstavlja t. i. model integriranih 

pedagoških pristopov (Slika 2), ki poleg vključevanja posameznih aktivnosti zajema še 

elemente »igrivosti« in aktivnosti, ki upoštevajo tako ţelje otrok (učencev) kot tudi interese 

odraslih (učiteljev). Model je sicer zasnovan na podlagi pragmatičnega prepričanja, da je igra 

v okviru učenja in razvoja večinoma strukturirana oziroma vsaj delno določena z različnimi 

dejavniki, kot so značilnosti okolja, kurikula, stopnje vključevanja odraslih in otrok, 

razpoloţljivih sredstev, vrednot, prepričanj itd. (Wood, 2010, str. 20).  

Pojem igrivosti oziroma igrive naravnanosti učenja in poučevanja, ki ga avtorice uporabljajo v 

okviru razlage modela, zajema tako osebnostne lastnosti in razpoloţenja sodelujočih kot tudi 

poudarek na fleksibilnih pristopih do nalog, ki naj bi spodbudili uvajanje igralnih aktivnosti. 

                                                 
15

 Izobraţevalni pomen igre se zmanjša pri otrocih in učencih, starih nad pet let, pri starejših igra ostaja prisotna 

predvsem v okviru organiziranih iger in (prostih) aktivnostih na prostem (Wood, 2013, str. 10). 
16

 V starosti nad šest let. 
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Igriv pristop k reševanju posameznih nalog namreč vključuje uporabo različnih materialov in 

razpoloţljivih sredstev na fleksibilen in domiseln način, igrive interakcije pa vključujejo 

humor, šale, igre itd. Na podlagi tega lahko igro in igrivost znotraj izobraţevalnega procesa 

razumemo kot integracijski način, s pomočjo katerega se učimo, povezujemo, sodelujemo z 

različnimi generacijami, konteksti in ne nazadnje tudi kulturami (Wood, 2010, str. 9). 

Znotraj modela integriranih pedagoških procesov (Slika 2) opredeljen rekurziven krog 

načrtovanja igre oziroma igralnega ter izobraţevalnega okolja poleg vlog odraslih vključuje 

tudi sodelovanje otrok znotraj različnih dejavnosti; opazovanja, reflektiranja, evalvacije in 

ponovnega načrtovanja. Glavni namen tovrstnega načina ravnanja naj bi predstavljala 

pridobitev informacij o otrokovi igri in njegovem učenju z dveh nasprotujočih, vendar 

komplementarnih oblik otrokovega in učiteljevega vključevanja – aktivnosti, ki jih spodbujajo 

otroci in aktivnosti, ki jih spodbujajo odrasli (prav tam).  

Slika 2: Model integriranih pedagoških pristopov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Wood, 2010, str. 21 

Glavna značilnost aktivnosti, ki jih spodbujajo oziroma izbirajo otroci, je, da imajo otroci 

svobodo glede izbire vrste in načina igre ter tudi ciljev oziroma izidov igre. Čeprav se na 

kontinuumu strukturiranosti igre, ki se v prikazanem modelu razteza med delom in prosto 

igro, omenjene aktivnosti bolj pribliţujejo prosti igri, se je pomembno zavedati, da lahko 

otroci sami sicer izbirajo tudi po naravi bolj strukturirane igre (npr. druţabne igre, ki imajo 

dokaj specifično načrtovan način igranja). Pri tem poudarek ni na konkretni strukturiranosti 

posamezne igre, pač pa na ideji, da lahko otrok sam določi vrsto igre, medtem ko se sama 
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strukturiranost v tem kontekstu navezuje predvsem na stopnjo pravil, ki jih otroci dobivajo od 

drugih oseb. Odrasle osebe lahko sicer pri posameznih igrah sodelujejo ali kakorkoli 

pomagajo, vendar je pomembno, da pri tem še vedno upoštevajo otrokove interese in ne 

vsiljujejo svojih. V okviru bolj strukturiranega polja igre aktivnosti usmerjajo odrasli, pri 

čemer lahko vključujejo tudi učence, ki pa imajo pri tem manjšo stopnjo izbire in nadzora. 

Najvišjo stopnjo odraslega nadzora (in s tem najmanjšo otrokovega), ki temelji na 

institucionalnih strategijah, avtorice modela (prav tam) enačijo z delom.  

Avtorica Edward (v Cutter-Mackenzie, Edwards, Moore in Boyd, 2014) izpostavi tri tipe igre, 

ki jih lahko učitelji in drugi strokovnjaki uporabljajo pri delu z otroki in se razlikujejo glede 

na stopnjo njihove vključenosti:  

- neomejena igra, v kateri učitelji zagotovijo za učenje potreben material, ki predstavlja 

osnovo za raziskovanje in učenje otrok, vključenost in interakcija učiteljev pa je  

minimalna;  

- igra po vzoru (modelu) vključuje učiteljevo razlago oziroma predstavitev namenov igre in 

igralnega materiala;  

- z namenom okvirjena igra predvideva, da učitelji sicer zagotovijo material in moţnosti za 

neomejeno igro, vendar pri tem sledijo »igri po modelu«, pri čemer je poudarek na 

interakciji med otrokom in učiteljem. 

Na kontinuumu strukturiranosti igranih aktivnosti, ki jih spodbujajo otroci ali odrasli, in ki je 

umeščen znotraj modela integriranih pedagoških procesov, lahko »neomejeno igro« umestimo 

proti desni strani (»prosti igri« oziroma večji stopnji aktivnosti, ki jih spodbujajo otroci), 

»igro po vzoru« pa proti levi strani (»delu« oziroma večji stopnji aktivnosti, ki jih spodbujajo 

odrasli) (Wood, 2010, str. 21; Cutter-Mackenzie, Edwards, Moore in Boyd, 2014, str. 4; 

Wood in Attifield, 2005). 

Model integriranih pedagoških procesov (Slika 2) tako zajema fleksibilnost znotraj 

progresivnega kroga, v katerem lahko učitelji in drugi strokovnjaki s premikanjem po 

kontinuumu različnih stopenj strukturiranosti preizkušajo način povezovanja kurikularnih in 

otrokovih lastnih ciljev. S pomočjo opazovanja igre in uporabe povratnih informacij lahko 

strokovnjaki ponovno načrtujejo in nadgrajujejo posamezne igralne aktivnosti. Model torej 

predvideva vključenost odraslih pri otrokovem načrtovanju igre in aktivnosti, na drugi strani 

pa hkrati zajema pedagoško načrtovanje in odločanje, ki je zaznamovano z otrokovimi 

odločitvami, interesi, zmoţnostmi in znanjem. Tako učenje kot poučevanje sta znotraj modela 

definirana kot procesa soustvarjanja, ki poudarjata pomen dinamičnih interakcij med 

sodelujočimi in njihovo povezavo z razpoloţljivimi sredstvi v okolju, ki kurikularna določila 

upošteva predvsem kot okvir (in ne strogo določilo) za ravnanje (Wood, 2010).  

Wood (prav tam) pravi, da morajo strokovnjaki, ki delajo z otroki v okviru izobraţevanja, 

razviti integrirano pedagoško razumevanje, ki spodbuja kvaliteto in značilnosti igre ter 

morebitnih koristi, ki jih lahko igra prestavlja za otroke ter tudi kompleksnosti odraslih vlog. 

Različni načini organiziranja in upravljanja igre ter razlike med prepričanji in prakso namreč 

kljub številnim izpostavljenim koristim igre še vedno kaţejo na strah pred njeno uporabo.  
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Največ teţav izhaja iz problematičnega uvajanja omenjenega modela v prakso, saj je, kot ţe 

rečeno, koristi igralnih dejavnosti teţko razmejiti od drugih aktivnosti otrok, ki jih lahko med 

drugim izzovejo ravno igralne aktivnosti. Poleg tega moramo biti pri proučevanju posameznih 

koristi in izidov tovrstnih aktivnosti pozorni na širše dinamične procese, ki se dogajajo med 

igro (npr. kreativno mišljenje, relacijski in interaktivni procesi itd.), skozi katere otroci 

delujejo in izraţajo sebe in svoj »svet« (Wood, 2010). Raziskovanje kakršnihkoli vplivov 

(npr. igre) na posamezne procese (npr. učenje) je tako vedno problematično in pogojeno s 

številnimi dejavniki. Pri tem se moramo zavedati, da so tudi rezultati posameznih raziskav 

interpretirani na različne načine, znotraj različnih političnih in kulturnih smernic in ne 

nazadnje epistemoloških diskurzov vsakega posameznega interpreta (prav tam).  

Če ţelimo torej razumeti igro, njene značilnosti in pomen, moramo biti pozorni na številne 

dejavnike, še posebej na pomen različnih kontekstov za igro in igro kot socialno-kulturno 

aktivnost. V okviru uvajanja različnih pedagoških strategij za doseganje različnih 

izobraţevalnih namenov in ciljev se po Wood (2010, str. 13–15) zdruţujeta dva nasprotujoča 

si pristopa: »pristop kulturne tranzicije oziroma določil« in »odziven pristop«. Prvi zajema 

trenutne politične okvire, ki se osredotočajo na vplive igre (kaj igra naredi za otroka). V tem 

primeru je izobraţevanje definirano kot proces kulturalizacije, ki otroke spoznava z 

vrednotami in prepričanji dominantne kulture, ki pravzaprav determinirajo, kaj je 

izobraţevanje in katere so socialno odobrene oblike učenja. Glavna naloga učitelja je, da 

predaja znanje, spretnosti in razumevanje, igra v tem kontekstu pa je sicer označena kot 

izobraţevalna praksa oziroma eden izmed načinov učenja, vendar je učitelj tisti, ki določa, kaj 

je dovoljeno. Pristop privilegira vlogo odraslih in njihovih interpretacij. Na drugi strani je 

drugi pristop osredotočen na učiteljevo razumevanje in odzivanje na otrokove potrebe, izbire 

in interese ter s tem na razumevanje o tem, kaj igra pomeni za učenje (perspektiva od znotraj 

navzven). Učenje opredeljuje kot participacijo, soustvarjanje, premik zanimanja od 

individualnega razvoja k socialni značilnosti igre. Znanje, ki ga otroci pridobivajo, je v tem 

primeru razvidno iz vzorcev interesov, motivacije in izbire, sam proces pa vodi k 

transformaciji participacije – ko učenec pridobi več spretnosti, več kompetenc in s tem tudi 

večjo moč nadzora (Wood, 2010, str. 13–15). Model integriranih pedagoških pristopov sicer 

zajema oba omenjena pristopa
17

, vendar s poudarjanjem otrokove vloge pri soustvarjanju 

učnega in/ali igralnega okolja, sodelovanja in upoštevanja interesov otrok in odraslih 

(zdruţevanja aktivnosti, ki jih spodbujajo odrasli in otroci) sledi predvsem »odzivnemu 

pristopu«. Omenjene dejavnike »odzivnega pristopa« avtorica Wood (2009, str. 29) označuje 

tudi kot t. i. indikatorje uspešne pedagogike.  

V zadnjem času se tudi v šolskem prostoru pojavljajo številne polemike v povezavi s prosto in 

strukturirano igro. Nekateri strokovnjaki namreč opozarjajo na vse večjo strukturno oziroma 

storilnostno naravnanost šol in predvsem vrtcev ter posledično preveliko strukturiranost igre 

oziroma pomanjkanje proste igre, ki je še posebej pomembna pri razvoju mlajših 

(predšolskih) otrok (Miller in Almon, 2009). Avtorja (prav tam), ki sta omenjeno 

                                                 
17

 Model se znotraj proučevanja različne strukturiranosti igre, vlog odraslih in otrok ter (načrtovanja) 

posameznih aktivnosti vendarle osredotoča tudi na kurikularna določila oziroma cilje in druge pogoje, ki deloma 

pogojujejo igro in učenje otrok. Znotraj tega ne gre zanemariti tudi značilnosti »pristopa kulturnih določil«, torej 

širših druţbenih prepričanj in vrednot, ki determinirajo sam način razumevanja (učenja, igre, izobraţevanja itd.).   
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problematiko raziskovala v predšolskem okolju, trdita, da se je pomen igre v vrtcu in vrtcev 

nasploh v zadnjih dveh desetletjih bistveno spremenil. Menita, da so v zadnjem času otroci v 

vrtcih pod vse večjimi za njihovo starost neprimernimi pričakovanji, vključno z vse višjimi 

akademskimi standardi. Brennet, Wood in Rogers (1997) na drugi strani menijo, da otroci 

vendarle potrebujejo pomoč pri ustvarjanju pomenov za odkritja, ki jih doseţejo v prosti igri 

in pri vzpostavljanju povezav med novimi odkritji in njihovim obstoječim znanjem, zaradi 

česar je določena vključenost odraslih in posledično določena stopnja strukturiranosti nujno 

potrebna. Avtorja Miller in Almon (2009, str. 22) prikazujeta (pred)šolski kontinuum (Slika 

3)
18
, znotraj katerega so umeščene štiri različne oblike strukturiranost »učilnice« oziroma 

(pred)šolskega igralnega prostora. Čeprav poudarjata pomen proste igre v predšolski vzgoji, 

ne zanemarita poučne in izobraţevalne vrednosti igre, ki je še posebej značilna v 

osnovnošolskih programih. Med naštetimi kategorijami omenjenega kontinuuma še dodatno 

poudarjata srednji dve (v krogu), ki zajemata tako delo s poudarkom na igri kot delo s 

poudarkom na učenju. Pomembno je, da se izogibamo skrajnima poloma kontinuuma, torej 

preveč visoko ali preveč ohlapno strukturiranemu načinu dela. Podobno kot Wood (2010) 

menita, da je za uspešno učenje in poučevanje (delno tudi svetovanje) potrebno najti 

ravnovesje med aktivnostmi, ki jih spodbujajo odrasli (učitelji, svetovalci) in aktivnostmi, ki 

jih spodbujajo otroci (učenci) ter upoštevanjem interesov obojih.  

Slika 3:  Kontinuum strukturiranosti »učilnice« oziroma (pred)šolskega igralnega prostora  

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Miler in Almon, 2009, str. 22 

Smith (2010, str. 196–197) se strinja, da imata tako prosta kot strukturirana igra določene 

prednosti in pomanjkljivosti, zaradi česar je pomembno upoštevati konkretni kontekst njene 

uporabe in morebitne druge dejavnike. Idealizacija proste igre je primerna za situacije, v 

katerih nas skrbi o manipulaciji igre s strani odraslih, saj lahko v tem primeru spodbuja 

otrokove moţnosti za socialno učenje, fizične in druge naloge. Pri tem je potrebno upoštevati, 
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 Kontinuum je izvorno oblikovan v okviru predšolskega prostora, saj je poudarek na prosti igri še posebej 

izrazit ravno pri otrocih v starosti do 5 let, ko ima igra velik pomen pri samem razvoju otrok. Kljub temu ga 

lahko do določene mere (predvsem po stopnji uporabe ohlapno oziroma visoko strukturiranih načinov dela) 

umestimo tudi v šolski prostor, ne nazadnje celo v svetovalnega. 
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da si otroci največ zapomnijo v aktivnostih, ki imajo zanje nek pomen. Glede na to, da 

navadno v prosti igri uţivajo, se lahko z njeno pomočjo tudi veliko naučijo. Na drugi strani 

lahko imajo s strani odraslih strukturirane igre pozitivne učinke pri otrocih, ki potrebujejo 

določeno stopnjo podpore pri učenju in organizaciji. Kljub temu lahko preveč strukture 

pomeni odmik od resnične igre. Strukturirana igra s konkretnimi navodili lahko torej 

predstavlja uspešen način učenja – vendar le v primeru, ko sledi otrokovim potrebam. Na 

podlagi prednosti in pomanjkljivosti ene in druge oblike igre različni strokovnjaki
19

 kot 

najoptimalnejšo predlagajo zdruţevanje različnih metod in s tem upoštevanje značilnosti tako 

ene kot druge (Smith, 2010, str. 196–197). 

2.4.2 Uporaba igre v svetovalnem procesu   

Igra poleg zagotavljanja različnih vzgojnih vplivov predstavlja nenadomestljivo sredstvo za 

spoznavanje otroka v predšolski dobi. »V igri pride do izraza njegova dejavnost, v njej se 

izraţa otrokova zmogljivost, njegove ţelje, motivi, vrednotenja, osebne lastnosti itd. Zato je 

otrokova igralna dejavnost ena izmed najbolj naravnih poti, ki nam na svojstven način 

razkriva dinamično strukturo in delovanje otrokove osebnosti« (Toličič, 1961, str. 39). 

Ob upoštevanju Resmanove (1999b, str. 67) definicije pojma svetovanja, ki pravi, da lahko 

svetovanje razumemo oţje kot osebno svetovanje ali širše kot organizacijsko svetovanje, 

ugotovimo, da moramo biti pri samem definiranju nalog svetovalnega dela še posebej 

pozorni. Šolsko svetovanje v celoti bolj ustreza širši definiciji pojma, s katero opredeljujemo 

organizacijske okvire pomoči, hkrati pa znotraj tega zajema tudi oţjo definicijo – osebno 

svetovanje kot »neposredno pomoč ene osebe (svetovalca) drugi (svetovancu, klientu)« (prav 

tam). V tem primeru govorimo o svetovanju tudi kot o eni izmed prej omenjenih 

socialnopedagoških intervencij. Pojem svetovanja lahko tako različno interpretiramo znotraj 

posameznih področij svetovalnega dela v šolah, ki po Programskih smernicah
20

 vključujejo 

delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi ustanovami. Pri tem lahko svetovanje na 

eni strani razumemo kot neposredno delo s posamezniki (v tem primeru predvsem z učenci) v 

okviru svetovalno delovnega odnosa z namenom izvajanja preventivnih dejavnosti ali 

posameznih intervencij (nudenjem pomoči, ki zajema oţji pomen osebnega svetovanja), na 

drugi strani pa kot opredeljevanje organizacijskih oblik pomoči (koordinacija in organizacija 

pomoči itd.). Svetovanje lahko v oţjem pomenu besede definiramo kot »krajšo, časovno 

omejeno institucionalno pomoč osebi, da bi rešila svoje teţave« (Kobolt, 1997, str. 12).  

Teţave otrok, ki se pojavijo v okviru šolskega svetovalnega dela, se nanašajo na različna 

področja stisk, najpogosteje pa zajemajo učne teţave; vzgojne in disciplinske teţave; teţave v 

telesnem, osebnem in socialnem razvoju; čustvene teţave in druge specifične problemske 

situacije. Šolsko svetovalno delo tako vključuje sodelovanje svetovalnih delavcev na različnih 

področjih dela (učenja in poučevanja; šolske kulture, vzgoje, klime in reda; telesnega, 

osebnega in socialnega razvoja; šolanja in poklicne orientacije; področja socialno-ekonomskih 

stisk itd.), znotraj katerih so opredeljeni posamezni načini dela oziroma pomoči (npr. 
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 Wood (2009, 2010), Broadhead, Howard in Wood (2010), Miller in Almon (2009), Smith (2010) itd. 
20

 Programske smernice. Svetovalno delo v vrtcu, 2008; Programske smernice. Svetovalno delo v osnovni šoli, 

2008; Programske smernice. Svetovalno delo v srednji šoli, 2008.  



32 

 

neposredna pomoč, svetovalno preventivno delo, svetovanje in neposredna pomoč učencem s 

teţavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju itd.) za doseganje različnih namenov 

(npr. izboljšanje kvalitete ţivljenja, razvijanje učinkovitejše komunikacije, učinkovitejše 

spoprijemanje s problemskimi situacijami itd.) (Tabela 4). »Uporaba igre v šolskem prostoru, 

še posebej s strani šolskih svetovalnih delavcev, lahko učencem pomaga pri reševanju 

različnih izzivov, ki lahko ovirajo njihovo socialno in akademsko rast ter uspeh« (Trice-

Black, Bailey in Kiper Riechel, 2013, str. 303).   

Tabela 4: Svetovalno delo z učenci v okviru posameznih področij dela svetovalne sluţbe v 

šoli (Programske smernice. Svetovalno delo v osnovni šoli, 2008) 

Področje dela svetovalne sluţbe Svetovalno delo z učenci 

Učenje in poučevanje  - neposredna pomoč nadarjenim učencem, učencem z 
učnimi teţavami in učencem s posebnimi potrebami 

- koordinacija pomoči nadarjenim učencem, učencem z 
učnimi teţavami in učencem s posebnimi potrebami  

- svetovalno-preventivno delo z vsemi učenci pri 

izboljšanju kvalitete učenja (razvijanje učinkovitih 

strategij, metod in tehnik učenja, učnih navad itd.) 

Šolska kultura, vzgoja, klima, red - neposredna pomoč in organizacija pomoči učencem z 
vzgojnimi in disciplinskimi teţavami 

- svetovanje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi 
teţavami 

Telesni, osebni (spoznavni in 

čustveni) in socialni razvoj 

- svetovanje in neposredna pomoč učencem s teţavami 
v telesnem, osebnem in socialnem razvoju 

- koordinacija pomoči učencem s teţavami v telesnem, 
osebnem in socialnem razvoju 

- svetovalno-preventivno delo z učenci v programih 

spodbujanja telesnega, osebnega in socialnega razvoja 

(npr. programi za krepitev samopodobe, za razvijanje 

uspešnejše komunikacije, za učinkovito spoprijemanje 

s problemskimi situacijami itd.) 

Šolanje  - svetovanje in posvetovanje pri usmerjanju učencev v 
različne zahtevnostne stopnje ter pri spremembah 

zahtevnostnih ravni 

Poklicna orientacija  - informiranje učencev o nadaljnjem izobraţevanju, 
poklicih in moţnostih zaposlovanja 

- organizacija obiskov učencev v podjetjih in pri drugih 
delodajalcih 

- izvedba predavanj, delavnic za učence  

- zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega 
svetovanja (anketiranje, diagnostični preizkusi),  

- individualno in poklicno svetovanje  

Glede na to, da lahko večino specifičnih oblik nudenja pomoči učencem (intervencij) 

razumemo v oţjem pomenu pojma svetovanja, se v nadaljevanju opredeljena umestitev 

uporabe igre v okvire šolskega svetovalnega dela osredotoča predvsem na osebno svetovanje 
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učencem v okviru neposrednega svetovalno-delovnega odnosa
21

 med svetovalcem 

(svetovalnim delavcem) in svetovancem (otrokom, učencem, mladostnikom). V okviru 

svetovalnega procesa je sicer lahko prisotna tudi v predhodnem poglavju omenjena 

izobraţevalna in pedagoška igra, ki je v praksi ne moremo konkretno razmejiti, saj so 

posamezna področja in intervencije pogosto komplementarne in prepletene
22
. Ţiţak (2009, str. 

409) meni, da »učenje v preventivnih in tretmajskih dejavnostih ni povezano le z neposrednim 

izobraţevanjem, temveč tudi s terapijo«; proces učenja se torej ne konča z osvojitvijo novih 

znanj, temveč nadaljuje z doseganjem sprememb v lastnem načinu delovanja (prav tam). 

Omenjene Programske smernice, ki sicer formalno opredeljujejo naloge svetovalne sluţbe, 

igre kot ene izmed metod dela ne definirajo posebej, jo pa v določenih segmentih celo 

izenačujejo z učenjem (učenje v šoli oziroma igra v vrtcu). Glede na to, da se svetovalna 

sluţba srečuje z zelo raznovrstnimi udeleţenci in njihovimi situacijami ter zajema različne 

dejavnosti, so temu primerni tudi različni načini dela. Raznolika paleta strokovnih znanj in 

tehnik je lahko v tem kontekstu izrednega pomena. Različne tehnike igralne terapije so tako 

neizogibne, igra pa – kot ţe rečeno – primarna tehnika svetovanja otrok (Thompson in 

Rudolph, 1992, str. 197). 

Čeprav so nekateri strokovnjaki prepričani, da ni potrebe po specifičnih metodah raziskovanja 

otrokovih izkušenj, drugi poudarjajo, da je odprtost za uvajanje različnih metod dela, ki 

ustrezajo otrokovim potrebam in njegovi stopnji razumevanja, znanja in interesov, bistvenega 

pomena v (delovnem) odnosu z otrokom. Pri izbiri otrokovi starosti in njegovemu razvoju 

primernih načinov ravnanja moramo biti še posebej pozorni, da nismo preveč pokroviteljski in 

otroka ne podcenimo (Greene in Hill, 2005, str. 8–10).   

Med za raziskovanje otrokovih izkušenj primernih metod avtorja Greene in Hill (2005, str. 

13–15) poleg opazovanja, pogovora (spraševanja) in projektivnih tehnik izpostavljata 

predvsem kreativne metode dela, ki vsebujejo kreativno pisanje (pripovedovanje, pisanje 

zgodb), risanje, fotografiranje, snemanje filmov in igro (prav tam). Čeprav so v svetovanju 

izrednega pomena verbalne tehnike, so pri delu z otroki in mladostniki zelo pomembni tudi 

drugi tipi intervencij (npr. likovnost, igra itd.). Igra je še posebej primerna za mlajše otroke in 

otroke, ki imajo teţave z verbalnim izraţanjem. Poleg tega se lahko uporablja tudi za učenje 

novega ali alternativnega vedenja, za raziskovanje specifičnih skrbi in teţav otrok in 

predvsem kot spodbuda ubeseditvi in govoru (Bradley, Gould, Hendricks, 2004, str. 83–85). 

Iznajdljivost svetovalca in fleksibilnost njegovih ravnanj lahko namreč pomembno vpliva na 

strokovni odnos med otrokom in svetovalcem in s tem tudi na doseganje njunih ciljev. 

Berg in Steiner (2003, str. 15) pravita: »Otroci se še vedno učijo jezikovnih spretnosti; zatorej 

morajo imeti odrasli, ki delajo z otroki, znanje v komunikaciji z otroki na načine, ki niso 
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 Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Moţina (2008, str. 7) delovni odnos definirajo kot opis odnosa, ki 

omogoča, da omenjeni udeleţenci vzpostavijo proces pomoči, in ga hkrati olajša, saj pogovor varuje tako, da ga 

raziskuje in soustvarja.  
22

 Specifično svetovalno delo lahko zajema tudi izobraţevalne in vzgojne intervencije in obratno; konkretne 

izobraţevalne intervencije lahko zajemajo posamezne svetovalne intervencije. Posamezne intervencije namreč v 

praksi teţko razmejimo, saj vplivajo druga na drugo in se prepletajo med seboj. V tem kontekstu so pomembne 

predvsem za razumevanje raznolikosti in različnosti dela šolske svetovalne sluţbe.  
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odvisni le od lingvističnih spretnosti.« Posamezna ekspresivna sredstva (igro, likovnost, 

glasbo, gib, ples itd.) lahko uporabljamo kot način vključevanja otroka, saj mu omogoča, da 

pove svojo zgodbo. Glavna značilnost vseh kreativnih in/ali ekspresivnih medijev oziroma 

sredstev je, da otroka spodbujajo k raziskovanju in eksperimentiranju (Geldard in Geldard, 

2008, str. 164; Thompson in Rudolph, 1992, str. 208). Trice-Black idr. (2013, str. 302) se 

strinjajo, da lahko uporaba igre v svetovanju predstavlja gonilo, ki otrokom omogoča izraziti 

njihove izkušnje in notranje zavedanje v jeziku in na način, ki jim je znan oziroma domač. 

»Igrače, likovni pripomočki, igre in drugi igralni mediji zagotavljajo način, s katerim se lahko 

otroci izrazijo z uporabo jezika igre« (prav tam).  

Landreth (2012, str. 14) povzame: »Igra je otrokov simbolični jezik samo-izraţanja in lahko 

razkrije, kaj je otrok izkusil; reakcije na tisto, kar je izkusil; čustva o tem, kaj je izkusil; kaj so 

otrokove ţelje in potrebe; otrokova percepcija o sebi«.   

