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POVZETEK
V diplomskem delu je osrednja tematika preventivna disciplina, ki je pogoj za kakovostno
pedagoško delo učitelja, še posebej pa je izpostavljeno vprašanje povezanosti posameznih
vidikov preventivne discipline s socialnimi igrami. Ideja o povezanosti teh dveh področji je
izpeljana iz preventivnega koncepta Oratorija, v katerem je Giovanni don Bosco izpostavil
igro kot ključen del preventivnega delovanja. V zadnjem času pa strokovna literatura
pogosto izpostavlja socialne igre kot pomemben dejavnik pri razvoju komunikacijskih in
socialnih veščin posameznikov. Po mnenju avtorjev le-te prek izkustvenega učenja
pomembno prispevajo k boljšim medosebnim odnosom, klimi v razredu, sodelovanju,
motivaciji za učenje, spoštovanju pravil, sposobnosti vodenja … Vsa ta področja
socialnega in osebnostnega razvoja posameznikov pa se povezujejo s ključnimi področji
preventivne discipline: medosebnimi odnosi, poukom in upravljanjem razredne skupine.
Preventivna disciplina tako zajema niz preventivnih tehnik, tudi socialne igre, s katerimi
spodbujamo učenčevo upravljanje samega sebe in njegov samonadzor ter hkrati
zmanjšujemo neprimerno vedenje.
V empiričnem delu so prikazani rezultati raziskave, izvedene z vprašalnikom med 70
učiteljicami razredne stopnje. Analiza je pokazala, da učiteljice socialne igre v praksi
relativno pogosto izvajajo, pri tem pa se pojavljajo majhne razlike med mlajšimi in
starejšimi učiteljicami. Izkazalo se je, da samo vrednotenje doseganja namenov socialnih
iger ne vpliva na izbiro posamezne socialne igre, marveč je izbira pogojena z razredom, v
katerem učiteljice poučujejo. Učiteljice v prvi triadi večkrat izvajajo predvsem igre
predstavljanja in spoznavanja ter so v povprečju bolj prepričane, da imajo socialne igre
pozitiven vpliv na nekatere vidike vzgojno-izobraţevalnega procesa, kot učiteljice četrtih
in petih razredov. Tudi z vidika pogostosti izvajanja socialnih iger se je pokazalo, da
učitelji, ki pogosteje izvajajo socialne igre, ocenjujejo, da so jim le-te bolj v pomoč pri
drugih vidikih vzgojno-izobraţevalnega procesa. Pri samem izvajanju socialnih iger pa
učitelji zaznavajo več prednosti kot slabosti, največja ovira je čas, ki ga potrebujejo.
Relativno pogosto je tudi mnenje učiteljev, da socialne igre izboljšajo disciplino v razredu
predvsem z izboljšavo odnosov v razredni skupnosti. Iz analize rezultatov je tako razbrati
veliko pozitivnih vplivov socialnih iger na različne vidike vzgojno-izobraţevalnega
procesa, s katerimi zaobjamemo vsa tri področja preventivne discipline.

KLJUČNE BESEDE:
Preventivna disciplina, socialne igre, medosebni odnosi, pouk, upravljanje razredne
skupine.

ABSTRACT
The main theme of the degree paper is preventive discipline, which is essential for the
pedagogic work of a teacher. Especially set out is the question of the connection between
single aspects of preventive discipline and social games. The idea of the connection
between these fields is derived from the preventive concept Oratorij, where Giovanni don
Bosco stressed games as the key part of preventive work. Recently professional writings
have been frequently setting out social games as important for development of
communicative and social skills of the individuals. Experts believe that social games and
experiential learning are an important contribution to better interpersonal relations,
classroom atmosphere, cooperation, motivation to study, rules observation, leading ability,
etc. All these fields of social and personal development of individuals are connected with
the key aspects of preventive discipline, which are interpersonal relations, lessons and the
management of a class group. Preventive discipline includes series of preventive
techniques, including social games which encourage a child to manage and control himself
as well as reduce his bad manners.

The empirical part of the degree paper shows the results of the research into the influence
of social games on preventive discipline. 70 primary teachers filled in a questionnaire. The
analyses showed that social games are being practiced relatively often. There are slight
differences amoung younger and elderly teachers. It turned out that valuation of fulfilling
the goals of social games itself doesn`t affect the choice of a social game. Moreover, the
choice corresponds to the class the teacher is teaching in. Primary teachers in the first three
classes are keener to do especially the games of introducing and getting acquainted. They
are also more convinced of the positive effect social games have on some aspects of
educational process than the teachers in the fourth and fifth class. From the aspect of
frequency it proved that teachers who frequently practice social games appraised them as a
help with other aspects of educational process. Teachers believe that the performance of
social games itself brings more advantages than disadvantages. The largest obstacle is time
shortage. Relatively common teacher opinion is also that social games improve class
discipline, mainly by improving the relations in the class community. The analyses of the
results shows many positive influences social games have on different aspects of
educational process, which include all three fields of preventive discipline.

KEY WORDS
Preventive discipline, social games, interpersonal relations, lessons, the management of a
class group.
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UVOD
Ţe kmalu tekom študija sem zaznala, da je disciplina pomembna in zelo aktualna tema, saj
sem opaţala, da je vzpostavljena disciplina pogoj za ustvarjalno učno okolje, v katerem
lahko dobro načrtovana učna ura postane tudi kakovostno izvedena. Kot aktivna
animatorka in voditeljica oratorijev sem zato začela razmišljati, kako bi lahko izkušnje z
oratorija prenesla v razred, predvsem na področje discipliniranja. Na oratoriju
vzpostavljanje discipline sicer ni bilo zahtevno, saj celoten sistem deluje preventivno, zato
sem se spraševala, ali lahko v razredu upoštevam ter povezujem ključne tri od štirih
temeljev Oratorija – šolo, druţino in igro. Med drugim pa sem v zadnjem obdobju vedno
bolj pogosto zasledila preventivno delovanje na najrazličnejših področjih in tudi pri
discipliniranju nas današnje druţbene razmere usmerjajo v drugačne pristope kot v
preteklosti. Ker pa v Sloveniji še ni salezijanske osnovne šole, bom v teoretičnem delu le v
začetnem poglavju opredelila Oratorij s ključnimi značilnostmi, saj mi je kljub vsemu
izhodišče za raziskovanje o povezanosti in vlogi iger v preventivnem delovanju. Nato pa
bom nadalje za podrobnejšo predstavitev discipline uporabljala vire drugih avtorjev.
Opredelila bom disciplino, njene cilje ter navedla osnovne značilnosti vseh treh oblik
discipline: preventivne, korektivne in podporne discipline. Nato se bom osredotočila na
opredelitev socialnih iger, še pred tem pa bom opredelila socializacijo in socialni razvoj
učencev, saj predvidevam, da so socialne igre s svojo dinamiko igre in značilno socialno
komponento močno povezane s področjem socializacije. S pomočjo literature bom
prikazala namen in cilje socialnih iger ter navedla tiste socialne igre, ki so pomembnejše in
se najpogosteje izvajajo. Ţelim pa osvetliti tudi razlike med navadnimi didaktičnimi igrami
in socialnimi igrami. Le redko namreč zasledim, da bi se omenjale socialne igre, večinoma
vsi govorijo o uporabi didaktičnih iger.
V teoretičnem delu pa se mi zdi bistven zadnji del, v katerem bom na podlagi preučevanja
obstoječih opredelitev podrobneje predstavila preventivno disciplino ter njene sestavine.
Predstavila bom v teoriji omenjene »nasvete« za dobro vzpostavljanje discipline, hkrati pa
vključila izsledke, kako z izvajanjem socialnih iger, za katere je zelo značilno izkustveno
učenje, izboljšamo posamezne sestavine preventivne discipline. Strniti ţelim teorijo o
preventivni disciplini in socialnih igrah, zanima me namreč, ali je tudi v razredu mogoče,
da se s socialnimi igrami pripomore k boljšemu vzdušju in se tako prispeva k zmanjšanju
neprimernega vedenja, ali pa je to le moja izkušnja neformalnega dela na oratoriju.
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V empiričnem delu pa ţelim z vprašalnikom raziskati, kakšna so stališča učiteljev na
razredni stopnji o vključevanju socialnih iger. Seveda se mi pri tem najprej zastavlja
vprašanje: »Koliko in kako se sploh izvajajo socialne igre?« Skušala bom odkriti, ali
izvajajo socialne igre pogosteje mlajši učitelji ter ali so socialne igre učiteljem v pomoč pri
vzgojno-izobraţevalnem delu, predvsem na področju preventivne discipline. Poleg tega pa
me še zanima, kako se pogostost izvajanja socialnih iger odraţa na določenih vidikih
vzgojno-izobraţevalnega procesa. Raziskala bom tudi, kako učitelji vidijo oz. zaznavajo
vpliv socialnih iger in ali se v praksi kaţe posredna ali neposredna povezava med
preventivno disciplino in socialnimi igrami. Raziskati ţelim predvsem kolikšen je
prispevek izvajanja socialnih iger k boljšemu vzpostavljanju discipline in zmanjšanju
neprimernega vedenja, zato se bom osredotočila na vprašanja, ki bodo raziskovala
neposredno povezavo oz. vpliv socialnih iger na vzpostavljanje discipline v razredu, ter
tudi na odkrivanje posrednega vpliva socialnih iger prek različnih vidikov vzgojnoizobraţevalnega procesa na preventivno disciplino v razredu.
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I. TEORETIČEN DEL

1 GIOVANNI DON BOSCO
Razmišljanje o povezanosti igre oz. socialne igre, preventivnega delovanja in preventivne
discipline izhaja iz preventivnega vzgojnega sistema Giovannia don Bosca, t. i. Oratorij,
zato bom na prvih straneh najprej na kratko predstavila temeljne značilnosti omenjenega
koncepta.

Giovanni don Bosco velja za utemeljitelja preventivnega vzgojnega sistema Oratorij, ki v
sebi nosi idejo preprečevanja slabega, kakor tudi idejo vnaprejšnjega načrtovanja dobrega
(lat. prae-venire = prej priti, prestreči, prehitevati) (Ciglar, 2009). Takratno okolje
industrijske revolucije in gospodarske svobode ga je usmerilo k delu z mladimi
izkoriščenimi delavci, ki se jih je revščina še na poseben način dotaknila (Salezijanska
mladinska pastorala: oris temeljnih izhodišč, 1999). Začel je z nedeljskim oz. prazničnim
oratorijem, kjer je mlade fante zbiral, jim bral in se igral z njimi. Program pa je zaradi
večjega števila mladih in njihove revščine (tako materialne kot duhovne) kmalu razširil na
Oratorij, kjer so mladi dečki bivali in obiskovali redne šole oz. delavnice. Osnoval ga je na
treh bistvenih značilnostih: treh krepostih, štirih stebrih in asistenci (Ciglar, 2009).

1. 1

Bistvene značilnosti oratorija

Temeljni trinom don Boscovega Oratorija predstavljajo tri glavne vzgojiteljeve kreposti.
Najprej je izpostavil, da je vzgoja stvar srca, in tako za prvo temeljno načelo vzgojitelja
postavil ljubeznivost, s katero se na Oratoriju oblikuje druţinsko ozračje, v katerem
vzgojitelj vsakega mladega sprejme ‒ to je izhodišče vzgojno-prijateljskega odnosa.
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Odraţa se z vzgojiteljevo navzočnostjo med mladimi tudi oz. predvsem med odmori, ko se
jim popolnoma posveča, se zanima za njih ter je tako pripravljen na popolno predanost
vzgojnemu delu. Don Bosco je menil, da vzgojitelj s svojo ljubeznivostjo postane
vzgajancem oče, brat in prijatelj ter s tem vzpostavi zaupljive osebne odnose polne veselja,
ki omogočajo, da cilji, ki jih morajo doseči, načrt dela in priporočila postanejo učinkoviti
in tako postane vzgojno delo uspešno. Za drugo temeljno krepost je postavil razumnost, ki
daje oporo ljubeznivosti. Don Boscov vzgojitelj mora namreč pri svojem delu ravnati
razumno, brez zavajajočih čustvenih odklonov in tako vsako situacijo, ravnanja ter
dogajanja vedno razumno ovrednotiti in utemeljiti. Obe kreposti pa mora navdihovati boţja
prvina – religioznost oz. vera, kajti vzgojitelj na Oratoriju črpa moč, ideje ipd. iz molitve,
liturgije in zakramentalnega ţivljenja ter vzgaja z zglednim krščanskim ţivljenjem (Ciglar,
2009; Salezijanska mladinska pastorala: oris temeljnih izhodišč, 1999).
Glede na potrebe mladih, ki jih je zaznal v takratnem okolju, je osnoval štiri stebre oz.
temeljne vzgojne prvine, ki jih je ţelel na Oratoriju nuditi mladim. V prvi vrsti je Oratorij
namenil socialno ogroţenim in zapostavljenim mladim, ki so potrebovali ljubeč dom, kjer
so prijateljski odnosi ter se mladi počutijo sprejete. Omogočiti jim je ţelel tudi šolo oz.
pouk različnih predmetov in tako mlade izobraziti ter jih hkrati uvesti v ţivljenje. Poleg
tega se je zavedal pomena dvorišča, kjer se mladi lahko srečujejo, veselijo, druţijo,
razvedrijo in so športno aktivni. V igri je namreč zaznal naravno okolje, kjer se učijo in
vzpostavljajo odnose ter se urijo v spoštovanju pravil in obnašanju. S temi tremi stebri je
ţelel doseči, da bi mladi postali dobri drţavljani. Ker pa jih je ţelel oblikovati tudi v dobre
kristjane, je za enega od stebrov postavil tudi župnijo. Oratorij tako tudi evangelizira in
dejavno oblikuje mlade v dobre kristjane (prav tam).