Poleg tega je igra mnogokrat učinkovita in varna metoda dela, ki ima zaradi moţnosti 

opazovanja otrokovega obnašanja, njegovih misli in čustev, tudi pomembno diagnostično 

vlogo. Predstavlja pomembno strategijo, ki lahko otroku dodaja moč; s pozitivnimi 

komplimenti, občutkom moči in obvladanja situacije, dobrimi izkušnjami itd. Poleg 

preizkušanja realnosti z igranjem vlog in izbiro rešitev v varnem okolju lahko igra otroku 

dovoljuje, da s pomočjo posameznih objektov izrazi sebe in svoj »svet«, svoje razumevanje, 

interese in ţelje (Bradley idr., 2004, str. 85). Na drugi strani se lahko hitro ujamemo v 

določene »pasti«, ki jih zajema igra oziroma njeno uvajanje v svetovalno okolje. Če igro 

uporabimo na preveč umeten način, lahko namesto spodbujanja celo zaviramo svetovalni 

proces. Preveč toge, nefleksibilne igre lahko otroka oddaljijo od določene problematike, ali 

povzročijo izogibanje teţkim temam. S preveč kompliciranimi ali strukturiranimi igrami s 

preveč pravili, ki otroka zmedejo, lahko podobno doseţemo nasprotni učinek, kot bi ga sicer 

ţeleli. Svetovalci morajo zato pred uvedbo določene igre premisliti o njeni uporabi in pri tem 

poleg otrokove starosti in njegovega razvoja upoštevati tudi njegove ţelje in interese (prav 

tam). Pri tem je poleg svetovalčeve intuicije vsekakor izrednega pomena tudi njegovo znanje 

in razumevanje značilnosti posameznih starostnih skupin otrok in v tem primeru tudi 

posameznih vrst igre oziroma značilnosti specifičnih igralnih aktivnostih.  

Igra torej predstavlja sredstvo za vzpostavljanje odnosa, z uporabo igre pa obstaja večja 

verjetnost, da se bo otrok prej sprostil (Thompson in Rudolph, 1992, str. 198; Trice-Black 

idr., 2013). Otroku lahko pomaga pokazati čustva, ki jih ne more ubesediti, lahko mu pomaga, 

da izţivi občutke napetosti, sluţi lahko kot učinkovita metoda za učenje socializacijskih 

spretnosti itd. Na drugi strani lahko svetovalnemu delavcu pomaga bolje razumeti otroka ter 

njun odnos in otrokove odnose z drugimi (prav tam). Boyd Webb (2011, str. 149) pravi, da bi 

morali vsi delavci, ki delajo z otroki, imeti znanje igralne terapije, čeprav se strinja, da 

konkretno izvajanje igralne terapije zahteva dodatna izobraţevanja. Svetovalno delo naj bi 

bilo celo laţje in bolj uspešno, če delamo v posebej urejeni sobi, ki omogoča uporabo 

različnih medijev in igralne terapije (Geldard in Geldard, 2008, str. 158). Trice-Black idr. 

(2013, str. 303) se strinjajo, da se »v svetovanju igra uporablja kot gonilo, ki otrokom 

omogoča izraziti njihove izkušnje in notranje zavedanje v 'jeziku', ki jim je domač«.  
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Thompson in Rudolph (1992, str. 197–198) poudarjata, da naj bi igra predstavljala primarno 

metodo svetovanja otrokom, ki imajo še zmanjšane zmoţnosti ubeseditve in prepoznavanja 

občutkov ter misli. Za svetovalne delavce so lahko tako posamezne tehnike igralne terapije in 

različne vrste igre dragocene v mnogih fazah svetovalno delovnega procesa (prav tam). 

2.4.2.1 Faze svetovalnega procesa in spretnosti svetovalca 

Vsak svetovalni proces sledi nekemu logičnemu zaporedju faz, čeprav ni nujno, da so 

posamezne faze strogo ločene, pogosto se namreč prekrivajo ali povezujejo med seboj. Poleg 

vzpostavitve zaupljivega odnosa z otrokom zajema (Kottler in Kottler, 2001, str. 23–25): 

1. Ocenitev problema: zajema prepoznavanje glavnih vzrokov problema, zbiranje relevantnih 

podatkov o otrokovem okolju; 

2. Raziskovanje (eksploracija): odkrivanje vsebine problema, ugotavljanje, kako otrokova 

skrb vpliva na njegovo ţivljenje; 

3. Razumevanje: pojasnjevanje otrokove lastne vloge pri nastajanju in predvsem odpravljanju 

teţave (v tej fazi se uporabljajo aktivnejše spretnosti, kot so konfrontacija oziroma 

soočenje, interpretacija, samorazkrivanje in informiranje);  

4. Delovanje (akcija): spremembe, postavitev ciljev, ki si jih otrok ţeli doseči. S pomočjo 

različnih tehnik (reševanje problemov, igra vlog itd.) mu pomagamo sestaviti seznam 

moţnih vedenj in ga spodbujamo k uresničitvi zamišljenega načrta; 

5. Vrednotenje: ovrednotimo uresničitev zastavljenih ciljev.  

Glede na to, da v različnih fazah svetovalnega procesa izstopajo različne svetovalčeve 

spretnosti, so v Tabeli 5 predstavljane njihove temeljne spretnosti (prav tam): 

Tabela 5: Temeljne spretnosti svetovalcev glede na posamezne faze svetovalnega procesa 

FAZA TEMELJNE SPRETNOSTI 

Ocenitev problema pozornost, poslušanje, osredotočanje, opazovanje, postavljanje 

vprašanj, zrcaljenje otrokovih čustev in razjasnjevanje vsebine 

povedanega 

Raziskovanje zrcaljenje čustev, odzivanje na vsebino, postavljanje vprašanj, 

empatija 

Razumevanje interpretiranje, konfrontacija, ponujanje izzivov, podajanje 

informacij, samorazkrivanje 

Delovanje postavljanje ciljev, igra vlog, krepitev moči, sprejemanje odločitev 

Vrednotenje postavljanje vprašanj, povzemanje, nudenje opore 

Vir: Kottler in Kottler, 2001, str. 26 

Pečjak in Košir (2012, str. 162–189) naštejeta glavne spretnosti svetovalca, ki jih razdelita v 

naslednje skupine: 

- spretnosti usmerjanja pozornosti: govorica telesa, očesni stik, ton in hitrost govora, posebni 

prostor svetovanca; 

- spretnosti aktivnega poslušanja: spodbude na začetku pogovora in med njim, postavljanje 

vprašanj, refleksija občutij, povzemanje podatkov in občutij; 
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- spretnosti vplivanja: interpretacija, navodila, dajanje nasvetov in informacij, dajanje in 

sprejemanje povratnih informacij, sprejemanje logičnih posledic; 

- spretnosti premagovanja začetnih odporov in konfrontacija/premagovanje nesoglasij. 

2.4.2.2 Klasifikacija svetovanja  

Pečjak in Košir (2012. str. 11–12) naštejeta tri najpogostejše oblike profesionalnega nudenja 

pomoči, ki ga šolski svetovalni delavci (psihologi) uporabljajo pri svojem delu v različnih 

situacijah: pri pogovoru, svetovanju in v psihoterapiji. Svetovanje je v primerjavi s 

pogovorom intenzivnejši proces in se povezuje s procesom nudenja pomoči z namenom 

doseganja ciljev ali izboljševanja funkcioniranja nasploh, psihoterapija pa je dolgotrajnejši 

proces, ki se povezuje s preoblikovanjem osebnosti in globljimi spremembami v osebnostni 

struktur (prav tam).   

Baker (2000, v Pečjak in Košir, 2012, str. 100–103) glede na namen oziroma cilj svetovanja 

govori o naslednjih vrstah svetovanja:  

- suportivno (podporno svetovanje): oblika svetovanja, v kateri daje svetovalec otroku ali 

mladostniku občutek, da mu ni vseeno zanj in da razume okoliščine (cilj je prilagoditi, 

razumeti ali sprejeti čustvovanje); 

- svetovanje pri odločanju: zajema štiri značilne korake (definiranje problema, identifikacijo 

moţnih rešitev problema, določitev prednosti in pomanjkljivosti moţnih rešitev, izbiro ene 

izmed rešitev); 

- svetovanje za racionalno mišljenje: osnovni namen je odkriti neracionalna prepričanja in 

naučiti produktivnejšega razmišljanja; 

- svetovanje za povečanje kompetentnosti, asertivno svetovanje in relaksacijsko svetovanje; 

- neverbalno svetovanje: poleg verbalnega obstajajo številne strategije neverbalnega 

svetovanja, ki so v nekaterih primerih lahko še bolj učinkovite. Le-te lahko sicer vsebujejo 

tudi nekaj verbalizacije, vendar so uvrščene pod neverbalno svetovanje ravno zato, ker je 

poudarek na neverbalnih aktivnostih. V tem kontekstu je najpogosteje omenjena terapija z 

igro in umetnostna terapija (pisanje in slikanje). 

2.4.2.3 Posebnosti svetovanja otrokom in mladostnikom  

Pri svetovanju otrokom mora svetovalec upoštevati določene omejitve, ki izhajajo iz 

otrokovih razvojnih moţnosti. Otroci v zgodnjem otroštvu (med 4. in 7. letom) namreč še 

nimajo razvitih sposobnosti samorefleksije in samoevalvacije, njihove zmoţnosti, da bi se o 

sebi in svetu učili verbalno ali s pomočjo višjih kognitivnih procesov, pa so v tem obdobju še 

omejene. Mlajši (predšolski) otroci se večinoma učijo s ponavljanjem in aktivno izkušnjo v 

okolju, ki jim daje občutek varnosti. Najpogostejša oblika v tem obdobju je torej indirektna – 

posvetovanje
23

 (Pečjak in Košir, 2012, str. 197). Upoštevati moramo, da imajo otroci nekoliko 

drugačne potrebe kot odrasli, nezadovoljenost teh potreb pa lahko predstavlja tveganje za 

socialni, ekonomski in kognitivni razvoj. Prav tako moramo biti še posebej pozorni na 

                                                 
23

 Pečjak in Košir (2012, str. 197) definirata posvetovalno dejavnost kot pojasnjevanje otrokovega vedenja in 

dajanje nasvetov v zvezi s tem vedenjem (vendar ne otroku, pač pa njegovih staršem ali vzgojiteljem/učiteljem). 
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psihosomatske znake stiske, ki so v tem obdobju zaradi omejenih sposobnosti vpogleda v 

lastne teţave in verbalizacije še posebej izrazite (Pečjak in Košir, 2012, str. 198–199).  

Mladostništvo je čas fizioloških in psiholoških sprememb, zaradi česar svetovanje zahteva  še 

večjo mero taktnosti in senzibilnosti, da bi pritegnili svetovančevo pozornost za sodelovanje v 

svetovalnem procesu. Pri tem moramo oblikovati jasne trditve in uporabljati jezik, ki je 

mladostnikom razumljiv. Pomembno je, da predpostavljamo, da mladostnik določene stvari 

pozna, vendar sproti preverjamo obseg njegovega znanja ter po potrebi dajemo relevantne 

informacije. Dober svetovalni odnos je v tem primeru še posebej pomemben (Pečjak in Košir, 

2012, str. 201–203). Pri delu z mladostniki, ki uporabljajo abstraktnejše razmišljanje in višje 

stopnje kognitivnega mišljenja, je potrebno vključevanje igre prilagoditi, vendar je kljub temu 

ne zanemariti. Tudi mladostniki namreč potrebujejo moţnost uporabe igre; v srednjih šolah 

lahko svetovalci učence vključujejo v kompleksnejše igre in igro vlog ter uporabo 

abstraktnejše domišljije kot sicer pri delu z osnovnošolskimi otroki (Trice-Black idr., 2013, 

str. 306).  

V poglavju 2.5 so opisane posamezne aktivnosti, ki jih lahko kot neverbalno ali kreativno 

obliko svetovanja uporabljamo še posebej v odnosih z otroki in mladostniki.  

2.4.3 Igralna terapija in socio-terapevtsko delo z igro 

Baker (2000, v Pečjak in Košir, 2012, str. 102) kot eno izmed vrst svetovanja izpostavi 

neverbalno svetovanje, znotraj katerega umesti tudi terapijo z igro in umetnostno terapijo. V 

tem primeru lahko omenjen način dela razumemo kot del svetovalnega procesa. Po Kobolt 

(1997, str. 11) svetovanje predstavlja krajšo, časovno omejeno institucionalno pomoč osebi, 

da bi rešila svoje teţave, socialna terapija (in korekcija) pa se nanaša na krajšo ali daljšo 

pomoč pri globljih in resnejših osebnih, medosebnih in socialnih teţavah. Svetovanje se torej 

v glavnem nanaša na podporo za sprostitev in razrešitev problemov, terapija pa na predelavo 

kriz in konfliktov (prav tam).   

Področje dela svetovalnih delavcev poleg izrazito svetovalnega in izobraţevalnega dela bolj 

ali manj neposredno zajema tudi posamezne intervencije, t. i. socialne terapije oziroma 

korekcije, ki se kaţejo v različnih oblikah pomoči. Neposredno povezavo med socio-

terapevtskim delom in igro lahko izpostavimo predvsem v okvirih igralne terapije oziroma 

terapije z igro ter različnimi umetnostnimi terapijami (Pečjak in Košir, 2012).  

V Sloveniji se igralna terapija izvaja predvsem v okviru psihoterapije in tudi psihologije, 

medtem ko jo v ostale poklice pomoči, ki imajo sicer pomembno vlogo pri delu z otroki, teţje 

umestimo, saj nimamo razvitega konkretnega izobraţevanja igralne terapije. Boyd Webb 

(2011, str. 149) se strinja, da izvajanje igralne terapije zahteva specializiran študij na 

podiplomski ravni, vendar kljub temu meni, da lahko igro in njene dejavnosti uporabljamo v 

različnih poklicih pomoči, verjetno na skoraj vseh področjih dela z otroki (Boyd Webb, 1996, 

str. 5). »Otroška igra je [namreč] kontekst, v katerega se preslikava širši druţbeni in kulturni 

prostor oziroma način ţivljenja v najširšem pomenu besede« (Marjanovič Umek, 2012, str. 

10). Tudi Kottman (2004) se strinja, »da se igralne terapije ne moremo naučiti z branjem 
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knjig«. Čeprav bi se na eni strani morali vsi poklici dela z otroki ukvarjati z igralno terapijo, 

na drugi strani torej zahteva specifično izobraţevanje in strokovnost. Z gotovostjo pa lahko 

trdimo, da ima svetovalno delo, četudi ni konkretno terapevtsko usmerjeno oziroma 

poimenovano, terapevtske učinke (tako kot igra s svojimi igralnimi aktivnosti, četudi je ne 

moremo poimenovati kot igralna terapija).  

Šola predstavlja idealen prostor za uporabo igralne terapije, saj lahko pomeni dodatek 

izobraţevalnemu okolju, ki otrokom pomaga povečevati moţnost za učenje. Hkrati lahko 

zaupljiv svetovalni delovni odnos pripomore h grajenju močnih odnosov med svetovalci in 

učenci, ki lahko dodatno prispevajo k razvijanju otrokovih (z)moţnosti v šolskem okolju 

(Trice-Black idr., 2013, str. 305). »Igralna terapija je [namerč] pristop svetovanja mladim 

otrokom, v katerem svetovalec uporablja igrače in igro kot primarno gonilo komunikacije. 

Otroci lahko pridejo na srečanje in uporabljajo igrače, umetnost, zgodbe in druge pripomočke 

za komunikacijo s terapevtom« (Kottman, 2004, str. 111).  

Igralna terapija je v tujini pogostokrat komplementarna svetovanju in psihoterapiji oziroma 

svetovalnemu in psihoterapevtskemu ter psihološkemu delu z otroki nasploh. V tudi literaturi 

pogosto najdemo celo enačenje uporabe igre in igralnih aktivnosti z igralno terapijo oziroma 

enačenje svetovalnega in terapevtskega dela (in delavcev).    

»Terapija z igro je zlasti primerna za delo z mlajšimi otroki, ki so manj vešči v verbalizaciji. 

Skozi tovrstno terapijo lahko svetovalec opazuje, kaj otrok misli in komunicira z otrokom 

indirektno, s pomočjo uporabe temeljnih svetovalnih spretnosti, ki pa jih vgradi v igro. Pri 

tem pa igralna terapija zahteva določen material (igrače, igrice, drug material) …« (Pečjak in 

Košir, 2012, str. 103).  

Terapevtska uporaba igre temelji na ideji uporabe igre kot ključnega pristopa reševanja 

otrokovih psihosocialnih teţav oziroma na naslednjih predpostavkah (VanFleet, Sywulak in 

Snisack, 2010, str. 9): 

- igra predstavlja pogon oziroma zelo močno sredstvo motivacije, ki je pri otrocih še posebej 

izrazitega pomena,  

- igra ima močno razvojno funkcijo (skozi igro otroci razvijajo motorične, kognitivne, 

čustvene, socialne in moralne zmoţnosti ter kompetence),  

- igra izraţa otrokov notranji »svet« − njegova čustva, strahove, percepcije itd., 

- igra je oblika komunikacije, skozi katero otroci izraţajo, komunicirajo njihove ideje, 

občutja in percepcije odraslim (staršem, svetovalcem, učiteljem, terapevtom) in njihovim 

»soigralcem«, 

- igra gradi socialne odnose; otroci stremijo k igranju z drugimi otroki, sodelujejo v 

socialnih temah in se učijo socialnega obnašanja ter ga skozi igro prilagajajo, 

- igra ima sprostitveni učinek, izraţa veselje in pričakovanje, hkrati pa zmanjšuje stres, 

- skozi igro lahko otroci predelajo probleme, saj jim pomaga preizkušati alternativno 

obnašanje in rešitve brez kazni ter hkrati zagotavlja čustveno varnost, ki omogoča 

raziskovati notranje in zunanje svetove ter uporabljati kreativnost za razreševanje teţav, 
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- igra otrokom ponuja izkušnje moči in kontrole; otroci se učijo prilagoditi svoje obnašanje s 

socialno sprejemljivimi normami (skozi igro se otroci učijo upravljati s svojimi čustvi, s 

tem pa se veča njihova izkušnja nadzora).  

»Večina definicij [igralne terapije] izţareva uporabo sistematičnih igralnih interakcij v 

kontekstu terapevtskega odnosa, da bi otrokom pomagali psihosocialno, z namenom bolj 

zdravega razvoja in reševanja problemov« (VanFleet, Sywulak in Sniscak, 2010, str. 12).  

Pri tem obstajajo različni pristopi igralne terapije oziroma tipi igralne terapije, ki v glavnem 

spadajo v tri različne kategorije: strukturirana (direktivna) igralna terapija, ne-direktivna 

igralna terapija oziroma na otroka usmerjena igralna terapija ter druţinska igralna terapija. 

Tabela 6 za boljši oris prikazuje nekatere tipe igralne terapije s posameznimi značilnostmi.  

Tabela 6: Vrste in značilnosti igralne terapije 

Pristop Vrsta igralne terapije   Značilnosti  

 

 

 

 

 

 

 

Direktivni 

pristopi  

Kognitivno-vedenjska  Igro in igrače uporablja kot način spreminjanja 

misli in vedenja otrok. Igralni material se izbira 

na podlagi problema in potreb vsakega 

posameznega otroka. Otroci se učijo, kako boljše 

obvladovati spretnosti, ki jim lahko pomagajo 

upravljati moteče občutke in zmanjšati simptome.  

Sprostitvena terapija  Omenjeni pristop je razvil David Levy leta 1938, 

kasneje ga je razširili Heidi Kaduson za otroke, ki 

so izkusili specifične travmatske dogodke. Pri tem 

mora terapevt zagotoviti varen prostor, v katerem 

otroka spodbuja k prosti igri. 

Pripovedovanje zgodb, 

glasbena terapija, 

umetnostna terapija, 

biblioterapija (in druge 

specifične oblike terapije) 

Omenjene modalitete igralne terapije lahko 

vključujejo bolj ali manj direktivne pristope 

igralne terapije (saj je terapevt navadno 

odgovoren za strukturo in včasih tudi smer igralne 

terapije). 

Kombinirani 

pristopi 

(direktivni  

in 

nedirektivni)   

Skupinska igralna terapija  Lahko je direktivna ali ne-direktivna. 

Dramska igralna terapija Zdruţevanje dramske in igralne terapije.  

Igralna terapija z ţivalmi Integriranje terapije z ţivalmi v igralno terapijo.  

Terapija s peskom  Terapija s peskom temelji na uporabi specifičnih 

materialov – peska, pladnja in različnih figuric, 

pri čemer otrok ob opori in spodbudi terapevta v 

pesku ustvarja t. i. scene posameznih situacij ipd. 

 

 

 

Nedirektivni 

pristop 

Na otroka usmerjena 

igralna terapija  

Nedirektivni pristop igralne terapije za pomoč 

otrokom s čustvenimi in vedenjskimi teţavami 

temelji na ideji, da imajo otroci notranje 

kapacitete, s pomočjo katerih so zmoţni rešiti 

teţave in povečati sposobnosti. Glavni poudarek 

je na otrokovem vodenju način dela, vendar ima 

igralni terapevt pomembno vlogo zagotavljanja 

atmosfere, v kateri lahko otrok to dosega. 

Vir: VanFleet, Sywulak in Sniscak, 2010, str. 13–18; Homeyer in Sweeney, 2011, str. 14  
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2.5 UPORABA IGRALNIH AKTIVNOSTI in TEHNIK IGRALNE 

TERAPIJE V SVETOVALNEM DELU 

Malchiodi (2005, str. 2−6) definira ekspresivne »terapije« kot uporabo »umetnosti, glasbe, 

plesa in gibanja, drame, pesništva in kreativnega pisanja, igre in uporabe peska v kontekstu 

psihoterapije, svetovanja, rehabilitacije ali zdravstvenega varstva«. 

Iz metod igralne terapije lahko izpeljemo področja igralnih aktivnosti, ki jih sicer uporabljamo 

tudi v okviru svetovalnega dela oziroma dela z otroki nasploh. Igralne aktivnosti (tako kot 

tudi aktivnosti igralne terapije) vključujejo uporabo različnih pripomočkov in materialov, ki 

lahko predstavljajo t. i. ekspresivna (izrazna) sredstva, katerih glavna značilnost je, »da otroka 

spodbudijo k raziskovanju, eksperimentiranju, igri« (Geldard in Geldard, 2008, str. 164; 

Thompson in Rudolph, 1992, str. 208). Uporaba posameznega materiala oziroma pripomočka 

sama po sebi še ne nujno pomeni tudi igre, vendar jo lahko ob upoštevanju njenega potenciala 

uvrstimo med igralne aktivnosti. Uporaba omenjenih medijev namreč temelji na ideji 

ustvarjalnosti in igrivega sodelovanja med svetovalnim delavcem in otrokom (Wood, 2010). 

Igro zato v tem kontekstu razumemo v širšem pomenu besede; posamezne aktivnosti lahko 

uvrstimo med igralne aktivnosti, četudi bi jih lahko sicer še drugače poimenovali oziroma 

uvrstili med druge vrste »ekspresivnih terapij«. Glavna pogoja, ki v tem kontekstu določata 

igralne aktivnosti, sta tako predvsem pojma »igrivosti« in »ustvarjalnosti«. 
 

Boyd Webb (2007, str. 56–63) našteje naslednje metode igralne terapije, ki jih lahko 

prenesemo tudi na okvirno delitev igralnih aktivnosti znotraj svetovanja in ki vključujejo: 

likovne (umetnostne) tehnike, igro z igračami, igro z lutkami, igro s peskom in uporabo 

družabnih (ter didaktičnih) iger.  

Landreth (2012, str. 160) pojem igrač, ki so primerne za delo z otroki, uporabi širše, kot 

posamezne predmete in druge igralne materiale, in jih razdeli v tri različne kategorije: igrače, 

ki odraţajo resnično ţivljenje (igrače realnega ţivljenja); igrače, ki sproščajo agresivna 

nagnjena; igrače, ki spodbujajo kreativno izraţanje in čustveno sprostitev. Igrače (npr. 

punčke, lutke itd.), ki odraţajo realno ţivljenje, se nanašajo na vrsto igrač, ki lahko 

upodabljajo posamezne otroku pomembne osebe v njegovem ţivljenju in na ta način 

zagotavljajo otrokovo bolj ali manj neposredno izraţanje čustev. Glede na to, da se otroci v 

svetovalno-delovnih okoliščinah pogosto znajdejo zaradi morebitnih potlačenih čustev, ki jih 

teţje izrazijo, je naslednja kategorija igrač (npr. figure vojakov, boksarske rokavice ipd.) 

primerna za otrokovo sprostitev jeze, sovraţnosti in frustracij. Uporaba tovrstnih igrač in 

določene stopnje agresivnega obnašanja temelji na ideji sproščanja otrokovih čustev v varnem 

prostoru in na simboličen način. S tem naj bi se otrok naučil ravnati z omenjenimi čustvi, jih 

sprejeti in izraziti na primeren način. Igrače, ki spodbujajo otrokovo ustvarjalno izraţanje in 

morebitno sprostitev čustev navadno predstavljajo čim bolj nestrukturirani materiali, ki jih 

lahko otroci prosto uporabljajo na različne načine (prav tam). Njihova temeljna značilnost je 

torej, da jih otroci uporabljajo na podlagi svoje domišljije, tako kot sami ţelijo. Posamezni 

materiali oziroma iz njih izpeljane aktivnosti so sicer lahko do določene mere strukturirane, 

vendar glavni poudarek ostaja na otrokovi ideji njihove uporabe. Igrače za kreativno 

ustvarjanje in izraţanje ter sproščanje čustev lahko vključujejo glino, barvice in voščenke ter 
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liste papirja itd. Uporabo tovrstnih materialov je namreč navadno enostavno vključiti v delo z 

otroki, prav tako lahko zaradi omenjenih značilnosti otroku pomagajo razvijati njihovo 

pozitivno samopodobo (Trice-Black idr., 2013, str. 307).  

Šolski svetovalni delavci lahko sami ustvarjajo oziroma zdruţujejo različne igralne aktivnosti, 

ki jih uporabljajo pri svojem delu. Trice-Black idr. (prav tam) poudarjajo, da je v svetovalnem 

odnosu »velika raznolikost igrač potrebna, [njihova] velika količina pa ne«.  

Tabela 7 prikazuje nekatere osrednje igralne medije oziroma aktivnosti ter primernost njihove 

uporabe za različne starostne skupine otrok. Tabela 8 v nadaljevanju pa prikazuje primernost 

posameznih medijev glede na doseganje različnih namenov oziroma ciljev posameznih 

aktivnosti. Obe tabeli primernost nekaterih igralnih materialov predstavljata okvirno in ne 

preveč okvirjeno (glede na starost in različne cilje).  

Tabela 7: Primernost osrednjih medijev in aktivnosti za različne starostne skupine 

             Starost 

 

Material  

Predšolski 

otroci  

2−5 let 

Osnovnošolski 

otroci 

6−10 let 

Zgodnje 

najstništvo 

11−13 let 

Pozno 

najstništvo 

14−17 let 

Knjige/zgodbe     

Metafore     

Glina     

Plastelin      

Gradnja     

Risanje     

Risanje s prsti     

Igre     

Domišljijsko 

potovanje 

    

Domišljijska igra      

Ţivalske figure     

Slikanje, kolaţ     

Lutke, igrače     

Igra s peskom     

Simboli, figurice     

Delovni listi     

 

Legenda: 

Najbolj primerno  

Primerno   

Najmanj primerno   

 

Vir: Geldard, Geldard, 2008: 165; Geldard, Geldard, 1999: 113; Boyd Webb, 2011: 68; 

Pušnik, 2013 
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Tabela 8: Primernost medijev in aktivnosti glede na doseganje določenih ciljev 

Vrste ciljev  Primerni mediji  

Soočanje s teţavami in stiskami  knjige in zgodbe, risanje, domišljijska 

potovanja, slikanje, lutke in igrače, igra s 

peskom, uporaba figur in simbolov 

Spodbujanje, izraţanje čustev glina, risanje, slikanje s prsti, slikanje, kolaţ 

Razvoj spretnosti za reševanje problemov in 

sprejemanje odločitev 

knjige in pripovedovanje zgodb, lutke, igra s 

peskom, simboli in figure, delovni list 

Razvoj socialnih spretnosti druţabne igre, lutke, delovni listi  

Oblikovanje samopodobe risanje, slikanje s prsti, igre, risanje, delovni 

listi 

Izboljšanje komunikacijskih spretnosti pripovedovanje zgodb, domišljijska 

potovanja, figure, lutke, uporaba simbolov 

Pridobivanje vpogleda  knjige in pripovedovanje zgodb, risanje, 

domišljijska potovanja, lutke, igra s peskom  

Vir: Geldard, Geldard, 2008: 165; Geldard, Geldard, 1999: 113; Boyd Webb, 2011) 

2.5.1 Likovnost in likovne aktivnosti 

Likovno umetnost oziroma likovnost lahko uporabljamo v različnih fazah svetovalnega 

procesa, še posebej pomembna pa je predvsem pri vzpostavljanju stika z otrokom, pri 

raziskovanju njegove zgodbe in načrtovanju ter doseganju ţelenih sprememb. S pomočjo 

risanja in slikanja lahko otrok ustvarja slike oziroma simbolične podobe samega sebe, svojih 

čustev, teţav, stisk in ţelja. Na ta način lahko raziskuje morebitne spremembe, ki jih ţeli 

doseči (Geldard in Geldard, 2008, str. 196). Risanje in slikanje lahko otrokom vseh starosti 

sluţi kot medij izraţanja, za katerega ne potrebujemo posebnih risalnih spretnosti. V okviru 

svetovalno delovnega procesa je pomembno, da risb ne uporabljamo v preveč diagnostične 

namene, s katerimi bi ocenjevali otroka in njegove sposobnosti, temveč predvsem kot 

ekspresivni medij za spodbujanje otrokovega izraţanja in komuniciranja (Boyd Webb, 2011, 

str. 157). Četudi nam lahko risbe marsikaj »povedo«, je pomembno, da ne delamo lastnih 

zaključkov, temveč jih uporabimo kot pripomoček za nadaljnjo raziskovanje otrokovega 

»sveta« (njegovega razumevanja, situacij, morebitnih stisk in ţelja). Coates in Coates (2006, 

str. 222) pri tem poudarjata interpretacijski vidik otrokovih risb oziroma izdelkov, ki se poleg 

opazovanja otroka ob risanju nanaša predvsem na otrokovo razumevanje ustvarjenega izdelka. 