V celoti pa pomen preventive don Bosco izrazi z asistenco, ki je na Oratoriju temeljna
vzgojna metoda. Beseda asistenca izhaja iz latinskega glagola assistere, kar pomeni: biti
navzoč, pomagati, stati komu ob strani. Ravno asistenca, ki predstavlja dobrohotno,
ljubeznivo vzgojiteljevo prisotnost ob vzgajancu, tako omogoča vzgojitelju vzpostavljanje
okolja, kjer naj mladi nikakor ne bi imeli priloţnosti grešiti oz. kršiti pravil ter tako
prispeva k preprečevanju slabega in spodbujanju dobrega. Pri tem pa je don Bosco
izpostavil, da mora le-ta ves čas temeljiti na treh ţe predstavljenih krepostih: razumnosti,
ljubeznivosti in vernosti (prav tam).
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1. 2

Disciplina in pravila

Z asistenco je don Bosco utemeljil tudi disciplino, saj vzgojiteljevo ljubeče spremljanje,
vodenje, svetovanje in prijazno popravljanje mladih v njihovem vedenju nadzoruje tudi
objavljene predpise in pravila. S tem se izogne, da vzgojitelji nastopijo šele ob pojavitvi
neprimernega vedenja. Prepričan je bil, da otroci in mladi niso slabi, ampak da slabo
dejanje naredijo, ker so neizkušeni, nepremišljeni oz. ker se hitro spozabijo (Ciglar, 2004).
Zanimivo je tudi, da je v takratnem okolju izpostavil, da disciplina in pravila veljajo tako
za vzgojitelja kot vzgajanca. Disciplina naj bi bila sad vzgoje, ne pa sredstvo v vzgoji, ter
mora biti vedno v skladu z razumom in ljubeznivostjo (Ciglar, 2009).

Celoten vzgojni sistem Oratorij tako temelji na preventivi s poudarkom na asistenci, s
katero vzgojitelj »prehiti« kršenje pravil in neprimerna vedenja. Vzgojiteljeva moč je v
njegovi navzočnosti in zgledu tudi med odmori na dvorišču, kjer izpostavi osnovno
otrokovo potrebo po igri. Oratorij tako vsebuje pomembna izhodišča za razmišljanje o
preventivnem pedagoškem delu in o pomenu oz. vlogi igre pri tem. Na nek svojevrsten
način namreč tudi šolski razred predstavlja t. i. tristebrni Oratorij, saj zajema učenje (šolo),
igro (dvorišče) ter varno in prijetno okolje oz. odnose (dom).
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2 DISCIPLINA
V poglavju o disciplini bom najprej opredelila pojem disciplina, predstavila njen temeljni
namen in njeno pojmovanje ter na kratko nakazala bistvene značilnosti posamezne oblike
discipline. Poglavje disciplina je izhodišče in bo pripomoglo k boljšemu razumevanju
zaključnega poglavja v teoretičnem delu, kjer bom podrobneje predstavila preventivno
disciplino ter iskala povezave s socialnimi igrami.

2. 1

Opredelitev pojma disciplina in njenih temeljnih ciljev

Slovar slovenskega knjiţnega jezika (2000) opredeli disciplino kot »podrejanje, podreditev
pravilom, predpisom, ki so obvezni za vse člane kake skupnosti«. Iz tega izpeljejo
opredelitev pojma disciplinirati, kar pomeni »navaditi koga na disciplino, na red«.
Podoben poudarek je zaslediti tudi v slovarski definiciji disciplinirane osebe, saj je
opredeljena kot oseba, »ki se zavestno podreja disciplini« (prav tam).
V Pedagoški enciklopediji (1989, str. 134, 135; povzeto po: Pšunder, 2004, str. 62) pa je
disciplina opredeljena kot »red, ki se ne vzdrţuje na temelju pokornosti, slepe poslušnosti
in strahu, temveč na podlagi prepričanja, da je takšno stanje neobhodno potrebno za
normalno ţivljenje in delo posameznika v druţbeni skupnosti«. Kot prava, pedagoško
vredna disciplina je tam opredeljena zavestna disciplina, katere pot je dolga in se začne v
druţini, nadaljuje pa v šoli. Vzgojno-izobraţevalni proces je tako najuspešnejše sredstvo za
izgradnjo zavestne discipline, saj predpostavlja veliko psihične in fizične aktivnosti
učencev.
Ţe na začetku prejšnjega stoletja pa Bagley (povzeto po: Pšunder, 2004) opredeli
poglavitna cilja discipline, ki sta aktualna še danes. Prvi se po njegovem mnenju nanaša na
vzpostavljanje in vzdrţevanje pogojev za kakovosten pouk, drugi pa na pripravo učencev
za učinkovito, svobodno in odgovorno sodelovanje v organizirani druţbi odraslih. Kasneje
je podobno izpostavil dva temeljna cilja discipline tudi Bear (prav tam): kratkoročnega, ki
se nanaša na kontrolo in upravljanje disciplinskih problemov, ter dolgoročnega, katerega
namen je razvoj samodiscipline.

10

V literaturi tako zaznamo v različnih opredelitvah podobnosti in lahko povzamemo, da se
disciplina pojmuje kot:
 sredstvo za doseganje spoštovanja norm in pravil. Pri tem pa sta neprimerno
vedenje in disciplina pojmovana kot sredstvo tesno povezana, saj je neprimerno
vedenje tisto, ki ga je potrebno obravnavati, da se omogoči kakovosten potek
vzgojno-izobraţevalnega procesa.
 cilj, ko govorimo o disciplinirani osebi, ki ravna v skladu z normami in pravili
samoiniciativno ter ima razvito samodisciplino (Peček Čuk in Lesar, 2009).
Izpostavimo še mnenje J. Bluestein (1997), ki poudari, da mora biti disciplina oblika oz.
posledica zavestnega sodelovanja vsakega posameznika, ne pa le njegova slepa poslušnost.