Pri izbiri vrste likovnega medija, s katerim ţelimo komunicirati z otrokom, moramo biti 

pozorni tako na njegovo starost kot druge značilnosti in spretnosti. Neodvisno od otrokove 

razvojne starosti lahko opredelimo skupne načine izraţanja; z uporabo črt, oblik in barv. Črta 

lahko npr. kaţe na premik, smer in energijo, barve pa vsebujejo dokaj splošno sprejete 

pomene, ki otroka spodbujajo k izraţanju njegovih čustev. Pri risanju in slikanju potrebujemo 

različne pripomočke; liste papirja različnih velikosti, svinčnike, čopiče, barvice, tempera 

barvice, voščenke itd. (Geldard in Geldard, 2008, str. 198).  
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Risanje in slikanje je lahko bolj ali manj strukturirano; svetovalni delavec lahko otroka pusti 

prosto risati, ali mu poda določena navodila v povezavi z določeno temo (npr. da s pomočjo 

črt/barv/likov/predmetov upodobi sebe/svoje okolje/svojo druţino/svoj »svet« itd.). Ne glede 

na dana navodila, ki jih lahko ne nazadnje tudi sami načrtujemo, je pomembno, da po 

končanem ustvarjanju raziskujemo pomen posameznih odnosov med oblikami in razdaljami 

med njimi – kot ga vidi in razume otrok (Geldard in Geldard, 2008, str. 202–203). Poleg 

risanja in slikanja lahko podobna navodila uporabljamo tudi pri izdelavi kolaţa ter pri gradnji 

in kiparstvu (npr. uporabi gline in plastelina, ki za razliko od risb predstavljata 

tridimenzionalni medij, s čemer otrokom omogočata še več ustvarjalne svobode) (prav tam).  

2.5.2 Igra z igračami in drugimi predmeti 

»Otrok preko igre z igračami, še posebej v zgodnjem ţivljenjskem obdobju, od rojstva do 

drugega leta starosti, spoznava svoje telo, svoje zmoţnosti ter okolje, v katerem ţivi. To mu 

omogočajo predvsem igrače različnih oblik, velikosti in materialov. Z razvojem pa otrok 

preko igrač, ki pogosto predstavljajo posnetke predmetov, ki jih pri svojem delu uporabljajo 

odrasli, vse bolj spoznava druţbo in svojo vlogo v njej« (Fekonja, 2006, str. 9). Fekonja 

(2006, str. 100–117) igrače deli na naslednje vrste:  

- didaktične igrače naj bi razvijale otrokovo mišljenje in predvsem spodbujale razvoj 

pisanja, branja, razumevanja števil, fizike in tehnologije, zaradi česar so pogosto visoko 

strukturirane (ravno zato moramo biti pri tej vrsti igrač še posebej pozorni na morebitno 

prestrukturiranost, ko lahko preveč strukturirane igrače zavirajo učni/svetovalni proces); 

- igre, ki spodbujajo otrokovo ustvarjalnost vsebujejo malo realističnih podrobnosti in s tem 

omogočajo različno ustvarjalnost otrok (jim spodbujajo različne pomene);  

- otroške knjige so posebne oblika igrač oziroma igralnega materiala, ki lahko posredno ali 

neposredno vplivajo na razvoj igre predšolskega otroka (otroške slikanice in knjige).  

2.5.3 Igra z lutkami, uporaba dramske igre in igre vlog 

V svetovalnem delu imajo lutke oziroma igra z lutkami še posebej pomembno vlogo pri 

vzpostavljanju zaupljivega odnosa in spodbujanju otroka k izraţanju problematičnih tem 

oziroma dogodkov. Otroci lahko na lutko projicirajo različna čustva, ki jih sami morda ne 

upajo pokazati, lutke pa jim predstavljajo obvladljivo situacijo, nad katero imajo kontrolo 

(Bradley idr., 2004, str. 90). 

Berg in Steiner (2003, str. 76) menita, da so lutke zelo koristen pripomoček za vzpostavljanje 

in vzdrţevanje komunikacije z otroki, saj jim omogočajo vstop v domišljijski svet, s pomočjo 

katerega si predstavljajo določene situacije. Ko lutki dodamo osebnost, lahko postane t. i. 

konverzacijski partner, kar pomeni, da ga morata tako otrok kot svetovalni delavec gledati in 

se z njim pogovarjati. Igra z lutkami naj bi otrokom pomagala pregledati in raziskati njihovo 

situacijo z varne razdalje, čeprav lahko otroci ob tem začutijo del sebe (prav tam).  

Geldard in Geldard (2008, str. 221–224) izpostavita štiri različne načine uporabe lutk, ki  so 

primerni tudi za svetovalno delo: 
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- spontani način, pri katerem otroka povabimo k igranju z lutko, ki jo lahko po ţelji izbere 

(v kolikor se otrok ne začne spontano pogovarjati/igrati z lutko, ga k temu spodbudi 

svetovalec);  

- lutkovna predstava, v kateri svetovalni delavec in otrok skupaj ustvarita igro in pri tem 

določita junake in razplet zgodbe (glede na to, da otrok na posamezne karakterje 

neizogibno projicira lastne značilnosti, mu preizkušanje različnih obnašanj in odzivov lutk 

pomaga pri raziskovanju morebitnih posledic določenega načina vedenja); 

- uporaba lutk v povezavi z znanimi zgodbicami, pripovedkami in basnimi, pri čemer otroka 

povabimo, da s pomočjo lutk odigra znano zgodbo, izbrano glede na obravnavano tematiko 

(svetovalec lahko otroku pomaga pri rekonstrukciji zgodbe oziroma njenega razpleta glede 

na ţelje otroka); 

- uporaba lutke v dialogu s svetovalnim delavcem, pri čemer otrok npr. igra lutko, ki 

odgovarja na zastavljena vprašanja (npr. v zvezi z rešitvami problema).  

Drama in igra vlog v svetovanju vključuje spontanost in osebno improvizacijo, s pomočjo 

katere lahko otroci izbirajo različne vloge, ki reprezentirajo njih same ali druge osebe ter tudi 

posamezne simbolične junake (Bradley idr., 2004, str. 91–92). 

Igro vlog lahko uporabljamo v različnih fazah svetovalnega procesa za doseganje različnih 

namenov. Otroci z njeno pomočjo raziskujejo in posledično povečujejo razumevanje različnih 

vlog in odnosov (Geldard in Geldard, 1999, str. 138). Avtorja pravita, da lahko otrok med igro 

vlog »tako na verbalen kot neverbalen način izţivi svoje obnašanje v odnosu z drugimi« (prav 

tam). Pri tem lahko raziskuje razlike med podpornimi in nekonstruktivnimi vlogami in se pri 

tem sooči s svojimi občutki, raziskovanjem samega sebe in ustvarjanjem morebitnih 

sprememb (prav tam).   

2.5.4 Uporaba druţabnih in didaktičnih iger 

Didaktične igre naj bi, kot ţe rečeno, razvijale otrokovo mišljenje in predvsem spodbujale 

razvoj pisanja, branja, razumevanja števil, fizike in tehnologije itd., zaradi česar so pogosto 

visoko strukturirane (Fekonja, 2006, str. 100−117). 

Tudi druţabne igre imajo dokaj visoko strukturiranost, saj so navadno določene s konkretnimi 

pravili, kar lahko otroku omogoči spoznavanje ciljev igre, njenih omejitev in posledic. Hkrati 

so primerne za otrokovo raziskovanje samopodobe in sprejemanje odločitev glede njegovih 

izbir in obnašanja ter za vključevanje in pridruţevanje otrokom, ki so sicer bolj srameţljivi. 

Uporaba druţabnih iger lahko pomaga pri vzpostavljanju delovnega odnosa med otrokom in 

svetovalnim delavcem in k raziskovanju otrokovih odzivov na omejitve, prepovedi in 

pričakovanja drugih. Otrokom lahko omogoča raziskovanje njegovih močnih točk in 

zmoţnosti koncentracije, hkrati pa pomaga pri povečevanju socialnih in komunikacijskih 

spretnosti ter spretnosti reševanja problemov. Posamezne druţabne igre, še posebej pa 

didaktične, lahko sluţijo kot izobraţevalni pripomoček, preko katerega se otrok uči o 

določenih vprašanjih oziroma ţivljenjskih dogodkih (Geldard in Geldard, 2008, str. 236−242). 

V kolikor svetovalni delavec druţabno igro uporablja z nekim določenim namenom, lahko 

povzroči tudi terapevtske učinke. Večini druţabnih iger je kljub vsemi razlikami skupna 
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moţnost zmagovanja in zgubljanja, kar lahko svetovalnemu delavcu omogoči spoznavati 

otrokov način odzivanja na tovrstne situacije, hkrati pa lahko omogoči kasnejšo razpravo o 

otrokovih občutkih pri igranju (Boyd Webb, 2011, str. 159).    

Pečjak (2009, str. 22) zajame naslednjo definicijo didaktične igre, ki zajema predvsem vzgojni 

oziroma izobraţevalni vidik: »Postopki igre so lahko učni postopki in strategije. Igra je 

razvojna in vzgojna dejavnost, pri kateri je otrok samostojen, svoboden in ustvarjalen; pri 

kateri raziskuje in išče nove moţnosti, tekmuje s seboj, z drugimi, s časom, s cilji. Ti pa so 

lahko tudi učni. Igra je način, kako se otrok uči tisto, česar ga sicer nihče ne more naučiti. 

Didaktična igra je torej igra z določeno nalogo in ciljem« (Pečjak, 2009, str. 21). Didaktične 

igre so lahko zelo uporabne pri konkretnem pouku, saj so lahko del neke naloge, ali pa se 

uporabljajo pri utrjevanju snovi itd. (prav tam). 

2.5.5 Pripovedovanje in uporaba zgodb 

Otroške knjige predstavljajo posebno obliko igrač oziroma igralnega materiala, ki lahko 

posredno ali neposredno vplivajo na razvoj igre predšolskega otroka (Fekonja, 2006, str. 100–

117). Branje in razprava o tradicionalnih zgodbah, pripovedih in knjigah lahko otrokom 

pomagata pri izraţanju svojih občutkov in misli, saj se lahko včasih poistovetijo s 

posameznimi tradicionalnimi zgodbami. Iz izbranih knjig lahko ustvarjajo vzporednice s 

svojim ţivljenjem in najdejo alternativne rešitve za svoje probleme in/ali nove načine 

obnašanja. Glavni cilj uporabe zgodb v okviru svetovalnega dela predstavlja otrokovo učenje 

pozitivnega in konstruktivnega obnašanja, spodbujanje prostega izraţanja ter pomoč otroku, 

da prepozna svoje obnašanje, iskanje prilagoditev za njegov problem in povezavo njegovih 

problemov s problemi drugih (Thompson in Rudolph, 1992, str. 199). Prav tako so 

tradicionalne zgodbe namenjene poznavanju vrednot in učenju izraţanja na sprejemljiv način 

(Crimmens, 2006, str. 27–30). Na podoben način lahko uporabljamo tudi slikanice, ki so še 

posebej primerne za mlajše otroke, z njihovo pomočjo pa lahko dosegamo specifične namene 

in potrebe otrok, ki se ujemajo z določeno situacijo otroka. Po potrebi lahko izdelamo svoje 

zgodbe, pri čemer si pomagamo s tipičnim vzorcem junaških zgodb oziroma pravljic, v 

katerem je glavni junak v določenih teţavah, pri čemer mu sovraţnik onemogoča izhod iz 

teţav, pomočniki pa pomagajo pri doseganju cilja (Berg in Steiner, 2006, str. 81–89).  

Pripovedovanje zgodb je na drugi strani učinkovita tehnika komunikacije z otroki, s pomočjo 

katere se lahko otroci soočajo z različnimi čustvi in načini obnašanja, hkrati pa spoznavajo 

posledice določenega obnašanja (Gill, 1994, str. 140–141). V okviru pripovedovanja zgodb je 

Richard Gardner (prav tam) razvil t. i. tehniko vzajemnega pripovedovanja zgodb, pri čemer 

otrok ubesedi svojo zgodbo z začetkom in koncem, medtem ko svetovalec posluša in po 

koncu povzema ter izpostavi pomembnejše teme za nadaljevanje pogovora in pri tem ustvarja 

svoje zgodbe, vendar ohrani iste junake. Otrokova zmoţnost pripovedovanja zgodbe in 

reševanja problemov znotraj nje mu lahko omogoči najti alternativne, bolj primerne načine 

ravnanja za doseganje rešitev v resničnem ţivljenju. Pripovedovanje zgodb lahko namreč  

sluţi kot medij, ki omogoča posreden način izraţanja namesto neposrednega, ki je lahko 

včasih neprijeten (prav tam).  
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 NAMEN IN CILJI 

Namen naloge je raziskati mnenje in praktične izkušnje svetovalnih delavcev glede uporabe 

igre in igralnih aktivnosti v šolskem svetovalnem delu. Pri tem ţelim ugotoviti, kakšen pomen 

svetovalni delavci pripisujejo igri oziroma na kakšen način jo umeščajo v delo z otroki in 

mladostniki na različnih področjih pomoči. Hkrati ţelim raziskati njihove morebitne ţelje po 

spremembah; v zvezi z uvajanjem igralno-terapevtskih tehnik v svetovanje in dodatnimi 

izobraţevanji na temo igre. Medtem ko je v tujini svetovanje otrokom v različnih situacijah 

(tudi šolskem svetovanju) pogosto izenačeno z uporabo igralne terapije, v Sloveniji nimamo 

konkretnega usposabljanja igralnih terapevtov oziroma se le-ta izvaja znotraj drugih ved 

oziroma poklicev, predvsem psihoterapije in psihologije. Glede na to, da nimamo nekega 

splošnega, enotno definiranega vključevanja igralne dejavnosti in igralne terapije v šolskem 

prostoru, ţelim preveriti obstoječo uporabo igre in igralne terapije v šolskem svetovanju in 

smiselnost njenega uvajanja kot enega izmed podpornih načinov dela. 

Na podlagi ciljev raziskave si zastavljam naslednja raziskovalna vprašanja in hipoteze: 

- Kakšen pomen svetovalni delavci pripisujejo igri v kontekstu svetovalnega dela?  

- Katere igralne aktivnosti svetovalni delavci najpogosteje uporabljajo pri svojem delu 

oziroma katere se jim zdijo najpomembnejše? 

- Kako svetovalni delavci vrednotijo uporabnost igralnih aktivnosti za doseganje specifičnih 

svetovalnih namenov? 

- Katere materiale in pripomočke svetovalni delavci najpogosteje uporabljajo v okviru 

igralnih aktivnosti? Katere prednosti, slabosti in morebitne ovire za vključevanje igre 

izpostavijo svetovalni delavci? Ali svetovalni delavci izpostavijo potrebo po dodatnem 

vključevanju igre v svetovalno delo?  

- Ali svetovalni delavci pri uporabi igralnih aktivnosti prepoznavajo pomen socio-

terapevtskih učinkov igre? 

- Ali svetovalni delavci izpostavijo potrebo po dodatnem izobraţevanju na temo igre? 

- Kako so vrsta osnovne izobrazbe, leta delovnih izkušenj svetovalnih delavcev ter 

obiskovanje dodatnih izobraţevanj svetovalnih delavcev na temo igre povezani z 

uvajanjem in pogostostjo uporabe igralnih aktivnosti pri svetovalnem delu? 

Hipoteze: 

H1: Vključevanje igre in igralnih aktivnosti je v svetovalnem delu pogostejše pri mlajših 

otrocih (na razredni stopnji, v starosti med 5 in 9 let), kot pri starejših otrocih (na predmetni 

stopnji, v starosti med 10 in 14 let).    

H2: Med svetovalnimi delavci z različno stopnjo izobrazbe obstajajo razlike v pogostosti 

uporabe igre pri šolskem svetovalnem delu. 

H3: Med svetovalnimi delavci z različnimi leti delovnih izkušenj obstajajo razlike v 

pogostosti vključevanja igre v svetovalno delo.   



47 

 

H4: Strokovni delavci, ki so obiskovali oziroma obiskujejo dodatna izobraţevanja v zvezi z 

igro, igralne aktivnosti pogosteje vključujejo v svoje delo.   

H5: Obstajajo razlike v morebitni uporabi igralne terapije v šolskem svetovalnem delu (in 

ţelje po njeni uporabi) glede na izobrazbo svetovalnih delavcev.  

3.2 METODOLOGIJA 

3.2.1 Vrsta raziskave 

Raziskava je kombinirana
24

. Osnovni raziskovalni pristop prvega dela raziskave je 

kvantitativen, s komplementarno uporabo kvalitativnih elementov oziroma podatkov. Drugi 

del raziskave temelji na kvalitativni raziskovalni paradigmi. Osnovni raziskovalni metodi 

raziskave sta deskriptivna
25

 (v drugem delu raziskave eksplorativna oziroma poizvedovalna) 

in kavzalno neeksperimentalna metoda raziskovanja (Mesec, 2009, str. 80).   

3.2.2 Raziskovalni instrument 

Raziskovalni instrument prvega dela raziskave predstavlja anketni vprašalnik, sestavljen za 

svetovalne delavce, ki so zaposleni v osnovnošolski svetovalni sluţbi (redni in prilagojeni 

program). Vprašalnik (Priloga 1) je sestavljen iz 20 vprašanj različnega tipa: 4 vprašanja 

zajemajo demografske podatke in predstavljajo vprašanja zaprtega tipa, 3 vprašanja so 

odprtega tipa, 4 vprašanja predvidevajo odgovor z da ali ne, 4 vprašanja merijo stališča, 1 

vprašanje zahteva razvrščanje po pomembnosti, 4 vprašanja zaprtega tipa z več moţnimi 

odgovori pa omogočajo izbiro več odgovorov. Posamezna vprašanja sem oblikovala na 

podlagi teoretičnih izhodišč in zajemajo naslednje teme: 

- osnovne demografske podatke svetovalca (spol, poklic in pridobljena stopnja izobrazbe, 

leta delovnih izkušenj in področje dela),  

- vlogo in uporabo igre in igralnih aktivnosti v šolskem svetovalnem delu (pogostost in 

uporabnost uporabe igre glede na doseganje posameznih namenov v okviru določenih 

teţav in stisk otok, pomembnost posameznih igralnih aktivnosti), 

- značilnosti in strukturiranost igre v šolskem svetovalnem delu,  

- morebitne ovire za igro/uporabo igralnih aktivnosti,  

- dodatna izobraţevanja strokovnih delavcev na temo uporabe igre v svetovalnem delu,  

- umeščenost igralne terapije v slovenskih osnovnih šolah.  

Raziskovalni instrument drugega dela raziskave predstavljajo smernice oziroma vodila za 

intervju (Priloga 3), ki v splošnem zajemajo podobne teme oziroma področja raziskovanja.  

                                                 
24

 Zdruţevanje kvalitativnih in kvantitativnih metod je v druţboslovju vedno pogostejše. T. i. koncept 

triangulacije vsebuje kombinacijo različnih metod in podatkov, tudi različnih teoretskih vidikov (Lobe, 2006). 
25

 Korelacijske raziskave deskriptivne metode raziskovanja omogočajo raziskovanje zvez med značilnostmi in 

pojavi in predstavljajo prehod med deskriptivnimi in eksplorativnimi raziskavami (Mesec, 2009, str 82).  
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3.2.3 Vzorec 

V vzorec so zajeti svetovalni delavci in delavke, ki so v šolskem letu 2014/2015 zaposleni v 

osnovnošolskih svetovalnih sluţbah po osnovnih šolah v Sloveniji (z rednim in prilagojenim 

programom). Za raziskovanje izkušenj svetovalnih delavcev v osnovnih šolah sem se odločila, 

ker šolska svetovalna sluţba zajema otroke različnih starosti in se v večji meri bolj 

nepodredno osredotoča na delo z otroki kot vrtčevska ali srednješolska svetovalna sluţba.  

Zaradi zavedanja moţnosti večjega osipa spletnega anketiranja sem v raziskavo zajela vzorec, 

ki predstavlja večji del populacije. Kljub temu je priloţnostni in neslučajnostni, saj zajema 

svetovalne delavce, katerih kontakti (e-poštni naslovi) so javno dostopni. Pri tem je potrebno 

poudariti, da nekatere šole nimajo spletnih strani oziroma so le-te trenutno nedostopne ali pa 

ne vsebujejo konkretnih kontaktnih podatkov. Od 451 osnovnih šol z rednim programom sem 

pridobila 216 direktnih kontaktov svetovalnih delavcev (iz 148 različnih šol) in 273 splošnih 

kontaktov šol (30 šol ni imelo e-poštnih kontaktov), od 28 osnovnih šol s prilagojenim 

programom pa sem pridobila 9 direktnih kontaktov (iz 7 različnih šol) ter 11 splošnih 

kontaktov. Elektronsko pošto s povezavo do elektronske ankete sem tako posredovala 

pribliţno 500 svetovalnim delavcem oziroma šolam, navadno tajništvom šol. Od tega je bilo 

vsaj 20 poštnih naslovov napačnih oziroma neveljavnih. Celotno populacijo glede na podatke 

Statističnega urada (Statistični urad RS, 2015) zajema pribliţno 880 svetovalnih delavcev (ne 

glede na njihovo izobrazbo in zaposlitev za polni oziroma krajši delovni čas)
26

. V vzorec so 

zajete matične osnovne šole brez podruţnic, čeprav nimajo nujno skupne svetovalne sluţbe. 

Za visoko številčnost vzorca sem se, kot ţe rečeno, odločila predvsem zaradi zavedanja 

moţnosti osipa spraševancev spletnega anketiranja ter na drugi strani zaradi doseganja večje 

reprezentativnosti vzorca (glede na to, da le-ta ni slučajnostni). Vzorec kvalitativnega dela 

raziskave predstavljata dve svetovalni delavki, zaposleni v osnovnošolski svetovalni sluţbi (1 

v rednem in 1 v prilagojenem programu). Vzorec je tudi v tem primeru neslučajnostni. 

                                                 
26

 Glede na podatke Statističnega urada RS (Statistični urad RS, 2015) je bilo v Sloveniji v šolskem letu 

2013/2014 zaposlenih 867 svetovalnih delavcev v OŠ z rednim programom (ne glede na njihovo izobrazbo in 

zaposlitev za polni oziroma krajši delovni čas). V istem šolskem letu je bil na OŠ s prilagojenim programom 

zaposlen 101 svetovalni delavec. Za letošnje šolsko leto 2015/2016 sicer še ni konkretnih podatkov, vendar se 

število zaposlenih med letoma 2008 in 2013 ni bistveno spreminjalo (razen leta 2011, ko jih je bilo zaposlenih 

940) in se giblje med 862 in 890 zaposlenimi svetovalnimi delavci.  
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Graf kot zanimivost prikazuje gibanje števila zaposlenih svetovalnih delavcev v rednih programih (z modro 

barvo) in prilagojenih programih (z rdečo barvo) med letoma 2001 in 2013 (Statistični urad RS, 2015). 
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V nadaljevanju so predstavljeni demografski podatki svetovalnih delavcev, ki so sodelovali v 

kvantitativni raziskavi (Tabela 9). Na vprašalnik o uporabi igre v šolskem svetovalnem delu je 

odgovorilo 155 svetovalnih delavcev (N = 155), zaposlenih v osnovnih šolah v različnih 

krajih v Sloveniji (z rednim in prilagojenim programom). Od tega je v raziskavi sodelovalo 

153 (99 %) svetovalnih delavk in 2 (1 %) svetovalna delavca, ki imajo pridobljene različne 

poklice in stopnje izobrazbe (Graf 1 in Graf 2).  

Tabela 9: Prikaz demografskih podatkov anketirancev 

Največ anketirancev ima psihološko (31 %) in pedagoško izobrazbo (29 %), kar pomeni, da 

psihologi in pedagogi predstavljajo več kot polovico (60 %) svetovalnih delavcev v vzorcu. 

Sledili so socialni delavci in socialni pedagogi, ki skupno predstavljajo pribliţno 30 % 

anketirancev, najmanjši deleţ pa so zajemali specialni in rehabilitacijski pedagogi oziroma 

Demografski podatki  f %  

Spol (Graf 1) 

Ţenske  153 99 

Moški 2 1 

Skupaj 155 100  

Poklic (Graf 2) 

Pedagog 45 29 

Psiholog 49 3 

Socialni delavec 23 15 

Socialni pedagog 21 14 

Specialni in rehabilitacijski pedagog (defektolog) 12 8 

Drugo 4 2 

Skupaj 154 100 

Pridobljena stopnja izobrazbe (Graf 3)  

Višješolska (do 1994) 8 5 

Visokošolska 5 3 

Univerzitetna  124 80 

Magistrska 11 7 

Specializacija 4 3 

Drugo 3 2 

Skupaj 155 100 

Leta delovnih izkušenj (Graf 4) 

Od 0 do 4 let 36 23 

Od 5 do 8 let  29 19 

Od 9 do 12 let 18 12 

Od 13 do 16 let  15 10 

Od 17 do 20 14 8 

Od 21 do 24 14 9 

Od 25 do 28 6 4 

Od 29 do 32 12 8 

Od 33 do 36 let 7 5 

37 let 1 1 

Skupaj 152 100 
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defektologi (8 %). Poleg omenjenih so anketiranci med drugimi poklici izpostavili še 

inkluzivnega pedagoga in mešan profil (sociolog in pedagog). 

Graf 1: Sestava različnih poklicev svetovalnih delavcev  

 

 

Graf 2: Pridobljena stopnja izobrazbe anketiranih svetovalnih delavcev 

 

Večina anketirancev ima univerzitetno izobrazbo (81 %), 7 % svetovalnih delavcev ima 

magisterij, slaba desetina anketirancev pa ima zaključeno višjo ali visoko šolo. Trije 

anketiranci (2 %) imajo specializacijo, dva pa doktorat (Graf 3). 
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Graf 3: Prikaz strukture anketirancev glede na leta njihovih delovnih izkušenj 

 

Sodelujoči svetovalni delavci imajo v povprečju 13,5 let delovnih izkušenj (standardni odklon 

je 10,52 let). Največji deleţ anketirancev ima do 4 leta delovnih izkušenj (23 %), sicer pa 

dobro polovico sestavljajo svetovalni delavci z do 12 letnimi izkušnjami, drugo polovico pa 

svetovalni delavci z od 13 do 37 letnimi izkušnjami. Najvišja delovna doba znaša 37 let (1 

oseba) in najniţja 1 leto (10 oseb). Graf 3 prikazuje število let delovnih izkušenj svetovalnih 

delavcev, razdeljenih v štiriletne razrede.  