2. 2

Pojmi, ki so tesno povezani z disciplino

 SAMODISCIPLINA in SAMONADZOR
Samodisciplina, ki ima vse večji pomen, se pojmuje kot cilj discipline in je ključnega
pomena za odraslega človeka, pri njenem oblikovanju pa ima šola pomembno vlogo.
Slovar slovenskega knjiţnega jezika (2000) jo opredeli kot »obvladanje samega sebe« in
kot disciplino, »ki izhaja iz človeka samega, brez spodbude, zahteve drugega«. M. Pšunder
(2004, str. 63) le malce drugače navede opredelitev, ko pravi, da »samodisciplina vsebuje
notranjo motivacijo za vedenje in je najbolj očitna, ko so zunanji usmerjevalci vedenja,
torej učitelji [dodatek avtorja], odsotni.«
V tesni povezavi s samodisciplino pa se omenja tudi samonadzor, ki ga SSKJ (2000) ne
vsebuje, opredeli namreč le nadzor, in sicer prvič kot »sistematično pregledovanje,
spremljanje poteka ali razvoja česa, zlasti določene dejavnost« ter drugič kot
»prizadevanje, skrb za pravilno ravnanje, vedenje, delo koga; nadzorstvo«. J. Bluestein
(1997) pa samonadzor razume kot cilj discipline in ima po njenem mnenju širši pomen kot
samodisciplina, pri kateri je prisoten, saj gre pri njem za učenčevo zavedanje vpliva in
posledic njegovega vedenja nanj ter na druge.
 RAZREDNI MENEDŢMENT
V tuji literaturi se pogosto uporablja pojem razredni menedţment, s katerim zajamejo
dejavnosti, ki so povezane z disciplino v širšem pomenu (Pšunder, 2004). Opredeljujejo ga

11

kot dejavnosti učitelja, ki so neposredno in posredno povezane z vzpostavljanjem
discipline, predvsem pa je v razrednem menedţmentu pomembno, da učitelj deluje tako, da
pojavitev neprimernega vedenja prepreči. Izpostavljeno je, da naj učitelj vedenje učencev
ves čas nadzoruje do te mere, da njihovo vedenje ne bo motilo poteka vzgojnoizobraţevalnega procesa celotnega razreda ali katerega od posameznikov. Pri razrednem
menedţmentu poleg tega poudarjajo pomembno vlogo doslednosti, enakih meril za vse ter
pomen ozaveščenosti učencev o pričakovanjih. Razredni menedţment tako zajema
dejavnosti preventivne discipline, podporne discipline, hkrati pa dejavnosti korektivne
discipline (Kaj je razredni menedţment, 2011).
 NEPRIMERNO VEDENJE
Z disciplino je neposredno povezano neprimerno vedenje, saj le-tega ţelimo z disciplino
obvladovati. Avtorji si pri njegovi opredelitvi niso povsem enotni, opazimo pa skupno
točko, saj vsi poudarjajo, da je potrebno pri opredelitvi neprimernega vedenja upoštevati
njegove okoliščine. Neko vedenje je torej označeno kot primerno ali neprimerno glede na
perspektivo posameznika, ki vedenje ocenjuje. V šoli imajo pri tem pomembno vlogo
učitelji, saj so najpogosteje oni tisti, ki opredelijo vedenje učencev kot primerno ali
neprimerno (Pšunder, 2004). Na tem mestu izpostavimo predvsem Seemanovo opredelitev
(2000; povzeto po: prav tam), ki mu disciplinski problem predstavlja le tisto neprimerno
vedenje, ki ima učinek na učenca kršitelja in tudi na ostale učence ter učitelja. Takšno
opredelitev pa zagovarja tudi D. Ţagar (2009), ki izpostavi, da je disciplinski problem oz.
neprimerno vedenje subjektivno doţivetje, pri katerem je potrebno razjasniti, koga to
vedenje vznemirja.

2. 3

Oblike discipline

Glede na izkušnje iz prakse se lahko strinjamo z M. Horvat Pšunder (2002), ki pravi, da
beseda disciplina velikokrat izzove misli o povračilnih in nadzornih ukrepih, vendar pa ţe
pri opredelitvi discipline jasno prikaţemo, da je potrebno disciplino razumeti veliko širše
kot le ukrepanje ob neprimernem vedenju. Glede na takšno širše pojmovanje so se
oblikovale tri temeljne oblike discipline, ki jih bomo na tem mestu na kratko osvetlili, saj
je vsaka oblika discipline pomembna, hkrati pa se tudi medsebojno povezujejo.
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2. 3. 1

Preventivna disciplina

Pri različnih avtorjih zasledimo, da med učinkovite disciplinske pristope uvrščajo
preventivno disciplino, ki v sodobnih trendih pridobiva še večjo in bolj nepogrešljivo
vlogo. M. Pšunder (2004) pravi, da je njen namen v tem, da se izognemo potencialnim
disciplinskim problemom, in tako jo umesti k disciplini, ki je pojmovana kot sredstvo. Bear
(prav tam) izpostavi, da uspešni učitelji pri tem uporabljajo pozitivne strategije, s katerimi
velikokrat učinkovito preprečijo disciplinske probleme ali pa ţe manjšim nastalim
disciplinskim problemom ne dopustijo, da bi prerasli v teţje – neobvladljive, s tem pa
prispevajo k vzpostavljanju prijetnega, varnega in učinkovitega šolskega okolja, ki je
ključnega pomena za kakovostno izobraţevanje. J. Bluestein (1997) sicer ne omenja
preventivne discipline, pa vendar lahko v njeni monografiji Disciplina 21. stoletja
zasledimo, da pozitiven disciplinski proces vsebuje skupino vnaprej usmerjenih vedenjskih
oblik, ki oblikujejo sodelovalno okolje in kar najbolj zmanjšajo verjetnost neprimernega,
motečega vedenja.
M. Pšunder (2004) predstavi opredelitve in poglede različnih avtorjev na preventivno
disciplino in povzame, da si avtorji niso povsem enotni o tem, kaj vse vključuje
preventivna disciplina. Zazna pa podobnosti in zaradi boljše preglednosti njihove vidike
oz. opredelitve preventivne discipline zdruţi v tri temelja področja preventivne discipline
(Horvat Pšunder, 2002; Pšunder, 2004):
 Prvo področje lahko poimenujemo kar odnosi, saj se nanaša na klimo v razredu in
šoli, poudarek daje medosebnim odnosom med učiteljem in učenci, med učiteljem
in starši, med učenci ter med sodelavci.
 Drugo področje se osredotoča na pouk. Navezuje se na učiteljeve priprave in
izvajanje pouka, na izbiro učnih metod, ki primerno vključijo in motivirajo učence
ter upoštevajo njihove učne in psihološke potrebe.
 Tretje področje pa zajema organizacijo, vodenje in upravljanje razreda. Tu so
zajeta tudi pravila ter strategije za preprečevanje in ustavljanje neţelenega vedenja.
Omenjena tri področja preventivne discipline so izhodišče zadnjega sklopa teoretičnega
dela, kjer bomo vsako področje podrobneje opredelili ter ga povezali s socialnimi igrami in
njihovim vplivom na posamezne vidike vzgojno-izobraţevalnega dela.
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2. 3. 2

Disciplina za širši šolski program

Omenja se tudi (a redkeje) disciplina za širši šolski program. Nekateri avtorji jo
obravnavajo kot samostojno komponento discipline, M. Pšunder (2004) pa jo obravnava v
poglavju o preventivni disciplini, saj vključuje njene elemente. Predstavi jo kot disciplino,
ki »zajema postopke za vzpostavljanje in vzdrţevanje discipline v šoli in šolski okolici,
npr. na hodnikih, v knjiţnici, šolski kuhinji, na šolskem igrišču ipd.« (prav tam, str. 132).
Jones in Jones (1998, povzeto po: Pšunder, 2004) sta prepričana, da je dosledna politika za
širši šolski program pomembna, da se učenci in učitelji soočijo s svojimi odgovornostmi.
Učinkovito disciplino za širši šolski program opredelijo z naslednjimi devetimi temeljnimi
elementi:
 Opredelitev temeljnega namena načrta discipline za širši šolski program.
 Oblikovanje jasnih šolskih pravil.
 Oblikovanje šolskih postopkov glede na konkretna okolja.
 Jasna določitev vlog (učiteljev, sodelavcev, učencev, staršev …) pri spodbujanju
pozitivnega vedenja učencev.
 Iskanje načinov za spodbujanje pozitivnega vedenja in pozitivne šolske klime.
 Oblikovanje elementov za reševanje problemov.
 Določitev sodelovanja pri pomoči (specifičnim) učencem za sprejemljivo vedenje.
 Premišljena skrb za učinkovito komunikacijo.

 Oblikovanje šolskega odbora in izvajanje njegovih nalog. (prav tam)
Nekatere izmed zgoraj izpostavljenih elementov discipline za širši šolski program
zasledimo tudi pri nas v Priporočilih za oblikovanje vzgojnega načrta. V vzgojnem načrtu
naj bi bila namreč jasno opredeljena vzgojna načela, vzajemno sodelovalni odnosi s starši,
vzgojne dejavnosti, vzgojni postopki in ukrepi (Gomboc, 2006; Kroflič, R. [et al.], 2009).

2. 3. 3

Korektivna disciplina

Kljub učinkovitemu in doslednemu preventivnemu delovanju ter razvijanju pozitivne
interakcije pa se moramo zavedati, da se neprimernemu vedenju v razredu oz. šoli še vedno
ne bomo mogli povsem izogniti. Kot zapiše J. Bluenstein (1997), bo učencem še vedno
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primanjkovalo spretnosti, da bi lahko samostojno reševali probleme oz. teţave, ne da bi pri
tem motili druge. Zato je pomembno tudi učiteljevo skrbno načrtovanje korektivne
discipline, ki zajema dejanja, usmerjena k spreminjanju neprimernega vedenja.
V teoriji so zabeleţene različne opredelitve korektivne discipline, ki izhajajo iz različnih
predpostavk o otrokovem razvoju, učenju in motivaciji. Razlikujejo se predvsem v
pogledih na to, kdo naj prevzame največ odgovornosti oz. odločilno vlogo pri spreminjanju
neprimernega vedenja.
 Nekateri trdijo, da se učenci razvijajo na temelju notranjih teženj in učiteljev
pristop temelji na prepričanju, da je učenec sam sposoben spreminjati svoje
vedenje. Takšen pristop učencu dopušča veliko mero svobode, da lahko sam odloča
o svojem vedenju in ga tudi spreminja. Učiteljeva vloga discipliniranja je v tem, da
je učencu na voljo, pri tem pa uporablja minimalno moč in kontrolo ter tehnike
discipliniranja, kot so neverbalno signaliziranje in nevelelne povedi.
 Drugi so prepričani, da morata biti pri spreminjanju neprimernega vedenja aktivna
hkrati učitelj in učenec, kajti razvoj vidijo kot rezultat interakcij. Pri tem učitelji
pogosto uporabljajo vprašanja in velelne povedi, da učence soočijo z neustreznim
vedenjem, jih poskušajo pri tem ustaviti ter se dogovarjajo z njimi o skupni rešitvi.
 Tretji pa predpostavljajo otrokov razvoj, ki ga usmerjanja zunanje okolje in učitelja
vidijo kot odgovornega za spreminjanje neprimernega vedenja učencev. Korektivno
disciplino zato opredelijo kot aktivnosti, določene s strani učitelja, ki največkrat
uporablja tehnike z veliko nadzora: velelne povedi, fizično posredovanje ter
modeliranje. (Peček Čuk in Lesar, 2009; Pšunder, 2004)
Načrtovanje in izvajanje korektivne discipline praviloma temelji na načelu najmanjše
stopnje posredovanja, to predpostavlja tudi t. i. ideja disciplinskega kontinuuma
Wolfganga in Glickmana (v Kroflič et al., 2009). Učitelj torej ob pojavitvi neprimernega
vedenja najprej uporabi disciplinske tehnike z minimalno kontrolo in tako dovoli učencu
spreminjanje lastnega vedenja. Šele ob neuspehu teh tehnik pa naj bi se učitelj pomikal k
uporabi tehnik z vedno več kontrole, dokler ne doseţe ţelenih rezultatov oz. vedenja.
Opisan način namreč spodbuja samodisciplino in odgovornost, saj učencem omogoča
ustrezno stopnjo avtonomije glede na njihovo razvojno stopnjo.
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2. 3. 4

Podporna disciplina

Podporna disciplina pa se nanaša na različne korekcijske mehanizme (šale, gibe, znake,
ipd.), ki učencu/-em ob začetnih znakih nemira oz. neprimernega vedenja pomagajo
ponovno usmeriti pozornost k primernemu vedenju in vzgojno-izobraţevalnemu procesu
(Peček Čuk in Lesar, 2009). C. M. Charles (1999) izpostavi tudi, da ta vidik discipline
pomaga učencem pri njihovi samokontroli, poleg tega pa pogosto za te »taktike« ve le
učenec, pri katerem so bile uporabljene, razen če gre za kratek nemir celotnega razreda.

Če strnemo različne oblike discipline in poglede različnih avtorjev, lahko na kratko
povzamemo, da:
 preventivna disciplina z različnimi sredstvi in tehnikami poizkuša preprečiti pojav
neprimernega vedenja ali pa le-tega zaustaviti preden prerase v hujšega;
 korektivna disciplina z različnimi sredstvi in pristopi obravnava ţe pojavljeno
neprimerno vedenje;
 podporna disciplina pa spodbuja in usmerja učence k primernemu vedenju in
vzgojno-izobraţevalnemu procesu.
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3 SOCIALNE IGRE KOT SREDSTVO ZA VZGOJO
Socialne igre, ena izmed metod izkustvenega učenja, so pomemben pripomoček v vzgojnoizobraţevalnem procesu (Marentič Poţarnik, 2000). Za boljše razumevanje dinamike le-teh
pa bom najprej na kratko opredelila socializacijo in socialni razvoj otroka, zabeleţila
pomen socialnih veščin ter nadalje predstavila pomen razreda kot socialne skupine,
prikazala namen in cilje socialnih iger in vlogo izkustvenega učenja. Na koncu pa bom
navedla še skupine oz. vrste socialnih iger in njihove bistvene značilnosti.