3.2.4 Zbiranje podatkov 

Podatke kvantitativnega dela raziskave sem zbirala s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem 

ga preko spletnega portala 1ka pripravila za svetovalne delavce, zaposlene v osnovnošolskih 

svetovalnih sluţbah v Sloveniji. S pomočjo seznama osnovnih šol (451 osnovnih šol z rednim 

programov in 28 osnovnih šol s prilagojenim programom) Ministrstva za izobraţevanje, 

znanost in šport (MIZŠ) in spletnih strani osnovnih šol sem pridobila e-poštne naslove 

svetovalnih delavcev oziroma osnovnih šol, kamor sem posredovala URL naslove spletne 

ankete
27

. V kolikor nisem imela direktnega kontakta šolskih svetovalnih sluţb, sem sporočila 

poslala na splošni naslov osnovne šole, naslovnike pa v dopisu prosila za posredovanje 

sporočila svetovalni sluţbi. Dejansko zbiranje podatkov je potekalo v septembru 2015, in 

sicer preko domene spletnega anketiranja 1ka, kamor so se shranjevali posamezni odgovori 

anketirancev.  

Podatke kvalitativnega dela raziskave sem zbirala s pomočjo osebnega intervjuja dveh 

svetovalnih delavk, pri čemer je ena zaposlena v osnovni šoli z rednim, druga pa v osnovni 

šoli s prilagojenim programom. Z obema sem se preko telefonskega pogovora dogovorila za 

                                                 
27

 Od 451 osnovnih šol z rednim programov sem pridobila 216 direktnih kontaktov svetovalnih delavcev (iz 148 

različnih šol) in 273 splošnih kontaktov osnovnih šol (tajništva ali splošnih informacij), medtem ko 30 osnovnih 

šol ni imelo dostopnih e-poštnih naslovov. Od 28 šol s prilagojenim programom sem pridobila 9 direktnih 

kontaktov svetovalnih sluţb (iz 7 različnih šol) in 11 splošnih. 
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časovni termin srečanj. Intervjuje sem opravila osebno (na podlagi zastavljenih vodil za 

intervju oziroma raziskovalnih tem) in pri tem snemala pogovora, ki sem ju kasneje s 

slovničnimi popravki dobesedno prepisala na računalnik, pri tem pa izpustila uvodne in 

zaključne, neformalne pogovore. Vsak pogovor je trajal pribliţno 30 minut.  

3.2.5 Analiza podatkov 

Pridobljeni podatki kvantitativne naravne so obdelani statistično, in sicer s pomočjo spletnega 

mesta 1ka in programskega paketa SPSS (Statistical analysis software package 20). Podatki 

vprašalnika so obdelani na nivoju osnovne deskriptivne in inferenčne statistike. Za atributivne 

spremenljivke so izračunane frekvence in odstotki (f, %), za numerične pa mere srednjih 

vrednosti in mere razpršenosti. Poleg tega sem uporabila še hi kvadrat (Ӽ
2
) preizkus hipoteze 

neodvisnosti oziroma Kullbackov 2Î preizkus za primere, kjer ni bil izpolnjen pogoj o 

teoretičnih frekvencah za Ӽ
2
 preizkus, Levenov preizkus homogenosti varianc in enosmerno 

analizo variance (Anovo). Za grafični prikaz analiziranih podatkov sem uporabila računalniški 

program Excel. Z anketo pridobljene kvalitativne podatke, ki sem jih pridobila na podlagi 

odprtih vprašanj, sem vsebinsko analizirala s pomočjo zaprtega kodiranja, saj sem oblikovala 

seznam kod, ki sem jih nadalje iskala v gradivu. Vsi v rezultatih predstavljeni odstotki in 

razmerja so izračunani glede na veljavne rezultate, torej glede na število anketirancev, ki so 

na vprašanje odgovorili in se lahko zato razlikujejo od skupnega števila vseh anketirancev. 

Pridobljeni podatki so predstavljeni grafično in/ali tabelarično.  

Podatke kvalitativnega dela raziskave sem obdelala s pomočjo postopka kvalitativne analize 

podatkov, ki je potekal v naslednjih korakih: urejanje gradiva, določitev enot kodiranja, 

odprto kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, odnosno kodiranje in 

oblikovanje končne teoretične formulacije (Mesec, 2009, str. 29). Odgovore intervjuvank sem 

s pomočjo zvočnih posnetkov dobesedno prepisala na računalnik. Pri transkripciji intervjujev 

sem nekatere besede zapisala v bolj slovnični obliki, po občutku postavljala ločila in izpuščala 

nekatera mašila, vendar pri tem pazila, da s tem ne bi kakorkoli spreminjala vsebinskega 

pomena intervjujev. Zapisa intervjujev sem umestila v obliko tabele, kamor sem poleg 

podčrtovanja relevantnih izjav dopisala kode oziroma pojme. Pojme, ki sem jih dobila z 

odprtim kodiranjem (kode prvega reda), sem v nadaljevanju zdruţila (osno kodiranje), jih 

uredila v hierarhijo oziroma kategorije in dodala morebitne manjkajoče pojme. Za boljši 

prikaz sem pridobljene podatke umestila v tabelo in na ta način primerjala oba intervjuja. Na 

podlagi tega sem oblikovala poskusno teorijo. Sam potek odprtega, osnega in odnosnega 

kodiranja je delno razviden v Prilogi 3.   
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4. REZULTATI  

4.1 REZULTATI KVANTITATIVNEGA DELA RAZISKAVE  

4.1.1 Vloga in uporaba igre in igralnih aktivnosti v šolskem svetovanju 

V empirični raziskavi sem mnenje svetovalnih delavcev o uporabi igre in igralnih aktivnosti v 

šolskem svetovalnem delu poleg specifičnih vprašanj ugotavljala s pomočjo dveh 

nasprotujočih si trditev, pri čemer se ena trditev nagiba k razumevanju igre kot aktivnosti, ki 

lahko pomembno prispeva k uspešnosti svetovalnega dela, druga pa k razumevanju igre kot 

značilne oblike zabave in sprostitve, ki zavira (svetovalno) delo (Wood, 2010). Strinjanje z 

omenjenima trditvama sem preverjala s pomočjo 5-stopenjske lestvice strinjanja, pri čemer 1 

pomeni, da se anketiranci s trditvijo sploh ne strinjajo, 5 pa, da se z njo popolnoma strinjajo.  

Tabela 10: Mnenje o uporabi igre in igralnih aktivnosti v svetovalnem delu  

    SD 

1. Igra predstavlja aktivnost, ki lahko pomembno 

prispeva k uspešnosti svetovalnega dela.  

4,3 0,69 

2. Igra pomeni zabavo in sprostitev, zaradi česar zavira 
svetovalno delo.  

1,7 0,90 

Iz povprečnih ocen pridobljenih rezultatov je razvidno, da se svetovalni delavci bolj strinjajo s 

prvo trditvijo, ki pravi, da lahko uporaba igre in igralnih aktivnosti v splošnem pomembno 

pripomore k uspešnosti svetovalnega dela (x  = 4,3), medtem ko se s trditvijo, da lahko igra 

zavira svetovalno delo, večinoma ne strinjajo (x  = 1,7). Graf 5 slikovno nazorneje prikazuje 

omenjene ugotovitve. 

Graf 4: Prikaz splošnega mnenja o uporabi igre v svetovalnem delu glede na dane trditve 
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4.1.2 Uporaba igralnih aktivnosti  

Med drugim sem ugotavljala, katere igralne aktivnosti in materiale oziroma pripomočke 

svetovalni delavci uporabljajo pri svojem delu. Pri tem sem najprej uporabila odprto 

vprašanje, s pomočjo katerega so lahko anketiranci prosto naštevali igralne aktivnosti, ki se 

jim zdijo najpomembnejše za njihovo delo. Svetovalni delavci so v povprečju našteli po dve 

vrsti igralnih aktivnosti (x  = 2,2; SD = 2,5). Največ igralnih aktivnosti (8) je izpostavila ena 

svetovalna delavka, 31 anketirancev pa ni podalo odgovora oziroma ni naštelo nobene igralne 

aktivnosti. Od tega so 3 anketiranci zapisali, da igralnih aktivnosti ne uporabljajo oziroma 

nimajo izkušenj na tem področju, 5 pa je podalo odgovore, iz katerih specifične igralne 

aktivnosti niso razvidne. Največ anketirancev je sicer naštelo po 3 vrste igralnih aktivnosti.   

Na podlagi vsebinske analize sem naštete aktivnosti razvrstila v naslednje kategorije: igre z 

uporabo kreativnega materiala, socialne in druţabne ter komunikacijske igre, dramska igra in 

igra vlog, didaktične igre, sprostitvene igre, uporaba zgodb in pravljic, gibalne in motorične 

igre ter druge igre. V okviru socialnih in druţabnih iger, ki so jih svetovalni delavci 

največkrat izpostavili (v 52 %), so našteli naslednje aktivnosti: igre spoznavanja, igre 

utrjevanja pripadnosti skupini, igre razvijanja sodelovanja med učenci, igre za razvoj 

empatije, spoznavne igre, interakcijske igre, timske igre, igre za razvijanje socialnih 

spretnosti, igre o čustvih, »team building« igre itd. Poleg dramske igre in igre vlog (ki ju je 

izpostavilo 34 % anketirancev) so največkrat izpostavili še igre z uporabo kreativnega 

materiala (17 %), ki zajemajo risanje in barvanje, uporabo plastelina, razne ustvarjalne in 

umetnostne igre, kocke, pesek in druge likovne dejavnosti. Poleg omenjenih so večkrat našteli 

še uporabo didaktičnih iger (13 % anketirancev) in gibalnih oziroma motoričnih vaj (12 %), 

kot so športne igre (igre s športnimi rekviziti), motorično gibalne aktivnosti in igre za krepitev 

finomotorike. Nekaj anketirancev (15) je naštelo sprostitvene dejavnosti, zabavne igre in igre 

za »regulacijo« čustev. V enakem razmerju so se pojavile tudi razne miselne, domišljijske in 

(po)učne igre, kot so igre za koncentracijo in spomin ter krepitev zbranosti in pozornosti, 

domišljijske igre, matematične igre, igre za razvrščanje itd. Poleg naštetih je nekaj 

anketirancev poudarilo uporabo pravljic in terapevtskih iger ter prosto igro oziroma igro s 

pravili. Podrobnejši prikaz posameznih aktivnosti je sicer razviden v Prilogi 2.  

V nadaljevanju sem uporabila vprašanje z lestvico razvrščanja, pri čemer so svetovalni 

delavci po pomembnosti hierarhično razvrščali dane kategorije igralnih aktivnosti (tako da so 

razpoloţljive kategorije na levi strani povlekli v poljubno hierarhijo na desni strani).  

Tabela 11: Uporaba posameznih igralnih aktivnosti za svetovalno delo (N = 132) 

    SD 

Likovne aktivnosti (risanje, slikanje, izdelovanje ipd.) 3,7 1,38 

Igra z igračami 4,9 1,43 

Uporaba različnih predmetov in materialov (glina, pesek, 

plastelin ipd.) 

3,6 1,52 

Igra z lutkami, uporaba dramske igre in igre vlog  3,6 1,78 

Uporaba didaktičnih in druţabnih iger 2,4 1,60 

Uporaba knjig in zgodb 2,8 1,35 
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Povprečne ocene posameznih kategorij, ki jih prikazuje Tabela 11, so izračunane glede na 

mesta, na katera so jih svetovalni delavci razvrstili (pri čemer je 1 prvo, 6 pa zadnje mesto). 

Tabela 12: Pomembnost posameznih igralnih aktivnosti za svetovalno delo  

 1 2 3 4 5 6 Skupaj 

Likovne aktivnosti (risanje, slikanje, 

izdelovanje ipd.) 

f 9 19 30 33 26 12 129 

% 7 15 23 26 20 9 100 

Igra z igračami f 4 10 7 13 29 65 128 

% 3 8 5 10 23 51 100 

Uporaba različnih predmetov in 

materialov (glina, pesek, plastelin)  

f 13 20 31 29 17 19 129 

% 10 16 24 22 13 15 100 

Igra z lutkami, uporaba dramske igre 

in igre vlog  

f 25 17 17 18 30 22 130 

% 19 13 13 14 23 17 100 

Uporaba didaktičnih in druţabnih 

iger 

f 55 25 19 8 17 6 130 

% 42 19 15 6 13 5 100 

Uporaba knjig in zgodb f 24 39 25 28 10 4 130 

% 18 30 19 22 8 3 100 

Iz Tabele 11 je razvidno, da so svetovalni delavci uporabo didaktičnih in druţabnih iger 

največkrat postavili na najvišje mesto, in sicer kot najpomembnejšo igralno aktivnost pri 

svetovalnem delu z otroki. Omenjena aktivnost je z najniţjo povprečno oceno (x  = 2,4) 

dosegla po pomembnosti najvišjo uvrstitev. Sledila je uporaba knjig in zgodb (x  = 2,8), temu 

pa uporaba različnih predmetov in materialov, igra z lutkami in igra vlog (x  = 3,6) ter uporaba 

likovnih aktivnosti (x  = 3,7). Anketirancem se zdi igra z igračami najmanj pomembna za 

njihovo delo z otroki (podobno so jo tudi največkrat uvrstili na zadnje, šesto mesto). Iz 

pridobljenih povprečnih ocen je moţno izpeljati okvirno razvrstitev igralnih aktivnosti po 

pomembnosti za svetovalno delo, ki jo slikovno prikazuje Graf 5. 

Graf 5: Razvrstitev različnih kategorij igralnih aktivnosti po pomembnosti oziroma 

primernosti za uporabo v svetovalnem delu  
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4.1.3 Pogostost uporabe igre in igralnih aktivnosti  

V nadaljevanju sem ţelela z vprašanjem z več moţnimi odgovori raziskati, katere igralne 

materiale oziroma pripomočke svetovalni delavci najpogosteje uporabljajo pri svojem delu 

oziroma so prisotni v njihovih pisarnah. Poleg tega sem z moţnostjo dodajanja odgovorov 

(pod Drugo) ţelela raziskati še druge materiale (če jih predhodno še niso našteli), ki se zdijo 

anketirancem pomembni in jih umeščajo v igro znotraj svetovalnih procesov. 

Tabela 13: Uporaba različnih igralnih materialov in pripomočkov  

 f % 

Barvice in listi 132 86 

Igrače  94 61 

Kocke  77 50 

Plastelin in glina 58 38 

Pesek  25 16 

Lutke  65 42 

Druţabne igre 112 73 

Didaktične igre 116 75 

Pravljice in zgodbe 120 78 

Drugo 19 12 

Pridobljeni podatki prikazujejo, koliko anketirancev je pri omenjenem vprašanju izbralo 

določen igralni pripomoček. Razvidno je, da so barvice in listi najpogosteje prisotni v 

»svetovalno-delovni« pisarni (uporablja jih 86 % anketirancev). Sledijo pravljice in zgodbe 

(75 %) ter druţabne igre (73 %). Pomembno mesto zasedajo tudi igrače in kocke, ki jih je 

izbrala več kot polovica anketirancev, medtem ko so manjkrat izbrali glino in plastelin (38 %) 

ter najmanjkrat pesek (16 %). Graf 7 prikazuje omenjene predmete in materiale po njihovi 

prisotnosti oziroma pogostosti uporabe. 

Graf 6: Prisotnost posameznih igralnih materialov in pripomočkov  
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Druge igralne aktivnosti, ki so jih anketiranci dodatno izpostavili, so poleg danih zajemale 

bolj specifično opredeljene igralne aktivnosti, ki sem jih zaradi laţjega prikaza razvrstila v 

posamezne kategorije:  

- različni materiali: les, stiropor, slamice, elastika, vrvice, kamni, »hama perlice«; 

- igrače: ţoge, ţogice za stiskanje, sestavljanke (»puzzle«), kolebnica, boksarska vreča, 

baloni, koš za košarko; 

- časopisni material: časopisi, revije; 

- drugo: tabla in kreda, ravnoteţna deska itd.  

Pogostost uporabe igre in igralnih aktivnosti v svetovalnem delu sem poleg raziskovanja 

prisotnosti posameznih igralnih materialov in pripomočkov raziskovala s pomočjo 5-

stopenjske lestvice, pri čemer so anketiranci subjektivno ocenjevali, pribliţno kako pogosto 

omenjene aktivnosti vključujejo v svoje delo z otroki dveh različnih starostnih skupin; z 

otroki na razredni in predmetni stopnji oziroma okvirni starosti med 5 in 9 let ter 10 in 14 let. 

Tabela 14 prikazuje posamična števila odgovorov, ki so jih pri omenjenem vprašanju podali 

svetovalni delavci. Pri tem je potrebno poudariti, da lahko tudi v tem primeru na rezultate 

vpliva različno dojemanje igre in igralnih aktivnosti svetovalnih delavcev in ne nujno odraţa 

dejanske slike njihove uporabe, vendar kljub temu do določene mere prikazuje splošno 

mnenje oziroma oceno svetovalnih delavcev.   

Tabela 14: Pogostost vključevanja igre in igralnih aktivnosti v svetovalno delo anketirancev 

glede na starost otrok  

Podvprašanje 

 
Odgovori  

   

 

SD  nikoli redko včasih navadno vedno Skupaj 

Pri otrocih v 

starosti med 

5 in 9 let  

f 1 5 26 70 31 133  

3,94 

 

0,80 % 1 4 20 53 23 100 

Pri otrocih v 

starosti med 

10 in 14 let 

f 3 30 65 32 3 133  

3,02 

 

0,81 % 2 23 49 24 2 100 

Na podlagi ocenjevanj pogostosti uporabe igre anketirancev so se med povprečnimi ocenami 

rezultatov (kjer je razpon od 1−nikoli in 5−vedno) pojavile manjše razlike pri delu z mlajšimi 

in starejšimi otroki. Največ ocen anketirancev (dobra polovica) se pri ocenjevanju pogostosti 

uporabe igre pri otrocih v starosti med 5 in 9 let giba na četrti stopnji (»navadno«) in okoli nje 

(»vedno« ter »včasih«), pri ocenjevanju pogostosti uporabe igre pri otrocih v starosti med 10 

in 14 let pa na tretji stopnji (»včasih«) in okoli nje (»redko« ter »navadno«). Povprečna ocena 

pogostosti vključevanja igre in igralnih aktivnosti anketirancev je glede na starost otrok višja 

pri mlajših otrocih. Od tod sledi, da lahko za konkreten vzorec potrdimo zastavljeno hipotezo 

(H1).  

Pri tem me je zanimalo, če se pojavljajo morebitne razlike v ocenjevanju pogostosti uporabe 

oziroma vključevanja igre med svetovalnimi delavci z različnimi poklici.  
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Tabela 15: Ocene pogostosti vključevanja igre v svetovalno delo pri otrocih v starosti med 5 

in 9 let ter med 10 in 14 let glede na poklic svetovalnih delavcev 

 

Izobrazba 

Kako pogosto vključujete igro pri otrocih v 

starosti med 5 in 9 let? 

 

Skupaj 
 

x  
nikoli redko včasih navadno vedno 

Pedagog  f 1 0 11 19 4 35  

3,71 % 3 0 3 5 11 100 

Psiholog  f 0 5 7 22 9 43  

3,81 % 0 12 16 51 21 100 

Socialni 

delavec 

f 0 0 5 11 3 19  

3,90 % 0 0 26 58 16 100 

Socialni 

pedagog 

f 0 0 1 9 10 20  

4,45 % 0 0 5 45 50 100 

Specialni in 

rehabilitacijski 

pedagog 

f 0 0 1 6 5 12  

4,33 % 0 0 8 50 42 100 

Drugo f 0 0 1 3 0 4  

3,75 % 0 0 25 75 0 100 

 

Izobrazba 

Kako pogosto vključujete igro pri otrocih v 

starosti med 10 in 14 let? 

 
Skupaj 

 

x  

nikoli redko včasih navadno vedno 

Pedagog  f 2 11 18 4 1 36  

2,75 % 6 30 50 11 3 100 

Psiholog  f 1 12 20 10 0 43  

2,93 % 2 28 47 23 0 100 

Socialni 

delavec 

f 0 4 12 2 0 18  

2,88 % 0 22 67 11 0 100 

Socialni 

pedagog 

f 0 0 9 9 2 20  

3,65 % 0 0 45 45 10 100 

Specialni in 

rehabilitacijski 

pedagog 

f 0 3 2 7 0 12  

3,33 % 0 25 17 58 0 100 

Drugo f 0 0 4 0 0 4  

3,00 % 0 0 100 0 0 100 

Medtem ko so socialni in specialno-rehabilitacijski pedagogi ocenili, da igro pri mlajših 

otrocih v več kot 90 % uporabljajo »navadno« ali vedno«, je ta odstotek pri ostalih poklicih 

manjši; psihologi in socialni delavci igro »navadno« ali »pogosto« uporabljajo v 72 % 

oziroma 74 %, pedagogi pa v 65 %. Pedagogi so uporabo igre sicer večinoma (86 %) označili 

s pojmoma »včasih« in »navadno«, na drugi strani pa se nekaj odgovorov pedagogov in 

psihologov nanaša na odgovora »nikoli« oziroma »redko«, ki se sicer pri ostalih poklicih ne 

pojavita. Tako je 12 % psihologov ocenilo, da igralne aktivnosti »redko« uporabljajo. Večina 

odgovorov vseh svetovalnih delavcev se pri ocenjevanju pogostosti uporabe igre pri otrocih v 

starosti med 10 in 14 let giblje med »včasih« in »navadno«, pogosteje je bil izbran tudi 

odgovor »redko«, medtem ko so odgovor »vedno« v tem kontekstu skupno izbrali le trije 

anketiranci. Več kot polovica socialnih pedagogov (55 %) in specialno-rehabilitacijskih 
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pedagogov (58 %) je tudi v tem primeru uporabila odgovor »vedno« ali »navadno«, medtem 

ko so ostali največkrat uporabili odgovor »včasih«. Tudi v tem primeru je narasla uporaba 

ocen pogostosti uporabe igre z odgovoroma »nikoli« in »redko«, in sicer so ju pedagogi 

uporabili v 36 %, psihologi v 30 %, socialni delavci v 22 % in specialno-rehabilitacijskih 

pedagogi v 25 %. Glede na dobljene rezultate lahko zaključimo, da so svetovalni delavci z 

različnimi poklici nekoliko drugače ocenili pogostost uporabe igre tako pri mlajših kot tudi pri 

starejših otrocih, zato lahko sprejmemo hipotezo, ki omenjene razlike predvideva (H2). 

Svetovalnim delavcem z različno izobrazbo je skupno, da so pogostost uporabe igre nekoliko 

višje ocenjevali pri mlajših otrocih (H1). 

Pri tem me je zanimalo, če na pogost uporabe igre v svetovalnem delu vplivajo leta delovnih 

izkušenj svetovalnih delavcev. Med odgovori anketirancev z različnimi leti delovnih izkušenj 

se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede pogostosti uporabe igralnih aktivnosti v 

svetovalnem delu pri otrocih v starosti med 5 in 9 let (2Î = 98,792, df = 136, P = 0,993)  in 

prav tako pri otrocih v starosti med 10 in 14 let (2Î = 101,789, df = 132, P = 0,976). Na 

podlagi tega lahko hipotezo 3 zavrnem, za rezultate konkretnega vzorca pa v splošnem velja, 

da so pogostost uporabe igre višje ocenjevali svetovalni delavci z niţjimi leti delovnih 

izkušenj. 

Tabela 16: Prikaz rezultatov Kullbackovega 2Î preizkusa 

 Pogostost vključevanja igre v 

delo z otroki v starosti med 5 

in 9 let  

Pogostost vključevanja igre v 

delo z otroki v starosti med 10 

in 14 let 

Leta delovnih 

izkušenj 

2Î 98,792 101,789 

df  136 132 

P  0,993 0,976 

N 133 133 

 

4.1.4 Uporaba igralnih aktivnosti kot način doseganja različnih namenov 

svetovalnega procesa in naslavljanja različnih teţav otrok  

V empirični raziskavi sem poleg posameznih vrst igralnih aktivnosti, ki jih svetovalni delavci 

izpostavljajo kot za šolsko svetovanje najpomembnejše, raziskovala tudi, kako ocenjujejo 

uporabnost posameznih aktivnosti glede na specifične svetovalne namene oziroma cilje ter v 

okviru katerih vrst teţav se jim zdi uporaba igre primerna metoda dela.  

Pri raziskovanju mnenja svetovalnih delavcev o uporabnosti igralnih aktivnosti za doseganje 

specifičnih, na podlagi obstoječe literature zastavljenih namenov oziroma ciljev, tudi funkcij 

igre, sem uporabila 4-stopenjsko lestvico ocenjevanja uporabnosti (1–povsem neuporabno, 2–

delno uporabno, 3–uporabno in 4–zelo uporabno).  
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Tabela 17: Mnenje svetovalnih delavcev o uporabnosti igralnih aktivnosti za doseganje 

specifičnih namenov 

    SD 

Vzpostavljanje odnosa in zaupanja 3,7 0,54 

Raziskovanje otrokovih teţav in stisk 3,4 0,68 

Spodbujanje otrokovega izraţanja, komunikacija 3,6 0,51 

Razreševanje problemov in teţav 3,1 0,75 

Učenje 3,3 0,77 

Zabava in sprostitev 3,7 0,47 

Doseganje terapevtskih učinkov 3,4 0,63 

 

Iz pridobljenih rezultatov oziroma povprečnih ocen je razvidno, da se zdi svetovalnim 

delavcem uporaba igre in igralnih aktivnosti pomembna v okviru doseganja vseh naštetih 

namenov, saj so vse povprečne ocene višje od števila 3 oziroma se gibajo med uporabnim in 

zelo uporabnim načinom dela. Graf 7 prikazuje razvrščenost posameznih ciljev oziroma 

namenov svetovalnega procesa glede na povprečno oceno njihove »uporabnosti«. Čeprav so 

razlike med zastavljenimi cilji majhne, so anketiranci igro označili kot najuporabnejšo 

aktivnost za vzpostavljanje odnosa in zaupanja ter doseganja zabave in sprostitve, tudi za 

spodbujanje otrokovega izraţanja in komunikacije. Igra se jim zdi v tem kontekstu najmanj 

uporabna pri reševanju problemov in učenju, medtem ko se jim zdi pomembnejša za 

raziskovanje otrokovih teţav in stisk ter doseganje terapevtskih učinkov.  

Graf 7: Mnenje svetovalnih delavcev o uporabnosti igralnih aktivnosti za doseganje 

specifičnih namenov 

 

Pri raziskovanju primernosti uporabe igre pri delu z otroki z različnimi teţavami sem 

uporabila vprašanje z izbiro več moţnih odgovorov. 
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Tabela 18: Mnenje svetovalnih delavcev o uporabi igre kot primerne metode v okviru dela pri 

specifičnih teţavah otrok 

Specifične teţave otrok f % 

Učne teţave 77 58 

Vedenjske in disciplinske teţave  115 86 

Teţave v telesnem, duševnem in socialnem razvoju 102 77 

Čustvene teţave 128 96 

Specifične (individualne) problemske situacije 71 53 

Drugo  5 4 

Svetovalni delavci so med vrstami teţav otrok, pri katerih se jim zdi igra primerna metoda 

dela, največkrat izbrali čustvene teţave otrok, tudi vedenjske in disciplinske teţave ter teţave 

v telesnem, osebnem in socialnem razvoju (omenjene teţave je izbralo od 77 % svetovalnih 

delavcev). Manjkrat so izbrali učne teţave in specifične individualne situacije (od 53 % do 58 

%). Poleg tega so pod drugo našteli še teţave avtističnega spektra in delo z nadarjenimi 

otroki. Graf 8 prikazuje deleţe izbranih vrst teţav, znotraj katerih se svetovalnim delavcem 

zdi igra primerna metoda dela. Pri tem je potrebno poudariti, da naštete vrste »teţav« v 

glavnem zajemajo dva vidika; medtem ko ene opisujejo predvsem posamezne stiske 

(problemske situacije in različne čustvene, vedenjske idr.), druge zajemajo »dolgotrajnejše« 

teţave otrok, ki predstavljajo eno izmed njihovih značilnosti (kot so motnje v telesnem in 

duševnem razvoju, teţave avtističnega spektra idr.). V obeh primerih lahko uporabo igre v 

grobem razumemo na dva načina: kot način dela za doseganje določenih ciljev, ki lahko 

pripomore pri reševanju teţav in kot način (prilagoditve) komunikacije otroku, njegovim 

značilnostim in sposobnostim.  

Graf 8: Mnenje svetovalnih delavcev o uporabi igre kot primerne metode v okviru dela pri 

specifičnih teţavah otrok 
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4.1.5 Strukturiranost igre in igralnih aktivnosti, primernih za svetovalno delo  

Pri raziskovanju za svetovalno delo primernih igralnih metod glede na njihovo strukturo sem 

uporabila 5-stopenjski ocenjevalni kontinuum (kjer je 1 pomenila najbolj, 5 pa najmanj 

strukturirano igro oziroma prosto igro), na katerem so anketiranci označili primernost stopnje 

strukturirane oziroma proste igre za svetovalno delo. Pod opombo sem dodala nalogi 

primerno definicijo strukturirane in proste igre, po kateri je strukturirana igra izrazito 

načrtovana in vodena s strani odraslih oseb, prosta igra pa igra brez navodil in sugestij 

odraslih.  