3. 1

Dejavniki socialnega razvoja otroka

Milica Bergant (1994) proces socializacije opiše kot vraščanje otroka v socialno-kulturni
sistem, ki ga obdaja in v katerem je rojen. Prav tako tudi B. Marentič Poţarnik (1980, str.
123) zapiše: »Celoten razvoj otroka, njegovo vraščanje v določeno druţbeno okolje, lahko
označimo kot socializacijo, tj. proces, v katerem posameznik v aktivnem odnosu s soljudmi
razvije svoje specifične oblike vedenja in doţivljanja.« Ob rojstvu je otrok namreč le
biološko bitje, s procesom socializacije pa postane druţbeno bitje. E. Rojc (1991)
izpostavi, da socializacija pomeni sprejemanje druţbenih vrednot, norm in stališč ter
internalizacijo teh vrednot, zato meni, da socializacija zajema vse tisto, kar označujejo
pojmi kulturacija, vzgoja, izobraţevanje, socialno dozorevanje, podruţbljanje, druţbeno
usmerjanje mladih in podobno. Na tem mestu je pomembno izpostaviti tudi, da nekateri
avtorji razmerje med vzgojo in socializacijo pojmujejo drugače. Pogosto zasledimo namreč
tudi primere, ko se vzgojo in socializacijo izenačuje. Nekateri avtorji pa izpostavijo, da je
za proces socializacije značilna spontanost pri vraščanju v druţbo, medtem ko je vzgoja
vedno namerna in zavestna dejavnost določene osebe (Peček Čuk in Lesar, 2009).
Socialni razvoj je torej proces, v katerem vplivi socialnega okolja, v katerem otrok ţivi,
prispevajo k učenju prilagajanja merilom, navadam, običajem in normam skupine. V
predšolskem obdobju si otrok pridobi osnovne socialne veščine (npr. počakati na vrsto,
deliti stvari z drugimi, prevzemanje različnih vlog ipd.), v šolskem obdobju (od 6. do 12.
leta) pa je socialni razvoj otroka pod močnim vplivom vrstnikov, ki jih sprva predvsem v
manjših skupinah druţi igra, pri tem pa otroci pridobivajo nove izkušnje v socialnih stikih.
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Za sklepanje prijateljstev je odločilen dober uspeh in bliţina bivanja, kasneje pa vedno bolj
vplivajo na izbiro prijateljev posebne zmoţnosti in karakterne lastnosti. Nekateri avtorji
imenujejo to obdobje obdobje grup (Marentič Poţarnik, 1980).
Čeprav so med opredelitvami procesa socializacije opazne manjše razlike, lahko
socializacijo analiziramo z vidika posameznih etap v otrokovem razvoju oz. posameznih
socializacijskih stopenj, ki se gradijo druga na drugo, hkrati pa se vzporedno nadaljujejo
tudi, ko nastopi naslednja stopnja.
 Primarna socializacija je prva stopnja, ki nastopi ţe v predšolskem obdobju in se
odvija predvsem oţjem krogu druţine.
 Sekundarna socializacija je faza v obdobju šolanja, ko se druţinskim vplivom
pridruţijo močni vplivi šole in vrstnikov.
 Terciarna socializacija pa je stopnja, h kateri teţimo. Gre za druţbeno
udejstvovanje, širši druţbeni vpliv in avtonomno gledanje na socialne vzorce.
(Bergant, 1994; Marentič Poţarnik, 1980)
V procesu socializacije imajo torej nepogrešljivo vlogo trije osnovni dejavniki:
 Družina je z vidika socializacije prva ter hkrati najpomembnejša socialna skupina,
v kateri se otrok uči temeljnih socializacijskih vzorcev in tako prek druţinskih
članov pridobiva osnovo za učenje socialnih vlog.
 Šola postane z leti drugi, zelo pomemben dejavnik otrokove socializacije. V njej
pridobiva znanja, veščine in navade, ki jih potrebuje za vključevanje v širša okolja,
hkrati pa se v šoli sreča z druţbeno disciplino in druţbeno avtoriteto.
 Vrstniki, med katerimi si vsak otrok oblikuje in ustvarja socialni poloţaj na
podlagi lastne aktivnosti, so tretji dejavnik socializacije. Tekom šolanja interakcije
med vrstniki postajajo vse pomembnejše, hkrati pa tudi bolj kompleksne in
selektivne kot v predšolskem obdobju. (Virk Rode in Belak Oţbolt, 1990; Pečjak in
Košir, 2002; Marentič Poţarnik, 1980)
Razvidno je, da je šola pomemben dejavnik socializacije, kjer se odvija sekundarna in
delno terciarna socializacija, hkrati pa je pomembno, da pri tem učitelj aktivno vključuje in
povezuje vse tri dejavnike socializacije in na ta način vzgaja svoje učence. S tem prispeva
tudi k razvoju socialnih veščin vsakega posameznika, ki so pomembne, saj mu pomagajo
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pri uspešnem delovanju v socialni skupini. Socialne veščine posameznika se odraţajo v
vedenju in nekateri avtorji odločno izpostavijo, da je učenje le-teh enako pomembno kot
akademsko učenje (vsebin, dejstev, podatkov, povezav, teorije …), saj s tem prispevamo k
boljšemu uspehu in vedenju vseh učencev v razredu (McGrath in Francey, 1996). Poleg
učenja socialnih veščin se učenci v šoli vsakodnevno srečujejo tudi s »testom« socialnih
veščin, ki jim ga zastavljajo sošolci, ki si na podlagi le-tega izbirajo prijatelje (Lawson,
2011). H. McGrath in S. Francey (1996) navajata kar enaindvajset najpomembnejših
socialnih veščin, ki jih razvrstita v šest večjih sklopov: znati se igrati, biti pozitiven,
sprejemati izzive, sodelovati, biti zanimiv sogovornik in postaviti se zase. Vse navedene
sklope socialnih veščin pa lahko razvijamo z različnimi socialnimi igrami.

3. 2

Razred kot socialna skupina

M. Bergant (1994) ţe pri opredelitvi socializacije izpostavi, da je otrok v socialnem
pogledu vključen najprej v manjše intimne socialne skupine in kasneje v širše sekundarne
druţbene skupine in institucije. Otroci tako ţe v zelo zgodnjih letih vstopijo z drugimi
nepoznanimi vrstniki v vrtčevsko in kasneje v razredno skupino, za katero socialni
psihologi poudarjajo, da je umetna skupina, ki jo je potrebno vzdrţevati in v kateri učenci
devet let preţivljajo svoj učni in socialni vsakdan (Pečjak in Košir, 2002). Ali je razred po
tem takem socialna skupina?
B. Marentič Poţarnik (1980) izpostavi, da se značilnosti socialne skupine na začetku še ne
odraţajo, saj učenci niso sami izbirali sošolcev, učitelja, razreda, ciljev in organizacije
pouka. Lahko pa se razred postopno oblikuje v razredno skupnost, v kateri učenci vedno
bolj aktivno sodelujejo in tako razvijajo do nje večji občutek pripadnosti. Zaradi tega B.
Marentič Poţarnik (prav tam) šolski razred najprej opredeli kot formalno in nato kot
neformalno skupino.
 Šolski razred je najprej formalna skupina, saj ima ţe vnaprej postavljenega vodjo
‒ učitelja, ki določa obliko (na kakšen način) in vsebino (kaj oz. o čem) formalnih
interakcij, s katerimi bo skupino učencev pripeljal do zastavljenih ciljev.
 Razred pa opredeli tudi kot neformalno skupino, znotraj katere se oblikujejo
manjše neformalne skupinice. Številne interakcije na neformalnem področju se
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najpogosteje razvijejo brez učiteljevega vpliva in so rezultat različnih odnosov med
člani razreda, povod pa so interesi, pričakovanja oz. potrebe posameznika (npr. po
sprejetosti, prijateljstvu, pripadnosti, komunikaciji, izmenjavi interesov ipd).
Neformalne interakcije imajo lahko močan vpliv tudi na doseganje vzgojnoizobraţevalnih ciljev oz. na formalne interakcije, zato bi učitelji po mnenju B.
Marentič Poţarnik (prav tam) morali znati izkoristiti njihov potencial sebi v prid.

Na podlagi interakcij, tako formalnih kot neformalnih, pa se oblikujejo v skupini tudi
vloge; formalne (učitelj, reditelj, blagajnik ipd.) in neformalne (vseved, piflar, klovn, črna
ovca ipd.) (prav tam).

M. Nastran Ule (1992; povzeto po: Mancini in Virk Rode, 1998) pa izraz socialna skupina
opredeli kot vmesno stopnjo med posamezniki in druţbo ter kot osnovno obliko socialnih
okvirov, v katerih poteka socialno učenje in medsebojno vplivanje. Pripadnost socialni
skupini ali t. i. »razredni duh« pa lahko učitelj razbere tudi iz posameznikovega doţivljanja
skupine, pokazatelj le-tega so namreč tudi učenčevi opisi skupine, saj skupino, do katere
čuti veliko pripadnost in jo doţivlja kot prijetno zadovoljujoče okolje, opisuje z besedami
mi in naš, le redko pa z jaz ali oni (McGrath in Francey, 1996).
Vsaka gruča ljudi pa še ni skupina, saj ima vsaka skupina poleg svojevrstne strukture in
dinamike ter skupnega cilja tudi druge skupne značilnosti. Le-te se odraţajo tudi v razredni
skupini in socialni skupini:
 člani se medsebojno sporazumevajo in sodelujejo,
 v njej nastajajo določena pravila in način vodenja,
 v njej najdemo določeno delitev statusov in vlog (Marentič Poţarnik, 1980; Virk
Rode in Belak Oţbolt, 1990).
Povzamemo lahko z besedami J. Virk Rode in J. Belak Oţbolt (1990), da je razred poleg
formalne in neformalne skupine z osnovnimi značilnostmi skupine tudi socialna skupina, v
kateri prihaja učenec v stik z vrstniki ter si tako širi razpon svojih socialnih izkustev, navad
in veščin, ki jih potrebuje v socialnem okolju.
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3. 3

Socialne igre

Ţe v zgodovini so različni avtorji (med drugim tudi don Bosco) prepoznali otrokovo
potrebo po igri. Igra je otroku pomembna ţe v zelo zgodnji dobi in mu je potrebna ter
njemu temeljna lastna aktivnosti, prek katere spoznava svet, prijatelje in se uči. Je ena
najosnovnejših oblik učenja in sprostitve, hkrati pa lahko učiteljem sluţi kot uvod v
resnejše delo (Kadrovsko izobraţevalni tabor, 2006; Verli, 1998). Dejstvo je tudi, da igra
ustvarja otroško stvarnost oziroma je vsaj njen sestavni del. Tako otrok skozi igro
poustvarja svet okoli sebe ter samega sebe znotraj tega sveta, hkrati pa mu prek
izkustvenega učenja omogoča zadovoljevanje nekaterih potreb (Virk Rode in Belak
Oţbolt, 1990).
V zadnjih dvajsetih letih so se na področju socialnega dela z učenci začele pojavljati tudi
socialne igre, s katerimi se pri svojem delu vse bolj srečujejo ne le svetovalni delavci,
marveč tudi učitelji (Virk Rode in Belak Oţbolt, 1998). Čeprav lahko socialne igre
uporabljamo kot navadne druţabne igre, le-to niso, saj se od spontanih otroških iger oz.
igrarij ločijo po tem, da niso prosta, temveč vodena in načrtovana dejavnost, znotraj katere
so situacije spodbujene umetno ter imajo določen namen. Poleg tega pa se od didaktičnih
oz. druţabnih iger ločijo tudi po tem, da se na koncu igre izvede evalvacija dogajanja med
potekom igre. Ohranjen pa je tudi značaj igre, saj omogočajo dinamiko in moţnost
prostovoljnega vključevanja oz. odstopanja učencev iz igre (Virk Rode in Belak Oţbolt,
1990; Virk Rode, 1998).
J. Virk Rode in J. Belak Oţbolt (1990) izpostavita, da lahko socialne igre vključujemo tako
pri pouku, vzgojno-izobraţevalnem delu v knjiţnici, delu s starši, svetovalnem delu v
manjših skupinah kot tudi pri interesnih dejavnostih ipd.

3. 3. 1

Pomen in namen oz. cilji socialnih iger

Socialna igra učencem omogoča socialno učenje, boljši vpogled vase, v medsebojne
odnose, hkrati pa tako pridobijo mnoge socialne stike in izkušnje na igriv način, zato
pravimo, da socialne igre predstavljajo eno od oblik vzgojnega dela in so tako uporaben
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pripomoček pri vzgoji, predvsem pri osebnostnem razvoju učencev (prav tam). Tudi
Feldman (1990; citirano po: Virk Rode, 1998, str. 22) potrdi, da »interakcije niso le
sredstvo izobraţevanja, ampak prek njih dosegamo tudi osebne in socialne cilje«.
Glavni namen socialnih iger je opredeljen kot: z aktivno socialno interakcijo prispevati h
gradnji odnosov. Le-to pa doseţemo z dvema bistvenima vidikoma socialnih iger:
 interakcijski vidik (igra), ki vključuje radovednost, veselje in odkrivanje novega,
ter
 komunikacijski vidik (pogovor), ki je ključnega pomena pri socialni interakciji
(Virk Rode, 1998; Škvarč, 2003).
Poleg tega pa je v teoriji jasno izpostavljeno, da socialne igre doseţejo svoj namen le, če je
po koncu igre izvedena evalvacija dogajanja tekom igre (Virk Rode in Belak Oţbolt,
1990).