Tabela 19: Ocenjevanje za svetovalno delo primerne strukturiranost igre  

Podvprašanja Odgovori    SD  

1 2 3 4 5 Skupaj 

Strukturirana 

igra−prosta igra*  

f  10 44 57 16 4 133  

2,7 

 

0,89 % 8 34 44 12 3 100 

*Kontinuum strukturiranosti igre se razteza od najbolj strukturirane igre na levi strani (ocena 

1) do najmanj strukturirane igre oziroma proste igre na desni strani (ocena 5).  

Graf 9: Prikaz ocen strukturiranosti igre 

 

Graf 9 prikazuje pogostost pojavljanja posameznih odgovorov. Razvidno je, da se je 

največkrat pojavila ocena 3 (v 44 %), ki prikazuje srednjo vrednost oziroma srednje 

strukturirano igro, torej med najbolj in najmanj strukturirano igro oziroma prosto igro. Sledila 

je ocena 2, ki se giblje k višji strukturiranosti igre (v 34 %) in nato ocena 4, ki nakazuje manj 

strukturirano igro (v 12 %). Najmanj anketirancev je izbralo oceno 5, torej popolnoma prosto 

igro. Čeprav so lahko posamezne igralne aktivnosti različno strukturirane in vsebujejo 

različne stopnje navodil ter nadzora odraslih, ocenjevanje strukturiranosti pa je lahko precej 
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subjektivno, pridobljeni podatki odsevajo mnenje oziroma oceno anketirancev o tem, kakšna 

vrsta strukturiranosti naj bi bila v splošnem primerna za šolsko svetovalno delo. Pridobljeni 

podatki tako kaţejo, da je za tovrstno delo primernejša srednje strukturirana oziroma bolj več 

kot manj strukturirana igra oziroma drugače − v okviru svetovalnega dela je potrebna 

določena stopnja strukturiranosti v smislu vključevanja odraslih in njihovih navodil ter 

načrtovanja.  

Pri tem me je zanimalo, ali se med posameznimi osnovnimi vrstami poklicev (pedagogi, 

psihologi, socialnimi delavci, socialnimi pedagogi, specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi) 

pojavljajo razlike v ocenjevanju strukturiranosti igre. Iz povprečnih ocen anketirancev (Tabela 

20) iz različnih poklicnih področij je razvidno, da so povprečno najvišje ocene (v smeri proste 

igre) podajali socialni delavci, najniţje (v smeri k bolj strukturirani igri) pa pedagogi in 

psihologi. Z upoštevanjem predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,956, df1 = 5, df2 = 125, 

P = 0,015) je enosmerna analiza variance – Anova med svetovalnimi delavci z različno 

pridobljeno izobrazbo pokazala statistično pomembne razlike pri ocenjevanju strukturiranosti 

igre, primerne za svetovalno delo (F = 3,736, P = 0,003). Tukeyev HDS post hoc test je 

nadalje omenjene razlike pokazal med pedagogi in socialnimi delavci.  

Tabela 20: Ocene strukturiranosti igre, primerne za svetovalno delo (glede na poklic 

svetovalnih delavcev) 

 N Najniţja 

ocena 

Najvišja 

ocena 

   SD 

Pedagog 34 1 4 2,29 0,87 

Psiholog 42 1 5 2,67 0,75 

Socialni delavec 19 2 5 3,26 0,73 

Socialni pedagog 20 2 5 2,95 0,76 

Specialni in rehabilitacijski pedagog 12 1 5 2,92 1,38 

Drugo 4 2 3 2,25 0,5 

 

Tabela 21: Levenov preizkus homogenosti varianc 

 Levenov test df1 df2 P 

Ocenjevanje 

strukturiranosti igre 

2,956 5 125 0,015 

 

 

Tabela 22: Enosmerna analiza varianc – Anova 

 df F P 

Ocenjevanje 

strukturiranosti igre 

Med skupinami  5 3,736 0,003 

Znotraj skupin 125   

Skupaj 130   
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4.1.6 Ovire za igro v svetovalnem delu 

V nadaljevanju sem v okviru raziskovanja dejavnikov, ki lahko ovirajo uporabo igre in 

igralnih aktivnosti v svetovalnem delu, raziskovala tudi morebitno ţeljo anketirancev po 

dodatni uporabi igre oziroma njenem zmanjševanju. Kar 75 % svetovalnih delavcev je 

odgovorilo, da bi v svoje delo ţelelo vnesti še več igre, medtem ko 25 % anketirancev meni, 

da ne potrebujejo dodatnih igralnih aktivnosti oziroma jih uporabljajo ţe dovolj.  

Anketiranci, ki si ţelijo povečati uporabo igre v okviru svojega dela (101 anketiranec), so 

nadalje odgovarjali na vprašanje o morebitnih dejavnikih, ki najpogosteje ovirajo igro, pri 

čemer so lahko izbrali več moţnih odgovorov. Pri tem so kot glavni razlog, ki ovira igro,  

izbrali pomanjkanje časa (71 % tistih, ki ţeli v svoje delo vnesti več igre), sledilo je še 

pomanjkanje sredstev oziroma posameznih pripomočkov in materialov (50 %) in premalo 

izobraţevanj na to temo (49 %). Nasprotno je odgovor »kurikularna določila« izbralo najmanj 

anketirancev (9 %). Odgovori, ki so jih pod drugo zapisali nekateri anketiranci, so se podobno 

nanašali na pomanjkanje časa oziroma potrebo po obravnavi določene učne snovi ter na 

poudarek na delu oziroma učenju in s tem storilnostno naravnanost (predvsem pri delu s 

starejšimi otroki iz višjih razredov).  

Graf 10: Dejavniki, ki najpogosteje ovirajo uporabo igre v svetovalnem delu 

 

Pri tem me je zanimalo, če se med anketiranci, ki pri svojem delu ţelijo uporabljati več 

igralnih aktivnosti in med tistimi, ki menijo, da jih uporabljajo ţe dovolj, pojavljajo razlike pri 

ocenjevanju pogostosti uporabe igre (Tabela 23). Med njihovimi odgovori se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike (2Î = 5,130, df = 4, P = 0,274) glede ocenjevanja pogostosti 

vključevanja igre in igralnih aktivnosti v svetovalno delo z otroki v starosti med 5 in 9 let in 

prav tako ne pri delu z otroki v starosti med 10 in 14 let (2Î = 2,924, df = 4, P = 0,571).  
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Tabela 23: Ocene pogostosti vključevanja igre v svetovalno delo pri otrocih v starosti med 5 

in 9 let ter med 10 in 14 let glede na ţeljo po dodatni vključitvi igre 

 Kako pogosto vključujete igro pri otrocih v 

starosti med 5 in 9 let? 

 

x  
 

Skupaj 

nikoli redko včasih navadno vedno 

Ali bi v 

svoje delo 

ţeleli 

vključiti 

več igre? 

DA f 1 2 19 56 21  

3,95 

99 
% 1 2 19 57 21 100 

NE f 0 3 6 14 10  

3,94 

33 
% 0 9 18 43 30 100 

Skupaj 3 30 64 32 3  132 

 

 

 

Kako pogosto vključujete igro pri otrocih v 

starosti med 10 in 14 let? 

 

x  
 

Skupaj 

nikoli redko včasih navadno vedno 

Ali bi v 

svoje delo 

ţeleli 

vključiti 

več igre? 

DA 

 

f 2 22 50 25 1  

3,01 

100 
% 2 22 50 25 1 100 

NE f 1 8 14 7 2  

3,01 

32 
% 3 25 44 22 6 100 

Skupaj 3 30 64 32 3  132 

 

Tabela 24: Prikaz rezultatov Kullbackovega 2Î preizkusa 

 Pogostost vključevanja igre v 

delo z otroki v starosti med 5 

in 9 let  

Pogostost vključevanja igre v 

delo z otroki v starosti med 10 

in 14 let 

Ţelja po dodatni 

uporabi igralnih 

aktivnosti  

2Î 5,130 2,924 

df  4 4 

P  0,274 0,571 

N 132 132 

Povprečne ocene ocenjevanja pogostosti uporabe igre v svetovalnem delu so pri obeh 

skupinah anketirancev (tistih, ki v svoje delo ţelijo vnesti še več igralnih aktivnosti in tistih, 

ki menijo, da jih uporabljajo ţe dovolj) skoraj identične. Od tod sledi, da na pogostost 

uporabe igre in igralnih aktivnosti ne vpliva ţelja po njihovem dodatnem vključevanju. Med 

njimi prav tako ni bistvenih razlik pri izbiri posameznih ocenjevalnih odgovorov; v obeh 

primerih je največ anketirancev pogostost uporabe igre pri mlajših otrocih označilo s pojmom 

»navadno« ter pri starejših otrocih s pojmom »včasih«. Iz prikazanih podatkov pa lahko 

podobno, kot sicer ţe predhodno, ugotovimo, da so svetovalni delavci v obeh primerih (če 

ţelijo uporabljati več igralnih aktivnosti ali če tega ne ţelijo) pogostost uporabe igre višje 

ocenjevali pri delu z mlajšimi otroki v starosti med 5 in 9 let (H1). 

Pri tem je Kullbackov test kot zanimivost pokazal statistično pomembne razlike pri ţelji po 

dodatni uvedbi igralnih aktivnosti v svetovalno delo glede na različna leta delovnih izkušenj 

anketirancev (2Î = 49,635, df = 33, P = 0,032) (Tabela 26). Svetovalni delavci z do dvanajst 

letnimi izkušnjami so v več kot 80 % odgovorili, da si ţelijo v svoje delo vnesti še več igre in 
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igralnih aktivnosti, medtem ko je med ostalimi anketiranci višji deleţ tistih, ki menijo, da 

uporabljajo ţe dovolj igre. Razen skupine svetovalnih delavcev z delovnimi izkušnjami med 

25 in 28 let, ki v 75 % meni, da uporablja dovolj igralnih aktivnosti, so vse ostale skupine 

(razdeljene na 4 letne razrede) v več kot polovici primerov odgovorile, da si v svoje delo 

ţelijo vnesti še več igralnih aktivnosti (Tabela 25).  

Tabela 25: Ţelja po vključitvi dodatne uporabe igre (glede na leta delovnih izkušenj) 

 Ali bi ţeleli v svoje delo vključiti še več 

igre? 

  

Skupaj 

DA NE 

 f % f % f % 

L
et

a 
d
el

o
v
n
ih

 i
zk
u
še
n
j 0–4  28 85 5 15 33 100 

5–8  22 85 4 15 26 100 

9–12  12 80 3 20 15 100 

13–16  8 57 6 43 14 100 

17–20  8 80 2 20 10 100 

21–24  9 64 5 36 14 100 

25–28  1 25 3 75 4 100 

29–32  9 75 3 25 12 100 

33-37 3 60 2 40 5 100 

Skupaj 100 33 133 

 

Tabela 26: Prikaz rezultatov Kullbackovega 2Î preizkusa 

 Ţelja po dodatni uporabi igralnih aktivnosti  

Leta delovnih 

izkušenj 

2Î 49,635 

df  33 

P  0,032 

N 133 

 

4.1.7 Dodatna izobraţevanja na temo uporabe igre v šolskem delu  

Na vprašanje o morebitnem obiskovanju dodatnih izobraţevanjih na temo uporabe igre in 

igralnih aktivnosti v svetovalnem delu je več kot polovica anketirancev (68 %) odgovorila, da 

tovrstnih izobraţevanj niso obiskovali, 32 % anketirancev pa jih je obiskovalo/jih obiskuje. 

Med njimi je 95 % anketirancev obiskovalo različna kratkotrajna izobraţevanja, kot so razna 

predavanja, delavnice, seminarji ipd., 7 % pa se je udeleţilo dolgotrajnejših izobraţevanj 

(kontinuirana izobraţevanja: razna usposabljanja, tečaji, daljša predavanja itd.). Pri tem je ena 

oseba obiskovala tako krajša kot dolgotrajnejša izobraţevanja. Posamezne oblike omenjenih 

izobraţevanj so nekateri anketiranci konkretneje opisno našteli s pomočjo odprtega vprašanja.   
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Tabela 27: Obiskovanje (krajših in dolgotrajnejših) dodatnih izobraţevanj na temo uporabe 

igre in igralnih aktivnosti 

Dodatna izobraţevanja f % 

DA 

Kratkotrajnejša 

Dolgotrajnejša  

42 

39 

3 

68 

93 

7 

NE 91 32 

Skupaj 133 100 

Pri naštevanju konkretnih vrst dodatnih izobraţevanj (predvsem v obliki predavanj, delavnic 

seminarjev, kongresov, projektov in predstavitev posameznih programov in tehnik) so 

anketiranci najpogosteje izpostavili izobraţevanja na temo uporabe lutk. Posamezne odgovore 

sem razdelila na naslednje teme: 

- uporaba lutk: uporaba lutke v svetovalnem delu, lutke v vzgoji in izobraţevanju, delo z 

lutko kot terapevtskim in didaktičnim pripomočkom, pomoč z lutko, terapevtsko delo z 

lutko; 

- terapevtsko delo: z lutko, z glino, s peskovnikom, z risbo, pomoč z umetnostjo;  

- igralna terapija, druţinska terapija; 

- uporaba socialnih iger;  

- pedagogika igre;  

- specifične teme: razvijanje pozitivne samopodobe po Reasonerju itd.  

Nekateri anketiranci so obiskovali dolgotrajnejša izobraţevanja, ki so med drugim vključevala 

tudi uporabo igre in igralnih aktivnosti (npr. v okviru terapevtskega izobraţevanja in 

druţinske terapije).  

Tabela 28: Ocene pogostosti vključevanja igre v svetovalno delo pri otrocih v starosti med 5 

in 9 let ter med 10 in 14 let (glede na obiskovanje dodatnih izobraţevanj na temo igre) 

 Kako pogosto vključujete igro pri otrocih v 

starosti med 5 in 9 let? 

 

x  
 

Skupaj 

nikoli redko včasih navadno vedno 

Ali v okviru svojega 

dela obiskujete/ste 

obiskovali dodatna 

izobraţevanja? 

DA f 0 2 3 25 12  

4,12 

42 
% 0 5 7 59 29 100 

NE f 1 3 22 44 19  

3,86 

89 
% 1 3 25 50 21 100 

Skupaj 3 30 64 32 3  131 
 Kako pogosto vključujete igro pri otrocih v 

starosti med 10 in 14 let? 

 

x  
 

Skupaj 

nikoli redko včasih navadno vedno 

Ali v okviru svojega 

dela obiskujete/ste 

obiskovali dodatna 

izobraţevanja? 

DA 

 

f 0 9 20 10 2  

3,12 

41 
% 0 22 49 24 5 100 

NE f 3 21 44 21 1  

2,95 

90 
% 4 23 49 23 1 100 

Skupaj 3 30 64 32 3  131 
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Med anketiranci, ki so v okviru svojega dela obiskovali (obiskujejo) dodatna izobraţevanja na 

temo igre in igralnih aktivnosti in tistimi, ki teh izobraţevanj niso obiskovali, sicer ni 

statistično pomembnih razlik glede ocenjevanja pogostosti vključevanja igre pri delu z otroki 

v starosti med 5 in 9 let (2Î = 7,549, df = 4, P = 0,110) in prav tako ne pri delu z otroki v 

starosti med 10 in 14 let (2Î = 3,867, df = 4, P = 0,424). Od tod sledi, da lahko zastavljeno 

hipotezo 4, ki trdi, da obiskovanje dodatnih izobraţevanj na temo igre pripomore k pogostejši 

uporabi igre, zavrnem (Tabela 28 in Tabela 29). 

Tabela 29: Prikaz rezultatov Kullbackovega 2Î preizkusa 

 Pogostost vključevanja igre 

v delo z otroki v starosti 

med 5 in 9 let  

Pogostost vključevanja igre v 

delo z otroki v starosti med 

10 in 14 let 

Obiskovanje dodatnih 

izobraţevanj ne temo 

igre 

2Î 7,549 3,867 

df  4 4 

P  0,110 0,424 

N 131 131 

Graf 11: Pogostost vključevanja igre v svetovalno delo glede na obiskovanje dodatnih 

izobraţevanj  

 

Iz povprečnih ocen (v vzorcu), ki jih prikazujeta Tabela 28 in Graf 11 pa je sicer razvidno, da 

med anketiranci, ki so obiskovali oziroma obiskujejo dodatna izobraţevanja in tistimi, ki 

takšnih izobraţevanj niso obiskali, obstajajo manjše razlike pri ocenjevanju pogostosti 

vključevanja igre v njihovo delo. V povprečju so anketiranci, ki so obiskovali dodatna 

izobraţevanja, višje ocenjevali tudi pogostost uporabe igre (tako pri mlajših kot tudi pri 

starejših otrocih); pogostost vključevanja igre so za razliko od tistih, ki teh izobraţevanj niso 

obiskovali, večkrat označili z višjimi ocenami (»po navadi« ali »vedno«) in manjkrat z niţjimi 

skrajnostmi ocen (»nikoli« ali »redko). Za konkreten vzorec tako velja, da so anketiranci, ki 

so obiskovali dodatna izobraţevanja, v povprečju višje ocenjevali tudi pogostost uporabe igre.  

0 1 2 3 4 5

Pogostost vključevanje igre  v svetovalno delo  

Pri otrocih v 

starosti med 

 5 in 9 let 

 

 

 

Pri otrocih v 

starosti med 10 in 

14 let 
 
 

DA

NE
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4.1.8 Uporaba igralne terapije v šolskem svetovalnem delu 

Na vprašanje o vključevanju igralne terapije je 91 % anketirancev odgovorilo, da pri svojem 

delu ne uporabljajo igralne terapije oziroma ne sodelujejo z igralnimi terapevti, medtem ko jih 

je ostalih 9 % ţe sodelovalo z igralnimi terapevti oziroma v okviru svojega dela uporabljajo 

igralno terapijo. Pri tem je, še posebej glede na to, da v Sloveniji nimamo konkretnega 

izobraţevanja igralnih terapevtov, potrebno upoštevati relativnost njene uporabe. Od tega 

sicer 88 % anketirancev meni, da bi bilo igralno terapijo smiselno uvesti v slovenske šole kot 

enega izmed podpornih načinov pomoči, ostalim 12 % anketirancem pa se to ne zdi smiselno. 

Med svetovalnimi delavci z različno osnovno izobrazbo sicer ni statistično pomembnih razlik 

glede uporabe igralne terapije v njihovem svetovalnem delu oziroma sodelovanja z igralnimi 

terapevti (2Î = 9,387, df = 5, P = 0,095). Uporabo igralne terapije v okviru svetovalnega dela 

so sicer največkrat izpostavili specialni in rehabilitacijski pedagogi ter tudi socialni pedagogi 

in psihologi (Tabela 30). Glede na to, da se lahko definiranje igralne terapije različnih 

posameznikov vendarle razlikuje, moramo biti pozorni pri njenem umeščanju v svetovanje.  

Tabela 30: Uporaba igralne terapije v svetovalnem delu glede na področja različnih poklicev 

Izobrazba Ali v okviru svojega dela uporabljate igralno 

terapijo (sodelujete z igralnimi terapevti)? 

 

 

 

Skupaj  
DA NE 

Pedagog f 1 32 33 
% 3 97 100 

Psiholog f 4 38 42 
% 10 90 100 

Socialni delavec f 0 17 17 
% 0 100 100 

Socialni pedagog f 3 16 19 
% 19 81 100 

Specialni in 

rehabilitacijski pedagog 

f 3 9 12 
% 33 67 100 

Drugo f 0 4 4 
% 0 100 100 

Tabela 31: Prikaz rezultatov Kullbackovega 2Î preizkusa 

 Uporaba igralne terapije 

Izobrazba svetovalnih 

delavcev 

2Î 9,387 

df  5 

P  0,095 

N 127 

 Ţelja po uporabi igralne terapije 

Izobrazba svetovalnih 

delavcev 

2Î 2,806 

df  5 

P  0,730 

N 127 
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Med anketiranci z različnimi poklici se prav tako ne pojavljajo statistično pomembne razlike 

glede mnenja o smiselnosti uvedbe igralne terapije v šolsko svetovalno delo kot enega izmed 

podpornih načinov pomoči (2Î = 2,806, df = 5, P = 0,730). Hipotezo 5, ki pravi, da je uporaba 

igralne terapije v šolskem svetovanju odvisna od izobrazbe svetovalnih delavcev in njihove 

ţelje po njeni uporabi, na podlagi tega zavrnem. 

Med odgovori anketirancev, ki so dejali, da v okviru svojega dela uporabljajo igralno terapijo 

oziroma sodelujejo z igralnimi terapevti in tistimi, ki igralne terapije ne uporabljajo, pa se 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede ocenjevanja pogostosti uporabe igre pri otrocih 

v starosti med 5 in 9 let (2Î = 15,296, df = 4, P = 0,004) ter med 10 in 14 let (2Î = 18,813, df = 

4, P = 0,001). Anketiranci, ki so dejali, da pri svojem delu uporabljajo igralno terapijo, so 

pogostost uporabe igre pri otrocih v starosti med 5 in 9 let označili v 27 % z »navadno« in v 

73 % z »vedno«. Podobno so tudi pogostost igre pri otrocih v starosti med 10 in 14 let 

ocenjevali z višjimi ocenami kot tisti, ki igralne terapije ne uporabljajo. Iz povprečnih ocen 

(Tabela 32) je razvidno, da so ocene v obeh primerih (pri mlajših in starejših otrocih) višje pri 

anketirancih, ki uporabljajo igralno terapijo. Hkrati pa so povprečne ocene vseh anketirancev 

(tistih, ki uporabljajo in tistih, ki ne uporabljajo igralne terapije) višje pri ocenjevanju 

pogostosti uporabe igre pri mlajših otrocih (H1). 

Tabela 32: Pogostost vključevanja igre glede na uporabo igralne terapije  

 Kako pogosto vključujete igro pri otrocih v 

starosti med 5 in 9 let? 

 

x  
 

Skupaj 

nikoli redko včasih navadno vedno 

Ali v okviru 

svojega dela 

uporabljate 

igralno terapijo?   

DA f 0 0 0 3 8  

4,72 

11 
% 0 0 0 27 73 100 

NE f 1 4 23 65 22  

3,33 

115 
% 1 3 20 57 19 100 

Skupaj 1 4 23 68 30  126 
 Kako pogosto vključujete igro pri otrocih v 

starosti med 10 in 14 let? 

 

x  
Skupaj 

nikoli redko včasih navadno vedno 

Ali v okviru 

svojega dela 

uporabljate 

igralno terapijo?   

DA 

 

f 0 1 1 7 2  

3,9 

11 
% 0 9 9 64 18 100 

NE f 2 28 60 24 1  

2,95 

115 
% 2 24 52 21 1 100 

Skupaj 2 29 61 31 3  126 

 

Tabela 33: Prikaz rezultatov Kullbackovega 2Î preizkusa 

 Pogostost vključevanja igre 

v delo z otroki v starosti 

med 5 in 9 let  

Pogostost vključevanja igre v 

delo z otroki v starosti med 

10 in 14 let 

Uporaba igralne 

terapije  

2Î 15,296 18,813 

df  4 4 

P  0,004 0,01 

N 126 126 
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Nasprotno se med odgovori anketirancev z različnim mnenjem o uvajanju igralne terapije v 

šolsko svetovalno delo (med tistimi, ki se jim zdi igralno terapijo smiselno uvesti v šolsko 

svetovalno delo kot eno izmed podpornih oblik dela in tistimi, ki menijo, da to ni potrebno) ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike pri pogostosti uporabe igre pri mlajših otrocih (2Î = 

1,69, g = 4, α = 0,08) in prav tako ne pri starejših (2Î = 1,99 g = 4, α = 0,74). 

Tabela 34: Prikaz rezultatov Kullbackovega 2Î preizkusa 

 Pogostost vključevanja 

igre v delo z otroki v 

starosti med 5 in 9 let  

Pogostost vključevanja igre 

v delo z otroki v starosti 

med 10 in 14 let 

Mnenje o 

uporabi igralne 

terapije 

2Î 1,69 1,99 

df  4 4 

P  0,08 0,74 

N 132 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

4.2 REZULTATI KVALITATIVNEGA DELA ANALIZE  

V nadaljevanju so kategorično in parafrazirano prikazani pridobljeni podatki kvalitativnega 

dela analize v povezavi z zastavljenimi raziskovalnimi temami. Omenjeni koraki kvalitativne 

analize so podrobneje razvidni v Prilogi 3.  

4.2.1 Pomen igre za šolsko svetovalno delo  

Sogovornici sta v intervjujih v zvezi s pomenom igre za njuno delo izpostavili različne vidike 

igre, ki sem jih opredelila v štiri kategorije. Poleg pomena igre kot vodila svetovalnega in 

izobraţevalnega dela sem prepoznala še igro kot motivacijski pripomoček in igro kot »jezik« 

otrok ter posledično pripomoček za prilagajanje otroku in njegovemu načinu komunikacije.  

Intervjuvanima svetovalnima delavkama igra predstavlja pomembno vlogo pri svetovalnem 

delu oziroma še več, »vodilo dela, ne le svetovalnega, temveč tudi vzgojnega in 

izobraţevalnega« (oseba B). Glede na to, da se otroci skozi igro učijo in delajo, igra 

predstavlja medij oziroma »jezik« otrok (oseba B), preko katerega lahko vstopamo v otrokov 

»svet«. Oseba B pravi, da naj bi bilo vsako delo z otroki prilagojeno njihovim zmoţnostim in 

da je ravno igra pomemben pripomoček, »ki to prilagajanje pravzaprav omogoča« ter hkrati 

otroka bolj motivira za delo.  

4.2.2 Uporaba igralnih aktivnosti in pripomočkov 

V okviru pogovora o uporabi različnih igralnih aktivnosti sta sogovornici poleg naštevanja 

posameznih vrst aktivnosti in pripomočkov izpostavili še različna področja dela in uporabnost 

posameznih igralnih aktivnosti. V zvezi s tem sem oblikovala naslednje kategorije: vrste 

igralnih aktivnosti, uporaba različnih pripomočkov in materialov ter področja dela.  

Igralne aktivnosti, ki jih intervjuvani osebi najpogosteje uporabljata, poleg izvajanja likovnih 

delavnic (risbe, risanja) najpogosteje zajemajo uporabo različnih druţabnih iger in lutk ter 

(drugih) figur. Oseba A meni, da so likovni pripomočki »pomembni na vsakem koraku dela, 

ker jih je mogoče prilagoditi otrokom in tudi vsaki posamezni nalogi«. Medtem ko so 

druţabne igre še posebej primerne za ustvarjanje sproščenega in zabavnega vzdušja (ter tudi 

nagrajevanja), imajo lutke in risba še posebej pomembno izrazno oziroma komunikacijsko 

vlogo, ki lahko pomaga pri raziskovanju in spoznavanju sogovornika in njegovih misli (oseba 

B). Poleg posameznih didaktičnih materialov (kot so delovni listi), ki imajo navadno jasno 

določene cilje in namene uporabe, ima pomembno vlogo še uporaba pravljic in zgodb, tudi 

posameznih vizualnih materialov, ki otrokom s svojo sporočilno vrednostjo pomagajo 

predstaviti posamezne teme in raziskati pomen ter povezavo z njihovimi situacijami in 

razumevanjem. Oseba A je izpostavila predvsem učno vlogo delovnih listov, saj meni, da 

»določeno snov prikaţejo na bolj osnoven in zabaven način«. 

Najpogosteje uporabljeni (igralni) pripomočki in materiali, ki spodbujajo igro in igralne 

aktivnosti, so v primeru intervjuvank torej: različne druţabne igre (Kviz, sestavljanke), igrače, 

lutke in figure, likovni pripomočki (materiali za izdelavo risbe, kolaţa, plakatov ipd.), različni 
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predmeti, kot so npr. magnetna tabla z dodatki, lesene kocke, in pripomočki za izvajanje 

specifičnih (npr. finomotoričnih) vaj.  

Z uporabo igralnih aktivnosti in pripomočkov sta intervjuvanki izpostavili njihov prispevek k 

ustvarjanju sproščenega vzdušja in zabave, hkrati pa sta podkrepili še njihovo komunikacijsko 

vrednost, ki lahko pripomore k razumevanju otrokovih situacij. Čeprav sta ţe v tem okviru 

izpostavili določeno uporabno vrednost igre, so njeni nameni in funkcije podrobneje opisani v 

naslednjem poglavju. 

4.2.3 Funkcije in nameni igre v svetovalnem delu 

Skozi celotna pogovora sta intervjuvanki izpostavljali različne funkcije in namene, ki jih pri 

svojem delu dosegata z uporabo različnih vrst igralnih aktivnosti. Prepoznane funkcije in 

namene sem razdelila v naslednje kategorije, čeprav se lahko znotraj specifičnih kategorij 

prekrivajo: pridruţevanje in vzpostavljanje delovnega odnosa, učenje in motivacija. 

Glavne značilnosti uporabe igre v svetovalnem delu, ki sta jih sogovornici označili tudi kot 

prednosti uporabe igre, se nanašajo na pridruţevanje otroku; vzpostavljanje odnosa, 

ustvarjanje bolj sproščenega vzdušja ter povečevanje otrokove motivacije. Oseba A tako 

meni, da s pomočjo igre »prebijemo led«, še posebej na začetku sodelovanja v delovnem 

odnosu in na ta način »bolj pritegnemo otroka za neko konkretno delo«. Svetovalni delavki 

igro pogosto uporabljata tudi kot način sproščanja in nagrajevanja otrok. Oseba B je še 

dodatno izpostavila sprostitveno vlogo igre na začetku (vsakokratnega) svetovanja, ki 

omogoča razbremenitev sicer »problematičnega« vzdušja in pripomore h grajenju njunega 

zaupljivejšega odnosa. Poleg tega je oseba B dodatno izpostavila še povezovalno vlogo 

posameznih igralnih aktivnosti pri delu v skupinah – med člani skupin.  

Na drugi strani posamezne igralne aktivnosti sogovornicama pripomorejo k raziskovanju 

otrokovega razumevanja, njegovih občutkov, potreb in ţelja ter v konkretnem svetovalnem 

procesu še morebitnih teţav in stisk. Posledično jih uporabljata (predvsem oseba B) pri 

raziskovanju in načrtovanju rešitev oziroma načinov doseganja ţelenih izidov ter hkrati tudi 

pri njihovi evalvaciji. Oseba A je izpostavila še učno vlogo specifičnih igralnih aktivnosti, ki 

pripomorejo k samemu učnemu procesu oziroma razlagi konkretne učne snovi – predvsem s 

pomočjo didaktičnih in tudi drugih materialov.  

Čeprav sta intervjuvani osebi v glavnem našteli posamezne prednosti uporabe igre v 

svetovalnem delu, oseba A meni, da lahko v posameznih situacijah (predvsem v okviru 

dodatne učne pomoči) igra preusmeri otrokovo pozornost in s tem na nek način »oteţuje 

delo«. Na drugi strani je več svetovalnih delavcev (v kvantitativnem delu raziskave) dejalo, da 

ravno s pomočjo igre povečujejo otrokovo pozornost. Oseba B prav tako meni, da z uporabo 

igre »ne moreš kaj posebej izgubiti, kvečjemu pridobiš«. Uporaba in vključevanje igre v samo 

svetovalno delo je tako odvisna od številnih dejavnikov.  
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4.2.4 Dejavniki, ki vplivajo na izbiro vrste igralnih aktivnosti 

V okviru raziskovanja dejavnikov, ki vplivajo na izbiro vrste igralnih aktivnosti, sem v 

pogovorih s sogovornicama prepoznala več skupin različnih dejavnikov, ki sem jih oblikovala 

v naslednje kategorije: značilnosti otrok, značilnosti strokovnih delavcev in drugi zunanji 

dejavniki.  

Način vključevanja igre v svetovalno delo in izbira specifičnih vrst igralnih aktivnosti se zdita 

sogovornicama v prvi vrsti odvisna od posameznih namenov, ki jih ţelimo doseči z igro ter 

prav tako tudi potreb, ţelja in navsezadnje sposobnosti otrok. Oseba A pravi, da igro prilagodi 

glede na to, kaj delajo in kaj ţelijo s tem doseči. Tudi oseba B meni, da je konkretne 

»aktivnosti potrebno prilagajati tako, da ustrezajo otrokom z različnimi sposobnostmi«. Poleg 

posameznih značilnosti otrok na vključevanje igre pomembno vplivajo tudi konkretne 

značilnosti njihovih stisk in problemov ter ne nazadnje tudi značilnosti svetovalnih delavcev.  

a: Značilnosti otrok  

Sogovornici sta kot enega izmed glavnih indikatorjev, ki jima omogoča oceniti primernost 

uporabe posameznih vrst aktivnosti, izpostavile otrokovo starost. Oseba A meni, da pri 

mlajših otrocih »uporablja več aktivnosti in tudi drugačno vrsto igre«. Oseba B je pri tem še 

dodatno izpostavila otrokove sposobnosti, torej »kaj otrok lahko dela, kaj lahko razume, kaj 

lahko od njega zahtevamo«. Obe intervjuvani osebi se strinjata, da lahko pri izbiri otroku 

primernih načinov dela pomagajo ravno otroci sami – »s svojimi neomajnimi idejami« (oseba 

A) in ţeljami. Oseba B pri tem dodaja, »da je ravnovesje med otrokovimi sposobnostmi in 

temu primernimi zahtevami mogoče najti«, če znamo »prisluhniti« otrokom. Otrokove 

individualne značilnosti in lastnosti, njegove sposobnosti, ţelje in potrebe torej pomembno 

vplivajo na sam potek in način dela in s tem tudi igre. 

Glede na to, da se svetovalni delavci srečujejo z različnimi teţavami otrok, sta intervjuvani 

osebi navedli tiste, pri katerih se jima zdi uporaba igre primerna metoda dela. Značilnosti 

posameznih teţav oziroma stisk lahko namreč pomembno vplivajo na izbiro načinov dela. 

Oseba A je pri tem izpostavila raznovrstne individualne problemske situacije, ki se v glavnem 

navezujejo na posamezne čustvene teţave. Podobno se ji zdi uporaba igre primerna pri otrocih 

z raznimi vedenjskimi teţavami, medtem ko jo še najmanj uporablja v okviru učnih teţav. 

Oseba B je pri tem navedla predvsem specifične teţave oziroma ovire otrok (telesne ovire, 

motnje v duševnem razvoju)
28
, pri čemer je poudarila, da se ji zdi uporaba igre primeren način 

prilagoditve komunikacije ravno zaradi morebitnih zmanjšanih sposobnosti otrok.  

b: Značilnosti strokovnih delavcev in drugi dejavniki   

V pogovoroma s sogovornicama sem kot glavne značilnosti, ki sem jih uvrstila v kategorijo 

zunanjih dejavnikov, prepoznala značilnosti posameznih situacij, na katere nimamo 

neposrednega vpliva in s tem deloma tudi značilnosti teţav in stisk otrok, ki sem jih sicer 
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 Pri tem moramo upoštevati, da intervjuvani strokovnjakinji prihajata iz dveh različnih šolskih okolij: redni in 

prilagojeni program. Svetovalna delavka pri delu z otroki v prilagojenem programu tako dodatno poudarja igro  

v smislu prilagoditve komunikacije otrokovim sposobnostim. 
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umestila v kategorijo značilnosti otrok. Kot enega izmed glavnih dejavnikov, ki neposredno 

vpliva tudi na samo izbiro različnih vrst igralnih aktivnosti, sta sogovornici izpostavili namen 

oziroma cilje svetovalnega procesa. Oseba A pravi: »Določene aktivnosti ali pa predmete 

prilagodim glede na to, kaj delamo in kaj ţelimo doseči«. Oseba B na drugi strani meni, da na 

izbiro in način izvajanja igralih aktivnosti pomembno vplivajo svetovalni delavci sami s 

svojim razumevanjem, prepričanji, spretnostmi in lastnostmi. Na ta način poudarja, da lahko s 

svojimi odločitvami vplivamo na »zunanje« dejavnike. 

4.2.5 Ţelja po dodatnem vključevanju igre in morebitne ovire za igro 

V pogovoru sem dejavnike, ki po mnenju sogovornic ovirajo uporabo igre, umestila v pet 

različnih kategorij: pomanjkanje časa, kurikularna določila, storilnostna naravnanost, 

značilnosti svetovalca in značilnosti igre kot zabave.  

Oseba A je kot glavni dejavnik, ki v največji meri ovira igro oziroma zmanjšuje moţnosti 

njene uporabe, izpostavila pomanjkanje časa in posredno s tem tudi strukturno naravnanost. 

Meni namreč, da še posebej v okviru učne pomoči obstaja izrazita potreba po osredotočenosti 

na konkretne učne naloge in njihovo reševanje. Tako je npr. dejala, zakaj igre ne uporablja 

pogosteje: »Ker nam dostikrat zmanjka časa in v tisti kratki šolski uri navadno ne utegnemo 

dokončati niti vseh nalog. In tudi sama sem, ne samo otrok, na nek način obremenjena s tem, 

da moramo narediti nekaj, kar moramo.« Nasprotno oseba B poudarja, da je vključevanje igre 

in uporaba različnih predmetov odvisna predvsem od vsakega posameznika. Meni namreč, da 

»je svetovalni delavec tisti, ki vodi proces in je odgovoren za sam način dela«.    

Obe intervjuvani svetovalni delavki se strinjata, da bi lahko igro v okviru svojega dela 

uporabljale še v večji meri. Oseba A si pri svojem delu na splošno ţeli uporabljati še več 

igralnih aktivnosti, čeprav na drugi strani meni, da je igro včasih teţko vpeljati v (učne) 

dejavnosti in da je njena uporaba odvisna predvsem od področja njihovega dela. Oseba B si 

nasprotno ţeli uporabljati še več igre v smislu večje raznolikosti igralnih tehnik oziroma 

njihove izboljšave.    

4.2.6 Dodatna izobraţevanja  

Pri pogovoru o smiselnosti uvajanja in obiskovanja dodatnih izobraţevanj sem prepoznala tri 

kategorije, ki se v glavnem nanašajo na osveţitev in nadgradnjo znanja ter pridobitev zagona 

za nadaljnje delo.  

Obe intervjuvani osebi menita, da so dodatna izobraţevanja pomembna za njihovo 

obnavljanje znanj in predvsem ohranjanje oziroma razvijanje strokovnosti. Oseba A je dejala: 

»Dodatna izobraţevanja se mi zdijo vsekakor dobrodošla in mislim, da je treba znanje ves čas 

obnavljati«. Menita, da lahko dodatna izobraţevanja pripomorejo k pridobitvi dodatnega 

zagona in novih idej (uporabe igre) ter tudi k izboljšanju lastnih kompetenc. Oseba B je pri 

tem še posebej izpostavila izkustvene delavnice, ki na podlagi pridobitve praktičnih izkušenj 

pomagajo pri kasnejšem uvajanju metod in tehnik v nadalje delo.  
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Oseba A je dejala, da se sicer ne spomni obiskovanja izobraţevanj, ki bi bila konkretno 

usmerjena na temo uporabe igre in igralnih aktivnosti v okviru svetovalnega dela, se pa je 

udeleţila nekaterih seminarjev svetovalnega dela, kjer so se med drugim dotaknili tudi 

omenjene teme. Pri tem je izpostavila »uporabo lutke v vzgoji in izobraţevanju« ter predvsem 

predstavitve načinov dela s posameznimi didaktičnimi materiali. Tudi oseba B je dejala, da je 

posamezna izobraţevanja na temo igre obiskovala predvsem v okviru različnih seminarjev in 

delavnic. Pri tem je dodatno izpostavila predstavitev uporabe risbe v diagnostične namene. 
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5. INTERPRETACIJA REZULTATOV Z DISKUSIJO  

V teoretičnem delu magistrske naloge sem skušala strniti posamezna spoznanja različnih 

teorij in jih umestiti v socialnopedagoški okvir, v empiričnem delu pa sem se poleg 

raziskovanja pomena, ki ga svetovalni delavci pripisujejo igri v kontekstu svetovalnega dela, 

osredotočila na raziskovanje njihovega mnenja in izkušenj v zvezi z uporabo igre ter 

morebitnih kazalcev vplivov na njeno umestitev v svetovalno delo. 

Pri raziskovanju pomena, ki ga svetovalni delavci pripisujejo igri, sem ugotovila, da večina 

anketirancev uporabo igre v šolskem svetovanju ocenjuje kot aktivnost, ki lahko pomembno 

pripomore k uspešnosti svetovalnega dela. Čeprav vprašanje z eksplicitno prikazanimi 

trditvami odraţa njihovo splošno mnenje, je razumevanje pomena igre razvidno predvsem z 

interpretacijo nekaterih drugih ugotovitev v nadaljevanju. Tudi kvalitativni rezultati kaţejo, 

da lahko igro umestimo v dve nasprotujoči si perspektivi: medtem ko prva poudarja igro kot 

metodo oziroma način svetovalnega dela
29

, druga v glavnem zajema igro kot aktivnost, ki 

temelji na zabavi in po definiciji Wood (2010, Slika 2) ustreza nasprotju dela.  

Hkrati pa ugotovitve opozarjajo tudi na t. i. dvojnost uporabe igre – medtem ko lahko na eni 

strani naštejemo predvsem prednosti igre, lahko na drugi strani zajema posamezne slabosti 

oziroma manj ţelene učinke njene uporabe. Ob tem ugotovimo, da igre nikakor ne moremo 

enostransko označiti, saj se pojavlja v zelo različnih oblikah, ki jih mnogokrat ne moremo 

enačiti med seboj (Landreth, 2001; Dasgupta, 1999). To pa hkrati pomeni, da je 

implementiranje igre v kontekst šolskega svetovalnega dela poleg posameznih značilnosti 

različnih oblik igre pogojeno s številnimi dejavniki, kot so značilnosti svetovalnih odnosov, 

sodelujočih posameznikov, »problemskih« situacij idr. Kljub temu lahko trdimo, da 

posamezne oblike igre predstavljajo uporaben pripomoček za profesionalno svetovalno delo. 

Od vseh anketiranih oseb so namreč zgolj tri osebe dejale, da igre pri svojem delu ne 

uporabljajo oziroma nimajo izkušenj na tem področju.  

5.1 Uporaba različnih vrst in strukturiranosti igralnih aktivnosti  

Pri raziskovanju različnih vrst igralnih aktivnosti, ki se zdijo svetovalnim delavcem 

pomembne pri njihovem delu, sem najprej ţelela pridobiti čim širši spekter različnih igralnih 

aktivnosti, ki jih kot take definirajo anketiranci. Čeprav pri prostem naštevanju igralnih 

aktivnosti kar nekaj anketirancev ni podalo odgovora, sicer pridobljen seznam igralnih 

aktivnosti dokazuje, da uporabo igre in vrste igralnih aktivnosti teţko enotno definiramo in 

kategoriziramo, saj obstajajo različni kriteriji, na podlagi katerih poimenujemo skupine 

različnih iger (Mrak Merhar idr., 2012, str. 57). Pri tem prav tako ne smemo zanemariti 

različnih ocenjevalcev, ki omenjene kategorije definirajo na podlagi lastnih izkušenj in znanj.  

Pridobljene rezultate lahko kljub temu razvrstimo v določene skupine. Čeprav lahko večino 

naštetih aktivnosti po Boyd Webb (2007) uvrstimo med t. i. metode igralne terapije in po 
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 Igra, ki jo definiramo s svetovalnimi nameni (igra v svetovalne namene), v splošnem ustreza prvi paradigmi 

razumevanje igre, četudi lahko vsebuje značilnosti druge paradigme − igre kot zabave (Smedley, 1999). 
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Malchiodi (2005) med različne vrste ekspresivnih terapij, se pojavijo še nekatere druge vrste 

igre, katerih skupna značilnost je predvsem »ustvarjalnost« in »igrivo sodelovanje« med 

svetovalcem in otrokom (Wood, 2010). Od tod lahko igro razumemo v širšem pomenu 

besede, različne aktivnosti pa definiramo kot igralne aktivnosti, četudi bi jih na prvi pogled 

definirali drugače. Glavni značilnosti vseh naštetih igralnih aktivnosti sta pojma igrivosti in 

ustvarjalnosti, ki ju Wood (2010) označi kot pogoja za njihovo definiranje. 

V nadaljevanju me je zanimal hierarhičen odnos med posameznimi splošnimi kategorijami 

igralnih aktivnosti, pri čemer so anketiranci dane kategorije razvrščali po pomembnosti za 

svetovalno delo. Hkrati sem z raziskovanjem prisotnosti in pogostosti uporabe igralnih 

pripomočkov ţelela ugotoviti, kakšna je povezava med dejansko uporabo posameznih igralnih 

aktivnosti in razumevanjem njihove pomembnosti za svetovalno delo. Tako so anketiranci 

med danimi kategorijami aktivnosti na prvo mesto postavili uporabo druţabnih in didaktičnih 

iger, ki sta se sicer relativno pogosto pojavili tudi pri njihovem prostem naštevanju. Medtem 

ko so uporabo likovnih aktivnosti uvrstili niţje (na predzadnje mesto), so sicer pogosto 

naštevali uporabo risbe in risanja. Omenjene rezultate lahko deloma pripišem različnemu 

umeščanju igre v svetovalno delo in pripisovanju različnih pomenov posameznim igralnim 

aktivnostim. V tem kontekstu se še izraziteje pojavita dva nasprotujoča si vidika igre, ki ju ne 

smemo zanemariti pri interpretaciji celotne naloge – medtem ko lahko igro na eni strani 

razumemo kot enega izmed načinov svetovalnega dela, in ki po definiciji ustreza uporabi 

posameznih vrst izraznih medijev v kontekstu svetovanja (za doseganje specifičnih 

svetovalnih namenov), jo lahko na drugi strani interpretiramo kot eno izmed dejavnosti, 

katere namen je zgolj zabava (Malchiodi, 2005). Tovrstno razlikovanje različnih polov igre si 

najlaţje predstavljamo s pomočjo kontinuuma proste in popolnoma strukturirane igre (Wood, 

2010; Slika 2). Glede na to, da lahko v določenih primerih ravno prosta igra predstavlja 

svetovalni cilj, omenjeno razlikovanje najlaţje definiramo s samimi svetovalnimi nameni.   

Ena izmed glavnih značilnosti omenjenega modela se namreč nanaša ravno na strukturiranost 

igralnih in drugih aktivnosti, ki jih spodbujajo odrasli/otroci. Pri ocenjevanju strukturiranosti 

igre, primerne za svetovalno delo, so anketiranci najpogosteje izbrali srednjo oceno, ki kaţe 

na srednje strukturirano igro. Čeprav so lahko posamezne igralne aktivnosti različno 

strukturirane in vsebujejo različne stopnje navodil ter nadzora odraslih, ocenjevanje 

strukturiranosti pa precej subjektivno, pridobljeni podatki odsevajo mnenje anketirancev o 

tem, kakšna vrsta strukturiranosti naj bi bila v splošnem primerna za šolsko svetovalno delo. 

Pridobljeni podatki tako kaţejo, da je za tovrstno delo primernejša srednje strukturirana 

oziroma bolj več kot manj strukturirana igra oziroma drugače − v okviru svetovalnega dela je 

potrebna določena stopnja strukturiranosti v smislu vključevanja odraslih in njihovih navodil 

ter načrtovanja. Poleg tega lahko podatki kaţejo tudi na potrebo po zdruţevanju obeh vrst 

strukturiranosti (proste in strukturirane igre), ki jo je večkrat teţko razmejiti oziroma izrecno 

določiti njeno primernost (Wood, 2010). Kot ţe rečeno pa lahko z odraţanjem mnenja 

strokovnih delavcev v splošnem nakazuje njihovo naravnanost in različne pristope dela. Ob 

tem se lahko spomnimo tudi na siceršnjo dilemo razumevanja proste igre – kot edine vrste 

igre, ki naj bi otrokom omogočala razvoj v vsej njegovi celovitosti (Miller in Almon, 2009). 

Čeprav je na eni strani mogoče zaznati problematiko njenega umeščanja v (pred)šolsko 
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okolje, se udeleţenci raziskave v povprečju strinjajo, da je v svetovalnem kontekstu določena 

strukturiranost – vsaj v smislu načrtovanja, doseganja in evalvacije ciljev – nujno potrebna.  

5.2 Uporaba različnih igralnih pripomočkov in materialov 

Poleg raziskovanja vrst igralnih aktivnost me je zanimalo, katere igralne pripomočke in 

materiale anketiranci najpogosteje uporabljajo. Čeprav izhajam iz predpostavke, da so 

posamezni igralni pripomočki neposredno povezani z določenimi vrstami iger, sem v tem 

kontekstu ţelela preveriti še dimenzijo pogostosti njihove uporabe. Iz konkretnih rezultatov je 

namreč razvidno, da prisotnost in pogostost uporabe posameznih pripomočkov oziroma 

materialov ne nujno odraţata tudi pomembnosti posameznih igralnih aktivnosti, ki jo 

svetovalni delavci pripisujejo igri v okviru svojega dela. Medtem ko anketiranci uporabo igrač 

v svetovalnem delu ocenjujejo kot najmanj primeren način svetovalnega dela, igrače sicer 

relativno pogosto uporabljajo. Podobno so likovne aktivnosti po pomembnosti razvrstili na 

predzadnje mesto, čeprav likovni pripomočki (barvice in listi) predstavljajo material, ki ga 

sicer pri svojem delu najpogosteje uporabljajo. Kljub temu pa lahko med posameznimi 

odgovori svetovalnih delavcev najdemo povezavo oziroma ujemanje; tako npr. uporaba 

pravljic in zgodb ter druţabnih iger svetovalnim delavcem predstavlja eno izmed 

najprimernejših aktivnosti v svetovalnem delu, prav tako pa je visoka tudi pogostost njihove 

uporabe. Odstopanja med posameznimi odgovori lahko podobno kot v prejšnjem primeru tudi 

tokrat odsevajo različnost razumevanja igre in dvojnost njene uporabe. Prav tako pa so lahko 

tudi rezultat različnega tolmačenja posameznih igralnih aktivnosti in njihovih pripomočkov 

ter kategoriziranja različnih vrst igre (Mrak Merhar idr., 2012). Hkrati so lahko tudi predmet 

različnega izobraţevanja strokovnih delavcev; svetovalni delavci, ki so med naštetimi 

dodatnimi izobraţevanji izpostavili uporabo lutk in igre vlog (kot ene izmed pogostejših vrst 

izobraţevanja), so višje ocenjevali tudi primernost njene uporabe v svetovalnem delu. 

5.3 Pogostost uporabe igre in igralnih aktivnosti 

V povezavi z zastavljeno hipotezo (H1), ki predvideva, da je uporaba igralnih aktivnosti 

pogostejša v svetovalnem delu z mlajšimi otroki, sem zastavila vprašanje z ocenjevanjem 

pogostosti njene uporabe. Na podlagi analize rezultatov lahko v splošnem potrdimo na prvi 

pogled dokaj jasno hipotezo; svetovalni delavci igro in igralne aktivnosti pogosteje 

uporabljajo pri mlajših otrocih. Omenjene ugotovitve lahko verjetno pripišemo razumevanju 

igre kot (naravne) aktivnosti otrok, ki je izraziteje prisotna predvsem v obdobjih, v katerih 

igra predstavlja osnovni element učenja otrok
30

 (Saracho, 2012, str. 5). Glede na to, da je igra 

kot naravna aktivnost otrok prisotna v vseh interakcijah z otroki, se mnogi avtorji (Thompson 

in Rudolph; 1999, Geldard in Geldard, 2008; Malchiodi, 2005; Wood, 2010) strinjajo, da je 

primerna predvsem za pridruţevanje in prilagajanje načina komunikacije otrokom, ki zaradi 

zmanjšanih kognitivnih sposobnosti potrebujejo dodatno pozornost. Od tod sledi, da je igra 

hkrati pomemben komunikacijski pripomoček, ki je še posebej primeren in izrazit v 
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 Ob tem moramo biti pozorni na različne oblike učenja (skozi igro), ki v grobem zajema izobraţevalno in 

pedagoško igro, pri čemer slednja za razliko od prve ni vezana zgolj na specifičen izobraţevalni kontekst.  
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komunikaciji z mlajšimi otroki. Posledično je uporaba igre pri mlajših otrocih neizogibna in s 

tem samoumevna, več nejasnosti pa se pojavi pri njenem umeščanju v delo s starejšimi otroki 

in mladostniki. Wood (2013) vendarle meni, da igre v šolskem obdobju ne smemo 

zanemarjati. Kljub temu so na drugi strani določene igralne aktivnosti bolj primerne 

posameznim starostnim skupinam otrok in mladostnikov in jih moramo uporabljati v skladu z 

njihovimi razvojnimi stopnjami in potrebami (Geldard in Geldard, 2008; Boyd Webb, 2011; 

Tabela 7). Omenjene ugotovitve potrjujejo tudi rezultati kvalitativnega dela raziskave, ki 

starost otrok označijo kot enega izmed glavnih indikatorjev izbire vrste igralnih aktivnosti.  

V tem okviru me je hkrati zanimala povezava med pogostostjo uvajanja igralnih aktivnosti v 

svetovalno delo in morebiten vpliv posameznih dejavnikov oziroma značilnosti anketirancev. 

Rezultati raziskave so pokazali razlike pri ocenjevanju pogostosti vključevanja igre v 

svetovalno delo pri mlajših in starejših otrocih glede na osnovno izobrazbo svetovalnih 

delavcev (H2). Omenjeni rezultati hkrati odslikavajo pogostejšo uporabo igre pri mlajših 

otrocih, in sicer ne glede na osnovno izobrazbo anketirancev (H1). Pridobljene razlike med 

različnimi poklici svetovalnih delavcev v vzorcu lahko deloma pripišemo njihovemu 

različnemu (predhodnemu) izobraţevanju in posledično tudi različnim paradigmam 

posameznih poklicnih profilov. Od tod lahko predvidevamo, da se tudi znotraj enakih 

poklicnih skupin pojavljajo razlike med študijskimi programi različnih smeri in vrst ter 

značilnostmi programov različnih generacij. V empirični raziskavi tako rezultati konkretnega 

vzorca kaţejo na pogostejšo uporabo igre pri svetovalnih delavcih z manj leti delovnih 

izkušenj, čeprav hipoteza (H3) ne velja. Za vzorec lahko tako v splošnem rečemo, da ţelijo 

svetovalni delavci z manj leti delovnih izkušenj v svoje delo vnesti več igre. Na pogostost 

vključevanja igra sicer ne vpliva ţelja svetovalnih delavcev po dodatnem vključevanju igre in 

morebitna ţelja po uvajanju igralne terapije v svetovalno delo. Igro pa sicer pogosteje 

uporabljajo svetovalni delavci, ki so dejali, da hkrati uporabljajo igralno terapijo oziroma 

sodelujejo z igralnimi terapevti. 

5.4 Uporaba igralnih aktivnosti kot način doseganja različnih namenov 

svetovalnega procesa in naslavljanja različnih teţav otrok 

Glede na to, da lahko igro kot način dela v svetovalnih procesih definiramo na podlagi 

doseganja posameznih svetovalno-delovnih namenov oziroma ciljev svetovalnega procesa, jih 

je do neke mere smiselno prepoznati. Zato me je zanimalo mnenje intervjuvancev o 

primernosti igre kot metode dela za doseganje različnih namenov in naslavljanje različnih 

teţav otrok, s tem pa morebitne prednosti in slabosti uporabe igre. Ugotovitve kvalitativnega 

dela raziskave poleg tega sam namen oziroma cilje svetovalnega procesa izpostavljajo kot 

dejavnik, ki najpomembnejše vpliva na izbiro posameznih vrst igralnih aktivnosti.  

Pri tem lahko v povezavi med posameznimi svetovalnimi nameni in situacijami (teţavami), s 

katerimi se srečujejo otroci, zaznamo nekakšen paradoksalen odnos oziroma razumevanje 

uporabe igre. Medtem ko se zdi anketirancem uporaba igre najprimernejša pri delu z otroki s 

čustvenimi in vedenjskimi teţavami, se jim igra na splošno zdi najmanj primerna ravno za 
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. Vzroke omenjenega razkoraka oziroma odstopanj 

teţko enostransko določimo, saj moramo pri tem upoštevati različne dejavnike. Sama menim, 

da na pridobljene rezultate v prvi vrsti vpliva posameznikovo razumevanje in interpretacija 

zastavljenih vprašanj in posledično posameznih raziskovalnih tem. Glavna nasprotja lahko 

izhajajo ravno iz ţe omenjenega različnega razumevanje igre. Lahko pa si jih razlagamo 

nekoliko preprosteje; medtem ko se zdi svetovalnim delavcem igra primerna metoda dela za 

otroke z različnimi teţavami, ima na njihovo razreševanje bolj posreden vpliv, zaradi česar jo 

zaradi relativne dolgotrajnosti razreševanja teţav teţko neposredno poveţemo s samimi 

rešitvami. To pa hkrati pomeni, da moramo biti še posebej pozorni na različne vrste teţav, ki 

jih ne moremo enačiti med seboj. Medtem ko ene opisujejo posamezne stiske (razne 

problemske situacije, različne čustvene, vedenjske, učne in druge teţave), druge na nek način 

predstavljajo del otrok (kot so motnje v telesnem in duševnem razvoju, teţave avtističnega 

spektra itd.). V obeh primerih pa lahko uporabo igre v grobem razumemo na dva načina: kot 

način dela za doseganje določenih ciljev, ki lahko pripomore k razreševanju teţav in kot način 

dodatne prilagoditve komunikacije otroku in njegovim značilnostim ter sposobnostim. 

Hkrati lahko uporabo igre v svetovalnih procesih razumemo še širše: kot način dela (na poti k 

doseganju ţelenih izidov) ali pa kot neposredni namen doseganja rešitev (igro kot rešitev). V 

tem okviru torej ne smemo zanemariti značilnosti posameznih vrst teţav. Zato se mi zdi še 

nekoliko bolj presenetljiv rezultat, ki kaţe, da se zdi anketirancem igra najmanj primerna pri 

reševanju individualnih problemskih situacij. Teorije posameznih igralnih aktivnosti (npr. igre 

s peskom, uporaba zgodb) in nekaterih vrst ter tehnik igralne terapije, ki jih lahko preslikamo 

tudi na svetovalni kontekst, namreč temeljijo ravno na ideji razreševanja tovrstnih problemov 

− prestrukturiranja obstoječih, neustreznih vzorcev v nove, bolj ustrezne vzorce delovanja 

oziroma razumevanja – s pomočjo igralnih aktivnosti (VanFleet, Sywulak in Snisack, 2010; 

Malchiodi, 2005). Podobno se zdi anketirancem igra manj primerna metoda dela v okviru 

učne pomoči otrok. Glavni razlog lahko verjetno iščemo ravno v pogostem razumevanju igre 

kot nasprotju dela (Wood, 2013). Nekaj anketirancev, ki delajo na področju dodatne 

strokovne (učne) pomoči, je zapisalo, da je njihov glavni cilj učenje in usvojitev določenih 

znanj, zaradi česar pogosto »ni prostora za igro«. Tovrstno razumevanje igre se torej lahko 

nanaša na problematiko razlikovanja in ločitve igre in šolskega dela. Wood (2010; 2013), 

Broadhead in Howard (2010) pri tem opozarjajo na pogosto razumevanje igre znotraj 

izobraţevalnega konteksta, ki je po njihovem mnenju kot metoda dela še vedno zanemarjeno. 

Ob tem se ponovno pojavi dvojnost interpretiranja igre in njene uporabe. Medtem ko lahko 

igra na eni strani zavira konkreten učni proces, ga lahko na drugi strani ravno s posameznimi 

igralnimi pripomočki, usmerjenimi na učenje, spodbuja. Oseba A je kljub izpostavitvi slabosti 

igre v smislu zaviranja učenja naštela največ (po)učnih igralnih pripomočkov. Ob tem se 

pojavi dodatna dilema; medtem ko svetovalni delavci igro na eni strani uporabljajo kot 

aktivnost, s pomočjo katere motivirajo otroka oziroma povečujejo njegovo pozornost in 

koncentracijo, nekateri poudarjajo, da lahko igra zmoti njegovo pozornost. Uporabo igre tako 

ne moremo enostransko določiti in jo lahko v različnih situacijah različno interpretiramo. 
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 Pri tem je sicer potrebno upoštevati, da svetovalni delavci igre v splošnem niso ocenili kot popolnoma 

neprimerno metodo dela v okviru reševanja teţav. 
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Medtem ko ima lahko določena dejavnost v nekem primeru pozitiven vpliv na otroka ali izid 

svetovalnega procesa, je lahko v drugem primeru ravno obratno.  

5.5 Dejavniki, ki ovirajo igro 

V okviru raziskovanja ţelj svetovalnih delavcev po morebitnih spremembah sem hkrati 

raziskovala tudi morebitne dejavnike, ki jih anketiranci označujejo kot »ovire za igro«. 

Čeprav se je večina anketirancev strinjala, da bi ţelela pri svojem delu uporabljati več igralnih 

aktivnosti, kar sicer najpogosteje ovira pomanjkanje časa, sredstev in dodatnih izobraţevanj, 

si lahko pridobljene rezultate različno razlagamo. Pomanjkanje časa lahko namreč na eni 

strani odslikava razumevanje igre kot zabave (nasprotje dela), zaradi česar zaradi potreb po 

izvajanju konkretnih nalog in doseganju standardov zmanjka časa za igro, v kateri se lahko 

otroci zabavajo. Igra v tem kontekstu nima pomena, kot ga sicer predstavlja naloga in se  

izkaţe predvsem za podporno (zabavno) dejavnost v svetovalnih procesih. Poleg tega pa se 

lahko znajdemo v dilemi, ko določene aktivnosti ne poimenujemo kot igralne aktivnosti, 

čeprav bi jih nekdo drug lahko definiral kot take (vsebujejo »igrivost« in »ustvarjalnost«). 

Ponovno ugotovimo, da glavni problem izhaja iz definiranja igralnih aktivnosti, saj jih lahko 

različni posamezniki tudi različno razumejo – v širšem ali oţjem pomenu besede. 

Pomanjkanje časa lahko s tem kaţe ravno na poudarek na delu oziroma učenju, posledično s 

tem pa tudi na visoko stopnjo storilnostne naravnanosti in deloma kurikularnih določil, ki pa 

jih sicer anketiranci kot oviro niso velikokrat izpostavili. Kar nekaj anketirancev se je sicer 

strinjalo, da lahko uporabo igre ovira tudi premalo izobraţevanj, iz česar lahko sklepamo, da 

je konkretno znanje uporabe specifičnih aktivnosti pogoj za njihovo uporabo v praksi.  

Tudi ţeljo po uporabi dodatnih igralnih aktivnosti je v tem kontekstu smiselno upoštevati z 

dveh omenjenih vidikov. Odgovori anketirancev, ki menijo, da uporabljajo dovolj igre, lahko 

na eni strani kaţejo na igro kot aktivnost, ki lahko ovira njihovo delo (igra zgolj kot zabava 

oziroma nasprotje dela), na drugi pa na uporabo različnih tehnik (igra kot način dela), ki pa jih 

v svoje delo po njihovem mnenju vključujejo v zadostni količini. Podobno lahko na eni strani 

pomeni ţeljo, da v svoje delo vnesejo čim več različnih načinov in metod dela, na drugi strani 

pa lahko kaţe na ţeljo oziroma potrebo po strukturiranosti dejavnikov, ki onemogočajo 

oziroma ovirajo igro in s tem na vključevanje več igre (predvsem kot zabave). Oseba A si 

tako ţeli uporabljati še več igre, ker je »pogosto obremenjena s tem, da morajo narediti, kar je 

treba«, oseba B pa si ţeli uporabljati še več igre v smislu bolj raznolikih tehnik. 

Čeprav bi lahko od tod sklepali, da med svetovalnimi delavci, ki ţelijo v svoje delo vpeljati 

dodatne igralne aktivnosti in tistimi, ki menijo, da jih uporabljajo ţe dovolj, obstajajo razlike 

pri ocenjevanju splošne pogostosti uporabe igre, so bile njihove ocene skoraj identične. V 

obeh primerih so sicer ocenjevali pogostejšo uporabo igre pri mlajših otrocih (H1). Glede na 

predhodne ugotovitve (da lahko igro ovira tudi premalo izobraţevanj) lahko pridobljene 

rezultate vsaj delno poveţemo s temo osnovnih in dodatnih izobraţevanj. Čeprav lahko 

verjetno na drugi strani strokovnjaki z večletnimi delovnimi izkušnjami določeno znanje 

črpajo ravno iz svojih praktičnih izkušenj, imajo strokovnjaki z manj leti delovnih izkušenj 

navadno bolj osveţeno teoretično znanje. Od tod pa sledi, da so praktična in teoretična znanja 
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neločljivo povezana in odvisna drug od drugih, zaradi česar je poleg pridobivanja praktičnih 

izkušenj izrednega pomena tudi sprotno obnavljanje in nadgrajevanje teoretičnega znanja.  

5.6 Dodatna izobraţevanja na temo uporabe igre v svetovalnih procesih 

Zanimalo me je mnenje svetovalnih delavcev glede potrebe po uvajanju dodatnih 

izobraţevanj na temo igre. Ugotovitve kaţejo, da je dodatna izobraţevanja sicer obiskovala 

zgolj tretjina anketirancev. Čeprav se med svetovalnimi delavci, ki so obiskovali dodatna 

izobraţevanja in tistimi, ki teh izobraţevanj niso obiskovali, niso pokazale statistično 

pomembne razlike pri pogostosti uporabe igre (H4), lahko opazimo manjše razlike, ki kaţejo, 

da so anketiranci, ki so obiskovali dodatna izobraţevanja, v povprečju višje ocenjevali tudi 

pogostost uporabe igre. Boyd Webb (1996) se strinja, da lahko igro in igralne aktivnosti 

uporabljamo na vseh področjih dela z otroki, vendar uporaba posameznih tehnik igralne 

terapije zahteva dodatna izobraţevanja. Podobno se intervjuvani osebi strinjata, da so dodatna 

izobraţevanja pomembna za osveţitev znanj in ohranjanje strokovnosti. Čeprav zastavljene 

hipoteze (H4) ne moremo potrditi, ne smemo zanemariti opisanega pomena izobraţevanj. 

Hkrati lahko ugotovimo, da je uporaba igre kompleksnejši pojav, ki ga teţko pogojujemo 

zgolj s posameznimi dejavniki (dodatnim izobraţevanjem). Kot rečeno, so svetovalni delavci 

kot enega izmed dejavnikov, ki ovira uporabo igre, pogosto izpostavili premalo izobraţevanj, 

iz česar lahko sklepamo, da bi v nasprotnem primeru igro kot način (metodo) dela večkrat 

uporabljali. Glavno podporo tovrstnim izobraţevanjem izraţa ravno ugotovitev, da so 

svetovalni delavci, ki so obiskovali določena izobraţevanja (največkrat na temo uporabe risbe 

in lutke v svetovalnem delu) visoko ocenjevali tudi njihovo pomembnost za svetovalno delo 

in doseganje svetovalno-delovnih namenov.  

5.7 Umeščanje igralne terapije v šolsko svetovalno delo  

Zanimalo me je, ali svetovalni delavci pri uporabi igralnih aktivnosti prepoznavajo pomen 

socio-terapevtskih učinkov igre. Medtem ko so nekateri anketiranci ţe pri naštevanju različnih 

vrst igralnih aktivnosti izpostavili terapevtske igre in hkrati relativno visoko ocenili tudi 

primernost uporabe igre za doseganje terapevtskih učinkov, je večina dejala, da sicer pri 

svojem delu ne uporablja igralne terapije. Pri interpretaciji omenjenih rezultatov moramo biti 

še posebej pozorni na poimenovanje igralne terapije (podobno kot pri sami uporabi igre), saj 

lahko iz njenega različnega razumevanja izhajajo tudi različni rezultati. Ena izmed glavnih 

problematik umeščanja igralne terapije v slovenski prostor namreč izhaja ravno iz njenega 

različnega definiranja v različnih poklicih pomoči. Na drugi strani pa je zanimiva predvsem 

ugotovitev, da so strokovnjaki, ki so dejali, da pri svojem delu uporabljajo igralno terapijo, 

višje ocenjevali tudi samo pogostost uporabe igralnih aktivnosti pri svojem praktičnem delu. 

Čeprav se niso pokazale statistično pomembne razlike pri vključevanju igralne terapije glede 

na izobrazbo svetovalnih delavcev (H5), lahko omenjene rezultate ponovno poveţemo z 

različno strokovno podlago posameznih strokovnih poklicev, v tem primeru tudi z morebitnim 

izobraţevanjem na temo (uporabe) igralne terapije (Wood, 2010).   
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6. SKLEPI 

Uporabo igre v šolskem svetovalnem delu teţko enotno opredelimo, saj na njeno vključevanje 

vplivajo številni različni dejavniki, predvsem pa moramo biti pri njenem raziskovanju pozorni 

na enotno opredeljevanje sicer različnih kriterijev igre. Pri interpretaciji v kvantitativnem delu 

raziskave pridobljenih podatkov so se mi namreč večkrat pojavljala vprašanja v zvezi z 

različnim odgovarjanjem anketirancev na podlagi njihovega subjektivnega razumevanja 

pomena igre ter dvojnosti njene uporabe. Omenjene dileme med drugim verjetno kaţejo ravno 

na problematiko definiranja strokovne uporabe igre, ki jo lahko v svetovalno delo vključimo 

na različne načine (z različnih vidikov). Pri tem sta se v glavnem pojavljala dva različna 

razumevanje igre, pri čemer se eno nanaša na igro kot eno izmed metod svetovalnega dela (s 

posameznimi tehnikami in zastavljenimi nameni), na drugi strani pa se pojavi igra zgolj v 

smislu zabave (brez konkretne strukture in teţnje po doseganju svetovalnih namenov).  

Čeprav so nekateri anketiranci dejali, da pri svojem delu ne uporabljajo igre, se večina strinja, 

da lahko uporaba igralnih aktivnosti pomembno pripomore k uspešnosti svetovalnega dela. 

Ugotovitve kaţejo, da svetovalni delavci pri svojem delu uporabljajo zelo različne igralne 

aktivnosti, med katerimi najvišji pomen pripisujejo uporabi didaktičnih in druţabnih iger ter 

uporabi zgodb in lutk, tudi posameznih sprostitvenih in gibalnih aktivnosti. Pri tem 

uporabljajo različne materiale in pripomočke; najpogosteje barvice in liste, knjige in zgodbe 

ter druţabne in didaktične igre. S pomočjo uporabe posameznih pripomočkov oziroma 

igralnih aktivnosti dosegajo različne (svetovalne) namene; najpogosteje jih uporabljajo za 

spodbujanje vzpostavljanja odnosa in zaupanja ter zabave in sprostitve (motiviranja), tudi za 

spodbujanje izraţanja in komunikacije, kar sta še posebej izpostavili intervjuvanki v 

kvalitativnem delu raziskave. Uporaba igralnih aktivnosti se jim zdi sicer primerna tudi za 

raziskovanje in razreševanje otrokovih teţav in doseganje terapevtskih učinkov. Pri tem je 

potrebno vsako izbiro posamezne aktivnosti prilagoditi ţelenemu cilju oziroma samemu 

namenu svetovalnega procesa. Od tega je namreč odvisno, kaj sploh ţelimo doseči, kako 

oziroma na kakšen način bomo to dosegli, pa je hkrati odvisno še od drugih dejavnikov; 

predvsem specifike konkretnih teţav in stisk, značilnosti, potreb in interesov otroka, tudi 

značilnosti svetovalca (njegovega razumevanja, prepričanja, spretnosti in lastnosti) in njunega 

odnosa, značilnosti posameznih vrst aktivnosti in drugih dejavnikov, ki lahko kakorkoli 

vplivajo na sam način in izide dela. Glavni dejavniki, ki pomembno vplivajo na izbiro igralnih 

dejavnosti, so tako poleg drugih značilnosti otrok predvsem značilnosti posameznih stisk 

oziroma teţav, s katerimi se otroci srečujejo; svetovalnim delavcem se zdi uporaba igre 

primerna za naslavljanje različnih vrst teţav otrok, tako čustvenih, vedenjskih in disciplinskih 

teţav na eni strani kot tudi teţav otrok v telesnem in duševnem razvoju. Uporaba igre se jim 

zdi še najmanj primerna v okviru učne pomoči otrokom in pri razreševanju njihovih teţav. 

Poleg tega je pomemben dejavnik, ki svetovalnih delavcem pomaga oceniti primernost 

uporabe igre in posameznih igralnih aktivnost tudi otrokova starost. V povprečju namreč 

pogosteje uporabljajo igro pri mlajših otrocih, medtem ko se z višjo starostjo otrok pogostost 
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uporabe igralnih aktivnosti manjša
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. Na samo ocenjevanje pogostosti uporabe igre sicer 

delno vpliva tudi osnovna izobrazba svetovalnih delavcev, pri čemer so pogostost uporabe 

igre najvišje ocenjevali socialni in specialno-rehabilitacijski pedagogi, najniţje pa pedagogi. 

Nasprotno na pogostost uporabe igre ne vplivajo leta delovnih izkušenj svetovalnih delavcev 

in prav tako ne njihova ţelja po dodatni vključitvi igre v njihovo delo. Med svetovalnimi 

delavci z različno izobrazbo se je sicer pojavila tudi razlika v ocenjevanju strukturiranosti 

igre, primerne za svetovalno delo. V splošnem velja, da je v svetovanju potrebna določena 

strukturiranost igre, kar z drugimi besedami pomeni, da je vključevanje odraslih in njihovih 

navodil pri igri otrok nujen pogoj uporabe igre v svetovalne namene. Na drugi strani lahko 

pridobljeni podatki kaţejo na morebitno potrebo po zdruţevanju različnih stopenj 

strukturiranosti igre, tako visoko kot nizko strukturiranih. 

Čeprav večina udeleţencev raziskave ţeli v svoje delo vključiti še več igralnih aktivnosti, 

moramo biti pri tem pozorni na razumevanje »igre kot metode svetovalnega dela« na eni 

strani in »igre kot dejavnosti zgolj za zabavo« na drugi strani. Glavni razlog, ki ovira 

vključevanje igre in igralnih aktivnosti, se v glavnem nanaša na pomanjkanje časa in s tem na 

storilnostno naravnanost sistema, v nekaterih primerih tudi na pomanjkanje sredstev oziroma 

materialov in premalo izobraţevanj na to temo. Čeprav se med anketiranci, ki so obiskovali 

dodatna izobraţevanja na temo igre in tistimi, ki teh izobraţevanj niso bili deleţni, ne 

pojavljajo razlike v pogostosti uporabe igralnih aktivnosti, imajo dodatna izobraţevanja 

pomemben (posreden) pomen za pridobivanje praktičnih izkušenj in njihovo uvajanje v 

konkretno delo ter predvsem ohranjanje in nadgrajevanje njihove strokovnosti. Čeprav večina 

svetovalnih delavcev pri svojem delu ne uporablja igralne terapije oziroma pri tem ne sodeluje 

z igralnimi terapevti, večina meni, da bi bilo igralno terapijo smiselno uvesti v osnovne šole 

kot eno izmed podpornih oblik pomoči otrokom. Svetovalni delavci, ki so sicer dejali, da pri 

svojem delu uporabljajo igralno terapijo, igralne aktivnosti v splošnem pogosteje uporabljajo.   

Na podlagi ugotovitev obeh delov raziskave lahko ugotovimo, da igra v splošnem predstavlja 

eno izmed pomembnih aktivnosti (načinov dela) znotraj šolskega svetovalnega dela, s 

pomočjo katerih lahko dosegamo različne namene, naslavljamo raznolike teţave in stiske itd. 

Pri tem je potrebno posamezne oblike in načine igre prilagajati različnim dejavnikov, ki sicer 

na drugi strani posledično vplivajo tudi na samo izbiro konkretnih aktivnosti. Ob upoštevanju 

morebitnih slabosti igre ugotovimo, da njene uporabe v svetovalnem delu nikakor ne moremo 

enostransko označiti. Poleg subjektivnega razumevanja pomena igre vsakega posameznika so 

v tem okviru pomembne predvsem značilnosti igre (njene prednosti in slabosti) v povezavi s 

specifičnimi situacijami in udeleţenci v tej situaciji. Kljub temu lahko na splošno rečemo, da 

ob njeni ustrezni uporabi (v svetovalne namene) in z upoštevanjem predhodno omenjenih 

dejavnikov v glavnem pripomoremo k uspešnosti (izidov) svetovalnega dela.  

Medtem ko izobraţevalna in pedagoška igra poudarjata pomen otrokovega učenja in razvoja, 

se igra znotraj svetovanja v glavnem nanaša na igro v smislu ekspresivnega oziroma izraznega 

                                                 
32

 Povprečna ocena pogostosti uporabe igralnih aktivnosti pri mlajših otrocih (v starosti med 5 in 9 let) je višja 

kot pri starejših otrocih (v starosti med 10 in 14 let). Pogostost uporabe igralnih aktivnosti pri mlajših otrocih so 

višje ocenjevali svetovalni delavci z različno osnovno izobrazbo, ne glede na ţeljo po vključitvi dodatnih 

igralnih aktivnosti in morebitno uporabo igralnih aktivnosti ter obiskovanje dodatnih izobraţevanj. 
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sredstva, ki otroku pomaga tako raziskovati in razumeti kot predvsem izraziti njegovo 

»resničnost«. Komunikacijska vloga igre je še dodatno izrazita pri mlajših otrocih (igra kot 

način pogovora) in v primerih, v katerih otroci zaradi značilnosti teţkih situacij teţko 

neposredno govorijo o teţavah. V nadaljevanju je predstavljena (iz teoretičnih izhodišč in 

pridobljenih ugotovitev izhajajoča) shema, ki prikazuje nekatere najpogosteje izpostavljene 

funkcije oziroma moţne načine uporabe igre. Čeprav jih shema prikazuje ločeno (kot delitev), 

je glavni poudarek na njihovem medsebojnem povezovanju in zdruţevanju.     

Slika 4: Raznolikost (pomena) igre 

 

 

Pri interpretaciji rezultatov je sicer poleg ţe omenjenih dilem potrebno upoštevati določene 

omejitve raziskave. Čeprav je bil njen vzorec prvotno širše zastavljen, se je v nadaljevanju 

zaradi narave pridobivanja podatkov (osnovne šole z elektronsko dostopnimi e-poštnimi 

naslovi) in predvsem osipa elektronske izvedbe anketiranja nekoliko popačil. Tako je 

potrebno upoštevati, da lahko na pridobljene rezultate vpliva tudi sam način pridobivanja 

podatkov (elektronsko, po pošti, osebno ipd.).     
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V nadaljevanju oziroma ponovnem raziskovanju bi bilo smiselno še podrobneje, a hkrati bolj 

enotno definirati posamezne kategorije in teme raziskovanja. Ugotovitve namreč kaţejo, da so 

številni rezultati in njihova odstopanja pogojeni s subjektivno predstavo posameznih vprašanj 

anketnega vprašalnika. Prav tako bi bilo smiselno razširiti kvalitativno raziskovanje, ki bi 

lahko pomenilo dodatno poglobitev dane teme, predvsem morebitnih predlogov svetovalnih 

delavcev v zvezi z uvajanjem igre v svetovalno delo. Poleg tega bi dodaten pečat pustilo še 

raziskovanje, ki bi kakorkoli vključilo otroke (mladostnike) in njihove »poglede«. Glede na 

to, da so rezultati tokratne raziskave med drugim izpostavili predvsem specifičnost 

individualnih situacij in značilnosti posameznih otrok, se bi bilo mogoče v tem primeru bolj 

kot na splošen način dela smiselno osredotočiti predvsem na oblikovanje nekakšnih smernic, 

ki bi dodatno pomagale pri ugotavljanju individualnih potreb otrok.  

Rezultati poleg potrditve problematičnosti pojmovanja in posledično umeščanja igre v 

profesionalno delo kaţejo predvsem na potrebo po uvajanju specifičnih izobraţevanj različnih 

oblik, tako v okviru seminarjev kot mogoče tudi intenzivnejših in kontinuiranih vrst 

izobraţevanj. Omenjena tema je do neke mere verjetno zapostavljena ravno zaradi 

»samoumevnosti« in na pogled preproste uporabe.  
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK   

 

Q1 - Vaša izobrazba:  
 

 Pedagog  
 Psiholog  
 Socialni delavec  
 Socialni pedagog  
 Specialni in rehabilitacijski pedagog  
 Drugo:  

 
Q2 - Pridobljena stopnja izobrazbe:  
 

 Višješolska (do 1994)  
 Visokošolska   
 Univerzitetna  
 Magisterij  
 Specializacija  
 Drugo:  

 
Q3 - Spol:   
 

 Ţenski  
 Moški  

 

 
Q4 - Leta delovnih izkušenj v šolskem svetovalnem delu:  
 

   

 
Q5 - Področje vašega dela:  
 

  

 

 
Q6 - Ali se strinjate z naslednjima trditvama?  
 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam  

Niti se ne 

strinjam, 

niti se 

strinjam  

Se 

strinjam 

Popolnom

a se 

strinjam 

Uporaba igre in igralnih aktivnosti lahko 

pomembno pripomore k uspešnosti 

svetovalnega dela.  
     

Igra pomeni zabavo in sprostitev, zaradi 

česar zavira svetovalno delo.       
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Q7 - Katere igralne aktivnosti uporabljate pri svojem delu?  
 

  

 

 
Q8 - Kako bi po pomembnosti za vaše delo razvrstili naslednje aktivnosti?  
Razpoloţljive kategorije poljubno razvrstite tako, da okence povlečete v desno stran (na ţeleno mesto).  
 

Likovne aktivnosti (risanje, slikanje, izdelovanje ipd.)  

Igra z igračami  

Uporaba različnih predmetov in materialov 

(glina, plastelin, pesek ipd.) 

Igra z lutkami  

Uporaba dramske igre in igre vlog 

Uporaba didaktičnih in druţabnih iger 

Uporaba knjig in zgodb 

 

 

 
Q9 - Kateri izmed naštetih materialov oz. pripomočkov so prisotni v vaši pisarni in jih najpogosteje 

uporabljate?  
Moţnih je več odgovorov  
 

 Barvice in listi  
 Igrače  
 Kocke  
 Plastelin  
 Pesek  
 Lutke  
 Druţabne igre  
 Didaktične igre  
 Pravljice in zgodbe  
 Drugo:  

 

 
Q10 - Kako pogosto vključujete igro in igralne aktivnosti v vaše delo?  
 

 nikoli redko včasih navadno vedno 

Pri otrocih v starosti med 5 in 9 let      
Pri otrocih v starosti med 10 in 14 let      
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Q11 - Kako bi ocenili uporabnost igre za doseganje posameznih namenov?  
 

 Povsem 

neuporabno 

Delno 

uporabno 

Uporabno Zelo 

uporabno 

Vzpostavljanje odnosa in zaupanja     
Raziskovanje otrokovih teţav in stisk     
Spodbujanje otrokovega izraţanja, 

komunikacija     

Razreševanje problemov in teţav     
Učenje     
Zabava in sprostitev     
Doseganje terapevtskih učinkov     
 

 
Q12 - Pri katerih teţavah učencev se vam zdi uporaba igre primerna metoda dela?   
Moţnih je več odgovorov  
 

 Učne teţave  
 Vedenjske in disciplinske teţave  
 Teţave v telesnem, osebnem in socialnem razvoju  
 Čustvene teţave  
 Specifične (individualne) problemske situacije  
 Drugo:  

 

 
Q13 - Kam na lestvico strukturiranosti igre bi uvrstili igralne aktivnosti, ki so primerne za svetovalno 

delo?  
Pri čemer je strukturirana igra izrazito načrtovana in vodena s strani odraslih oseb (svetovalnih delavcev), prosta pa igra brez navodil in 

sugestij odraslih.   
 

 1 2 3 4 5 

Strukturirana igra      Prosta igra 

 

 
Q14 - Ali bi v svoje svetovalno delo ţeleli vključiti več igre in igralnih tehnik?  
 

 DA  
 NE (menim, da jih uporabljam ţe dovolj)  

 

 

IF (1) Q14 = [1]  Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA: 
Q15 - Kaj najpogosteje ovira uporabo igralnih aktivnosti v okviru vašega dela?  
Moţnih je več odgovorov  
 

 Pomanjkanje časa  
 Pomanjkanje sredstev in/ali posameznih pripomočkov, materialov  
 Kurikularna določila  
 Premalo izobraţevanj na to temo  
 Drugo:  
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Q16 - Ali v okviru svojega dela obiskujete/ste obiskovali izobraţevanja na temo igre in uporabe igralnih 

aktivnosti v svetovalnem delu?  
 

 DA  
 NE  

 

 
IF (2) Q16 = [1]   
Q17 - Če da:   
Moţnih je več odgovorov  
 

 Krajša izobraţevanja (seminarji, predavanje, delavnice ipd.)  
 Dolgotrajnejša izobraţevanja (razna usposabljanja, kontinuirana predavanja, tečaji ipd.)  

 

 
IF (3) Q17 = [1]   
Q18 - Katera?  
Neobvezno vprašanje  
 

 

  

 

 
Q19 - Ali v okviru svojega dela uporabljate igralno terapijo (sodelujete z igralnimi terapevti)?  
 

 DA  
 NE  

 

 
Q20 - Ali se vam zdi, da bi bilo igralno terapijo smiselno uvesti tudi v slovenske šole (kot eno izmed 

podpornih načinov pomoči)?  
 

 DA  
 NE  
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PRILOGA 2: VSEBINSKA ANALIZA KVALITATIVNIH PODATKOV 

 

Področje 

(kategorije) 

Specifična igralna aktivnost oz. vrste igre Št. enakih 

odgovorov 

* 

KREATIVNI 

MATERIAL  
- risanje 

- uporaba plastelina 

- uporaba kreativnih medijev  

- ustvarjalne igre 

- umetnostne igre 

- likovne dejavnost 

- kocke  

- barvanje  

- risba 

- peskovnik 

- glina  

10 

3 

 

4 

 

2 

 

 

2 

 

2 

SOCIALNE in 

DRUŢABNE IGRE, 

KOMUNIKACIJSKE 

IGRE 

- (skupinske) socialne igre 

- druţabne igre 

- komunikacijske igre 

- namizne igre 

- spomin  

- uganke 

- igre spoznavanja, utrjevanja pripadnosti skupini 

(razvijanje sodelovanja med učenci, razvoj 

empatije) 

- spoznavne igre 

- interakcijske igre, vaje 

- timske igre 

- poklicne karte  

- sestavljanke  

- človek ne jezi se  

- karte 

- igre za razvijanje socialnih spretnosti 

- skupinske vaje (v prostem času) 

- igre o čustvih 

- pantomima 

- »team building« 

33 

26 

 

3 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

SVETOVALNO 

TERAPEVTSKE 

IGRE  

- terapevtska igra 

- projekcijske tehnike 

- igra za načrtovanje in reševanje problemov 

 

DIDAKTIČNE IGRE - didaktične igre 

- interaktivne vaje (101 igra) 

- motivacijske igre 

18 

DRAMSKA IGRA, 

IGRA VLOG 
- igra z lutkami  

- igra vlog (z lutkami) 

- igre vţivljanja  (preko lutk) 

- dramska igra 

- dramatizacija  

19 

30 
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SPROSTITVENE 

IGRE 
- sprostitvene dejavnosti 

- pripomočki za sproščanje  

- igre za regulacijo čustev 

- zabavne igre 

- motorično gibalna sprostitev 

11 

MISELNE IGRE - miselne igre 

- igre za koncentracijo in spomin  

- razvrščanje  

- igre za krepitev zbranosti in pozornosti 

- domišljijske igre  

- matematične igre 

- logične igre 

- »brain box« 

- učenje z igro 

4 

2 

 

3 

2 

ZGODBE in 

PRAVLJICE  
- pravljice 

- knjige 

- zgodbe 

- bralne igre 

 

2 

2 

GIBALNE 

AKTIVNOSTI in 

MOTORIČNE IGRE  

- gibalna aktivnost, gibanje   

- športne igre 

- podajanje ţoge 

- igre s športnimi rekviziti  

- motorične aktivnosti (raztegovanje, počepi) 

- motorično – gibalne aktivnosti 

- grafomotorične igre 

- igre za krepitev finomotorike  

9 

3 

 

 

 

 

 

2 

RAZLIČNE VRSTE 

IGRE 
- igra s pravili  

- prosta, spontana igra  

 

3 

DRUGE 

DEJAVNOSTI 
- računalniške igrice 

- konstrukcijske igre  

-  

 

DRUGI ODGOVORI - ne uporabljam, jih ne izvajam  

- glede na otrokovo zanimanje  

- nimam izkušenj na tem področju  

- odvisno od dinamike in problematike skupine  

2 

2 

*število je podano v primeru, da so anketiranci enako aktivnost izpostavili večkrat  
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PRILOGA 4: KVALITATIVNA ANALIZA  

 

Priloga 4.1: VODILA ZA INTERVJU 

 

Osnovna izobrazba:  

Področje dela:  

Leta delovnih izkušenj: 

Razumevanje pomena igre v okviru svetovalnega dela; 

Različnost uporabe igralnih aktivnosti v svetovalnem delu;  

Uporaba igre za doseganje različnih namenov (v različnih fazah procesa pomoči in 

situacijah); primernost uporabe igre kot enega izmed načinov dela; 

Uporaba različnih igralnih pripomočkov in materialov; 

Uvajanje igralnih aktivnosti glede na različne starostne skupine otrok (tudi njihove 

sposobnosti); 

Morebitne ovire za igro; 

Obiskovanje dodatnih izobraţevanj; 

Smiselnost uvajanja dodatnih izobraţevanj na temo igre in igralnih aktivnosti. 
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Priloga 4.2: PRIMER KODIRANJA INTERVJUJA S ŠOLSKO SVETOVALNO DELAVKO   

Tabela 35: Kodiran intervju s svetovalno delavko A  

Oseba A: Dobesedni prepis intervjuja  Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Glede na to, da se moja tema raziskovanja nanaša na uporabo igre in 

raznih igralnih aktivnosti v svetovalnem delu, me najprej zanima, kaj vam 

igra sploh pomeni za vaše delo oz. če se vam posamezne igralne aktivnosti 

sploh zdi smiselno uporabljati tudi v okviru šolskega svetovalnega dela? 

Igra sigurno predstavlja pomembno vlogo pri našem delu. Navsezadnje je 

igra del otrok in glede na to, da delamo z njimi, je neizogibna oz. pač 

predstavlja del različnih aktivnosti, ki jih izvajamo in s pomočjo katerih si 

pravzaprav pomagamo, da na nak način doseţemo, oz. bolj pritegnemo 

otroka za neko konkretno delo. Včasih, sploh pri mlajših otrocih se skozi 

igro učimo in delamo…igra ţe sama po sebi je včasih njihovo delo.  

 

 

 

 

Pomembna vloga 

Je neizogibna 

Del aktivnosti 

Motivacija  

Učenje, delo  

 

 

 

 

Vrednost igre 

 

 

 

Vodilo dela  

Vodilo dela  

Motivacijski pripomoček 

Učni pripomoček 

 

Glede na to, da ste omenili, da lahko pri mlajših predstavlja delo me 

zanima, kako ocenjujete igro oz. razlike v igri in uvajanju različnih 

aktivnosti pri različno starih otrocih (npr. pri mlajših, sploh na razredni 

stopnji in starejših v višjih razredih,…)?  

Ja, starost sigurno igra pomembno vlogo…pravzaprav ne samo starost, tudi 

značilnosti vsakega posameznika…vsak je drugačen in zato rabi drugačne 

stvari. Tako se mi zdi, da je veliko dejavnikov, ki vplivajo na naše 

konkretno delo in za vsakega posameznika je treba pač najti in nekako 

prilagoditi samo delo oz. načine dela. Plus tega je seveda odvisno tudi, kaj 

sploh delamo in ţelimo doseči, kakšni so sploh naši ukrepi. Nekatere 

aktivnosti nam puščajo bolj proste roke, medtem ko druge zahtevajo več 

dela, nimamo toliko prostora za izvajanja in uvajanje različnih dejavnosti. 

Tako recimo včasih pri izvajanju učne pomoči niti ne morem uporabiti 

toliko aktivnosti, kot sicer pri kakšni drugi stvari…ker pač vemo, da 

imamo za predelat določene teme in to moramo doseč. Vsekakor igro 

lahko uporabljamo tudi v tem primeru, vendar pač ne v tolikšni meri. 

Ampak če pa pogledam široko, so generalno gledano sigurno neke 

 

 

 

 

Starost 

Značilnosti 

posameznika  

 

Prilagoditev načina 

dela 

 

Učna pomoč  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Namen 

 

Namen 

 

 

 

 

 

 

Starost otrok  

Značilnosti otrok  

 

 

Zunanji dejavniki  

 

 

Značilnosti situacij, 

Zunanji dejavniki   

 

 

 



102 

 

značilnosti, ki jih imajo določene skupine otrok. Pri mlajših otrocih sigurno 

uporabljam več igralnih aktivnosti in tudi drugačno vrsto igre kot potem pri 

starejših, saj se narava dela razlikuje glede na njihovo stopnjo 

razumevanja. Mlajši otroci se skozi igro predvsem učijo in zato je igra ena 

priročna aktivnost, ki jo lahko pravzaprav uporabiš, da otroka pridobiš, ga 

motiviraš oz. mu neko stvar narediš bolj zanimivo. Pri starejših otrocih v 

višjih razredih je pač tako; sigurno je tudi pri njih igra pomembna 

aktivnost, vendar je v prvi vrsti odvisno predvsem, kaj sploh delamo. 

Potem se hitro zgodi, da so starejšim otrokom, sploh najstnikom, določene 

stvari preotročje. Medtem ko se mlajši otroci naravno igrajo, včasih brez, 

da bi jih v to sploh posebej spodbujal, se mi zdi, da sploh mladostniki 

rabijo malce več spodbude oz. morajo biti aktivnosti zastavljene tako, da 

jih zanimajo. 

 

Več aktivnosti pri 

mlajših 

Stopnja 

razumevanje, Učenje 

Motivacija  

 

Odvisno, kaj delamo 

Starost otrok 

»jezik« otrok 

Motivacija, 

spodbuda, 

upoštevanje otrok 

 

 

 

 

 

Namen 

Namen 

Starost otrok 

 

Sposobnosti otrok 

Motivacija  

 

 

 

Zunanji dejavniki 

 

Zunanji dejavniki 

 

Značilnosti strokovnih 

delavcev 

Bi mogoče nadaljevale z različnimi igralnimi aktivnostmi, ki jih 

uporabljate pri svojem delu? Katere sploh so tiste? In za kaj jih navadno 

uporabljate? 

Kot vidiš imam polno kramo različnih stvari, vseh niti ne utegnem 

uporabljati  (se ozre naokoli). Sigurno se mi zdijo ene izmed 

pomembnejših iger druţabne igre, ker so različne in jih lahko vedno 

nekako prilagodim za posameznega učenca. Zdi se mi, da so naravnane 

tako, da so zabavne in otroci to dobro vedo. Druţabne igre se mi zdijo 

takšne, da jih večinoma vsak vedno ţeli igrati oz. navadno me prosijo »ali 

se lahko sedaj igrava Kviz ipd.« Druţabne igre v glavnem uporabljam 

predvsem kot nagrado za dobro delo. To pomeni, da se z njimi igramo 

predvsem takrat, ko oddelamo, kar moramo narediti. Včasih, pri kakšnih 

bolj srameţljivih otrocih so pomembne tudi, da z njimi nekako prebijemo 

led, da se otrok malce sprosti…in nasploh za sprostitev, ko so včasih ţe 

tako napeti, da preprosto ne moreš več delati na tak način, kot bi si ţelel. 

Potem imam tudi razne igrače, »plišije« ipd., s katerimi se včasih igramo 

čisto tako, jih uporabljamo kot lutke oz. kot recimo člane našega 

razgovora, jih nekako vključim v pogovor….recimo vprašam, kaj bi na to 

 

 

 

 

Druţabne igre 

Prilagajanje  

Zabava  

 

Kviz 

Nagrada, motivacija  

Spoznavanje,  

Sprostitev 

 

Igrače, »plišiji« 

Lutke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrajevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrste igralnih aktivnosti 

 

Zabava  

 

Vrste igralnih aktivnosti  

Učenje in motivacija  

 

Vzpostavljanje odnosa in 

pridruţevanje 

Vrste igralnih aktivnosti  
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rekel zajček. Včasih ţe samo prisotnost ene otrokove ljubljene igrače 

pomeni boljše vzdušje. Pogosto imajo otroci s sabo tudi svoje igrače, ker se 

enostavno z njimi bolšje počutijo, bi rekla mogoče bolj varne. In v tem 

primeru nam lahko ta igrača marsikaj »pove«. Pri delu ena na ena pogosto 

uporabljamo risanje, včasih čisto prosto, včasih glede na določeno temo 

dam podrobnejša navodila. Risba je lahko isto na eni strani predvsem 

sprostitvena dejavnost, na drugi strani pa lahko tudi s pomočjo risbe (ko 

npr. nekaj konkretno rišemo) potem ugotavljamo, kaj pravzaprav to 

pomeni, zakaj je otrok to narisal na takšen način ipd. Lahko na ta način 

spoznamo marsikatere teţave otrok, na katere mogoče nisi pozoren, so pa 

lahko pravzaprav izvor vseh ostalih teţav. Smo imeli takšen primer z 

vrstniškim nasiljem in od takrat naprej se mi zdi to še toliko bolj 

pomembno. Tudi pri raziskovanju odnosov npr. s preprosto risbo druţine 

točno vidiš, kam otok da mamo in kam očeta in kam druge osebe. Podobno 

dosegamo s kakšnimi poučnimi pravljicami, po moţnosti še v kombinaciji 

z risbo…da najprej preberemo pravljico, ki jo navadno izberem glede na 

otrokovo temo ali pa si preprosto izmislim kakšno zgodbico in nato otroci 

narišejo svojo situacijo ali pa kaj podobnega…zdaj govorim bolj na pamet, 

ampak vendar. Potem so razni delovni listi idealni za učenje posamezne 

snovi…recimo večkrat uporabim delovne liste, ki določeno snov prikaţejo 

na bolj osnoven in zabaven način. Sploh pri mlajših otrocih je to 

idealno…potem primerjava (učne) snovi z različnimi predmeti, npr. 

lesenimi kockami in podobno, kjer lahko npr. preštevajo različne kocke, jih 

razvrščajo po oblikah ipd. Imam tudi delovno magnetno tablo z različnimi 

dodatki, ki jih lahko dajemo na tablo...od števil, črk, tudi nekaterih oblik in 

predmetov. Pa tako z različnimi predmeti si pomagam, tako kot so te 

lesene kocke, razne figurice oz. pač določene aktivnosti ali pa predmete 

prilagodim glede na to kaj delamo, in kaj ţelimo doseči. Se mi zdi, da se 

lahko pogostokrat sami znajdemo, le malce domišljije rabimo…pri tem 

nam pa vsekakor najbolj pomagajo tudi otroci s sami s svojimi neomajnimi 

idejami   

 

Prisotnost igrač 

Varnost  

Prosto risanje 

Risanje z navodili  

Raziskovanje risb 

 

Raziskovanje teţav 

 

 

 

Raziskovanje 

odnosov 

Pravljice  

 

Zgodbice  

 

Delovni listi 

Osnoven in zabaven 

način 

Učenje 

Lesene kocke 

Magnetna tabla 

Različni predmeti  

Lesene kocke, figure 

Kaj delamo 

Domišljija  

Upoštevanje otrok  

Pridruţevanje  Pridruţevanje  

Vzpostavljanje odnosa   

Vrste igralnih aktivnosti  

Vrste igralnih aktivnosti  

Svetovalni proces 

 

Svetovalni proces 

 

 

 

Svetovalni proces, 

pridruţevanje 

Vrste igralnih aktivnosti  

 

Vrste igralnih aktivnosti  

 

Vrste igralnih aktivnosti  

 

Učenje, zabava 

 

Učenje 

Vrste igralnih aktivnosti  

Vrste igralnih aktivnosti  

Vrste igralnih aktivnosti  

»Zunanji« dejavniki 

Pridruţevanje 

Pridruţevanje 
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Kot ste že omenili, je uporaba igre odvisna od različnih dejavnikov in je 

včasih ni možno uporabiti, četudi bi si to želeli. Zanima me, tako splošno 

gledano, ali bi si pri svojem delu želeli uporabljati še več igralnih 

aktivnosti, ali menite, da jih uporabljate že dovolj?  

Ja, tako kot sem rekla, včasih narava našega dela zahteva neke konkretne 

doseţke, zaradi česar nam zmanjka časa, da bi vključili še kakšno igralno 

dejavnost. Sama bi si sigurno ţelela uporabljati še več igre. Je pa res, da jo 

včasih igro tudi teţko vpeljati v samo delo, sploh če se zahteva nek točno 

določen cilj. Bi rekla, da igro nekako laţje uporabljam v samem 

svetovanju, kjer se sam način dela pogosto podredi določenim aktivnostim, 

ki vsebujejo tudi igro, medtem ko smo pri sami učni pomoči bolj naravnani 

na konkretno učenje. 

 

 

 

 

 

 

Zmanjka časa 

Več igre 

Teţko vključevanje 

igre 

Učna naravnanost  

  

 

 

 

 

Pomanjkanje časa, 

Zunanji dejavniki 

Storilnostna naravnanost 

 

Storilnostna naravnanost 

 

 

Se vam zdi, da lahko igra kdaj tudi kakorkoli zavira sam proces dela? 

V določenih primerih, kot sem ravno omenila…v okviru dodatne učne 

pomoči…bi lahko rekla, ne ravno, da zavira, ampak mogoče oteţuje samo 

delo, ker nekako preusmeri otrokove misli, ki jih je pa potem teţko 

naravnati nazaj.  

 

 

 

Preusmerjanje 

otrokovih misli 

 

 

Oteţevanje 

dela 

 

 

Zabava namesto dela 

Če se vrneva na primernost uporabe  igre v okviru različnih načinov dela, 

me zanima (poleg svetovanja), kdaj se vam zdi igra še posebej primerna 

metoda dela…tako, v konkretnih situacijah? 

Ja, v samem svetovanju sigurno…mogoče predvsem pri ugotavljanju 

otrokovih konkretnih problemov, ki so lahko, kot sem ţe prej omenila 

osnovni izvor kasnejših teţav, ki se pojavijo v drugi obliki. Potem 

predvsem za sproščanje….kot neko razbremenitev. Zdaj v kakšnih 

situacijah…pač tako pri otrocih z različnimi teţavami, mogoče bolj kot 

učnimi predvsem v zvezi z nekimi konkretnimi teţavnimi situacijami, ki 

otroka pestijo, tudi s čustvenimi. Vsekakor se mi mogoče igra zdi primerna 

tudi z otroki z vedenjskimi teţavami, saj se mi zdi, da potrebujejo še več 

neke sprostitve in še več aktivnosti, ki jih nekako dodatno motivirajo oz. 

pritegnejo njihovo pozornost. V tem primeru so lahko posamezne igralne 

 

 

 

Svetovanje 

Konkretni problemi 

Sproščanje, 

razbremenitev 

Učne teţave 

Čustvene teţave 

Vedenjske teţave 

Motivacija  

 

 

 

 

Raziskovanje 

problemov 

 

 

Reševanje 

teţav 

 

 

 

 

Svetovalni proces 

Pridruţevaje in 

vzpostavljanje odnosa 

 

Svetovalni proces  

Svetovalni proces  

Svetovalni proces  

Pridruţevaje in 

vzpostavljanje odnosa 
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aktivnosti še toliko bolj pomembne. 

 

 

Če se vrneva na morebitne dejavnike, ki lahko igro nekako ovirajo…tako 

ste recimo omenili že predvsem pomanjkanje časa in zahtevo po izpolnitvi 

konkretnih nalog…zanima me, kaj bi lahko poleg tega izpostavili kot tiste 

glavne »ovire za igro«? 

Hmm, predvsem to se mi zdita to glavni oviri. Ja, v glavnem zato, ker nam 

dostikrat zmanjka časa in v tisti kratki šolski uri navadno ne utegnemo 

dokončati niti vseh nalog. In tudi sama se, ne samo otrok, na nek način 

obremenjena s tem, da moramo narediti nekaj, kar moramo. 

 

 

 

 

Zmanjka časa 

Nedokončevanje 

nalog 

Obremenjenost z 

»nalogami« 

 

  

 

 

 

Pomanjkanje časa 

Storilnostna naravnanost 

Kurikularna določila  

Zanima me še, če ste kadarkoli obiskovali oziroma obiskujeta kakšna 

izobraževanja na temo uporabe igre in igralnih aktivnosti v vzgojno-

izobraževalnem ali svetovalnem delu? 

Kakšnih konkretnih se niti ne spomnim….mogoče v okviru raznih 

seminarjev svetovalnega dela, kjer so včasih na kratko predstavili tudi 

nekatere igralne aktivnosti npr. spomnim se predvsem uporabo lutke v 

vzgoji in izobraţevanju in nekaterih didaktičnih materialov, kot je recimo 

»to sem jaz« ipd. Tako recimo so bile nekatere aktivnosti izpostavljene v 

okviru drugih teh, sicer kaj drugega pa niti ne.  

 

 

 

 

Seminarji 

svetovalnega dela  

Uporaba lutke  

Uporaba didaktičnih 

materialov  

  

 

 

 

Seminarji  

Seminarji  

Seminarji 

 

 

Pa se vam zdi smiselno, da bi se kakšnih omenjenih dodatnih izobraževanj 

tudi udeležili? 

Sigurno so dodatna izobraţevanja zelo pomembna za osveţitev nekih tem, 

včasih z njimi tudi pridobiš nek dodaten zagon in si rečeš »sedaj bom pa 

tudi jaz to poizkusil«. Dodatna izobraţevanja se mi zdijo vsekakor 

dobrodošla in mislim, da je treba znanje ves čas obnavljati. Predvsem 

pomembno pa se mi zdi, da dobiš kakšne nove ideje, recimo uporabe igre, 

če sva pri tej temi, da lahko to vnašaš v svoje delo.  

 

 

 

Osveţitev tem 

Pridobitev zagona  

Obnovitev znanja  

Pridobitev novih idej  

Nadgrajevanje 

znanja 

  

 

Osveţitev znanja  

Pridobitev zagona  

Osveţitev znanja  

 

Osveţitev znanja  
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Priloga 4.3: Urejanje kategorij in pojmov v hierarhijo 

I: POMEN IGRALNIH AKTIVOSTI  

Tabela 36: Pomen igre za šolsko svetovalno delo  

Kategorije   Kode 1. reda Oseba  

Vodilo dela  - pomembna vloga A, B 

- vodilo dela z otroki B 

- je neizogibna   A, B 

Motivacijski 

pripomoček 

- motivacija  A 

Učni pripomoček - učenje delo A 

»Jezik« otrok  - »jezik« otrok 

- prilagajanje  

B 

 

II: UPORABA IGRALNIH AKTIVNOSTI in PRIPOMOČKOV 

Tabela 37: Uporaba različnih vrst igralnih aktivnosti in pripomočkov  

Kategorije  Kode 1. reda Oseba 

 

 

 

Vrste igralnih 

aktivnosti  

- uporaba druţabnih iger A 

- uporaba igrač  A 

- uporaba lutk in figur  A, B  

- uporaba zgodb in pravljic  A, B 

- uporaba likovnih aktivnosti  A, B  

- uporaba različnih predmetov A, B  

- uporaba vizualnega materiala B 

- uporaba didaktičnih materialov (delovni listi)  A, B 

 

 

Uporaba različnih 

pripomočkov in 

materialov  

- druţabne igre: kviz  A, B 

- igrače  A,B  

- lutke in figure A, B  

- različni predmeti: lesene kocke, delovna magnetna 

tabla z dodatki  

A,B  

- pravljice in zgodbe  A, B  

- pripomočki za finomotorične vaje: tabla za spodbujanje 

izvajanja manjših gibov 

B 

- delovni listi  B 

- likovni pripomočki: risba, kolaţ, plakati, miselni vzorci A,B  

 

III: UPORABNOST IGRE ZA DOSEGANJE RAZLIČNIH NAMENOV V OKVIRU 

RAZLIČNIH PODROČIJ SVETOVALNEGA DELA 

Tabela 38: Uporabnost igre za doseganje različnih namenov v okviru različnih področjih 

svetovalnega dela 

Kategorije   Kode 1. ali 2. reda Oseba 

 

Pridruţevaje in 

vzpostavljanje 

delovnega odnosa  

- pridruţevanje A 

- sproščanje  A, B 

- zabava A, B  
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Učenje in 

motivacija  

- dodatna učna pomoč A, B 

- delo z učenci z vedenjskimi, čustvenimi, učnimi, 

telesnimi teţavami, teţavami z duševnem razvoju itd. 

A, B 

- povečevanje motivacije A 

- nagrajevanje  B 

- zabava A, B  

- vizualni prikaz snovi B 

- predstavitev posameznih tem A 

 

  

Področja dela  

- delo z učenci z vedenjskimi, čustvenimi, učnimi, 

telesnimi teţavami, teţavami z duševnem razvoju itd. 

A, B 

- individualno delo A, B 

- skupinsko delo  A, B 

- svetovanje  A, B 

- preventivne delavnice, mladinsko delo  B 

- učna pomoč A 

 

 

 

Svetovalni proces  

- svetovanje A 

- raziskovanje problemov A, B 

- pomoč pri reševanju teţav B 

- načrtovanje rešitev A, B 

- evalvacija  A, B 

- ocenjevanje doseţkov A 

- raziskovanje: problemov, rešitev, odnosov, občutkov A, B 

 

IV: DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IZBIRO VRSTE IGRALNIH AKTIVNOSTI 

Tabela 39: Dejavniki, ki vplivajo na izbiro vrste igre in igralnih aktivnosti  

Kategorije   Kode 1. reda Oseba 

Zunanji dejavniki  - značilnosti situacij  A 

- značilnosti teţav in stisk otrok    A, B 

- pomanjkanje časa  A 

 

Značilnosti otrok 

(starost, 

sposobnosti) 

- starost A, B  

- individualne značilnosti otrok  A 

- sposobnosti otrok  A, B 

- stopnja otrokovega razumevanja   A, B 

- ţelje in ideje otrok A, B 

- značilnosti teţav in stisk otrok A, B  

 

Različne teţave 

in stiske otrok 

- učne teţave A, B 

- vedenjske teţave B 

- čustvene teţave A, B 

- motnje v duševnem razvoju B 

- telesne ovire, vidne in slušne ovire B 

- individualne problemske situacije (skrbi) A, B 

Značilnosti 

strokovnih 

delavcev 

- samoiniciativnost  B 

- osebnostne lastnosti  B 

- upoštevanje otrokovih ţelja A 
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V: ŢELJA PO DODATNEM VKLJUČEVANJU IGRE in MOREBITNE OVIRE ZA 

IGRO 

Tabela 40: Dejavniki, ki ovirajo igro   

Kategorije  Kode 1. reda Oseba 

Pomanjkanje časa  - zmanjka časa A 

- obremenjenost z »nalogami« A 

Kurikularna določila - pomanjkanje časa A 

- strukturna naravnanost A 

Storilnostna naravnanost  - zmanjka časa  A 

- nedokončane naloge  A 

- obremenjenost z »nalogami« A 

Značilnosti svetovalca - upoštevanje otrokovih ţelja B 

- samoiniciativnost B 

Zabava namesto dela - preusmeritev otrokove pozornosti  A 

- oteţevanje dela  A 

Tabela 41: Ţelja po dodatnem vključevanju igre   

Kategorije  Kode 1. reda Oseba 

 

Raznolikost uporabe 

igre 

- pogostejša uporaba igre A, B  

- izboljševanje tehnik A, B  

- različnost uporabe igre B 

Več igre - več igre A 

 

VI: DODATNA IZOBRAŢEVANJA  

Tabela 42: Vrste in pomembnost dodatnih izobraţevanj svetovalnih delavcev  

Kategorije  Kode 1. reda Oseba 

 

Osveţitev znanja  

- osveţitev znanja A, B 

- obnavljanje znanja   A 

- osveţitev tem  A, B 

- razvijanje in ohranjanje strokovnosti B 

Nadgradnja 

znanja  

- pridobitev novih idej B 

- razvijanje in ohranjanje strokovnosti B 

Pridobitev 

zagona  

- pridobitev zagona  A 

- potrditev B 

Vrste dodatnih 

izobraţevanj, ki 

so jih svetovalni 

delavci 

obiskovali 

- seminarji svetovalnega dela A, B 

- predstavitev igralnih aktivnosti A 

- uporaba lutke v VIZ A, B 

- uporaba didaktičnih materialov A, B  

- delavnice, izkustveno delo  B 

- uporaba risbe v diagnostične namene B 

 

 