3. 3. 2

Izkustveno učenje

B. Marentič Poţarnik (2000) socialne igre uvršča med osrednje metode izkustvenega
učenja, ki se je razmahnilo v zadnjih desetletjih in je izraz ţelje, da se tesneje poveţeta
teorija in praksa, izkustveno spoznanje resničnosti in konkretna akcija. Pri tem pa ima
osrednjo vlogo celovita osebna izkušnja, in to ne glede na starost učencev. Kolb (1984;
prav tam) svoje stališče o izkustvenem učenju predstavi v t. i. Kolbovem krogu
izkustvenega učenja, ki zajema stalno ciklično prehajanje od izkušnje (doţivljanja) prek
opazovanja in razmišljanja o njej (percepcije) k teoretični osmislitvi (kogniciji) in do
eksperimentalnega ustvarjanja novega ravnanja (akcije) ter nato ponovno k doţivljanju
izkušnje itn.
V socialnih igrah se tako učenci izkustveno učijo, vadijo in uporabljajo socialne veščine, ki
so pomembne, saj spodbujajo sklepanje in ohranjanje prijateljstev, pridobivanje pozitivnih
izkušenj v odnosih, vzbujanje pozitivne samopodobe, pridobivanje sposobnosti za
zadovoljevanje lastnih potreb, ne da bi pri tem ovirali druge (McGrath in Francey, 1996).
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3. 3. 3

Učiteljeva vloga pri socialnih igrah

Pri vključevanju socialnih iger v razred J. Virk Rode (1998) učiteljem priporoča naslednje
zaporedje aktivnosti, ki so jim lahko tudi pripomoček za spoznavanje, razumevanje in
načrtovanje dogajanja v skupini:
 opazovanje in analiza odnosov v razredu,
 izdelava izvedbenega načrta (cilj, kraj, čas, skupina, izbor iger, izvajalec ipd.),
 izvajanje in analiza dogajanja med igrami.
Ker pa socialne igre avtorji uvrščajo med metode izkustvenega učenja, se lahko učitelji
ravnajo tudi po fazah izkustvenega učenja oz. naslednjih predlaganih dejavnostih učitelja
pri izkustvenem učenju:
 načrtovanje učne izkušnje (upoštevamo potrebe in pripravljenost udeleţencev),
 uvodna faza (ustvarjanje primernega vzdušja in jasna navodila),
 faza aktivnosti (pozorno spremljanje procesa in le neizogibno poseganje),
 faza povzetka in transfera (dogajanje povezati s cilji, kaj so udeleţenci pridobili,
kako naučeno uporabiti v drugih situacijah in vse povezati s teorijo),
 faza ovrednotenja (kaj je bilo dobro, kaj je mogoče še izboljšati). (Marentič
Poţarnik, 2000, str. 126)

3. 3. 4

Uporaba in vrste socialnih iger

Nikoli ni vseeno, katero igro izberemo, saj je potrebno pri izboru upoštevati, katera igra
ima najbolj primerne namene oz. cilje glede na analizo stanja v razredu: velikost, struktura,
vzdušje,

potrebe

in

vključenost

posameznikov,

medsebojno

spoštovanje,

ţelje

posameznika, jasnost pravil, zahtevnost ter navodila igre glede na razvojno stopnjo (Belak
Oţbolt in Virk Rode, 1998; Verli, 1998). Lahko bi potrdili mnenju Z. Šilc (1998), da je pri
izvajanju socialnih iger najprej potrebno osnovno teoretično znanje, vendar šele z leti
prakse pridobljene izkušnje prispevajo h kakovostnemu izvajanju socialnih iger.
Učitelj si pri izboru socialne igre lahko pomaga tudi s tem, da opredeli, iz katere skupine
socialnih iger oz. iz katere faze oblikovanja skupine ţeli igro. J. Virk Rode in J. Belak
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Oţbolt (1998; 1990) sta namreč v skladu s spoznanji o oblikovanju in »rasti« skupine ter
glede na posamezne faze oblikovanja skupine, ki sta jih povzeli po gradivu Hausa
Schwalbacha (1967; prav tam), socialne igre umestili v pet skupin.
 Igre oz. faza predstavljanja in spoznavanja
Faza predstavljanja in spoznavanja je uvodna faza ter kot taka v vsaki skupini na začetku
in je ni moč preskočiti. Ključno vlogo ima predvsem v začetku šolskega leta ter ob prihodu
novih članov v razredno skupino, zato se v tej fazi oblikovanja skupine uporabljajo uvodne
socialne igre. Cilji le-teh so osredotočeni na medsebojno spoznavanje, kontakt, izgubo
zadrţanosti in strahov, povezovanje cele skupine, opogumljanje k sodelovanju, hkrati pa se
pokaţejo vzorci vedenja ter se oblikujejo vloge in mesta v skupini. Ker ponavadi še ni
razvito zaupanje med učenci, mora biti učitelj na to pozoren pri diskusijah in evalvacijah
(Virk Rode in Belak Oţbolt, 1990; Virk Rode in Belak Oţbolt, 1998).
 Igre oz. faza komunikacije in oblikovanja skupine
Igre v tej fazi imajo namen učencem omogočiti vse oblike komunikacije, da si lahko na
podlagi le-teh oblikujejo mesto v skupini in razvijajo svoje komunikacijske spretnosti na
podlagi naslednjih ciljev:
•

izraţanje in oblikovanje čustev,

•

spoznavanje pomena govora pri sporočanju potlačenih čustev,

•

spoznavanje različnih oblik komunikacije (prav tam).

 Igre oz. faza opazovanja in percepcije – zaznavanja
Igre opazovanja in percepcije so osredotočene na učenčevo načrtno ali nenačrtno
opazovanje določenih procesov pri njem samem ali procesov, ki se odraţajo v skupini. Te
igre razvijajo pri učencih boljše zaznavanje dogajanja v skupini in boljše zavedanje svojih
ravnanj, saj lahko opazijo učinke oz. posledice svojega ravnanja na ostalih. Zavedati se je
potrebno, da je vsako opazovanje subjektivno in da je na koncu potrebno, da učitelj skupaj
z učenci objektivno ovrednoti opazovano. Tako skupaj odkrivajo, kaj se v skupini ali s
posameznikom dogaja ter če je le-to potrebno tudi spreminjati (prav tam).
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 Igre oz. faza vživljanja in identifikacije – poistovetenja
Eden od namenov iger v tej fazi je povezan z vţivljanjem (empatijo), ki ga J. Virk Rode in
J. Belak Oţbolt (1990, str. 27) opredelita kot »sposobnost prenašanja samega sebe v
osebnost nekoga drugega, ga razumeti v skladu z njegovo situacijo, se zavedati njegovih
stališč in spoznati njegove potrebe«. Drugi namen pa se navezuje na identifikacijo in
Trstenjak (1976; povzeto po: Virk Rode, Belak Oţbolt, 1990; Virk Rode, Belak Oţbolt,
1998) ugotavlja, da se pri identifikaciji posameznik najprej primerja z drugimi člani
skupine, nato se začenja ocenjevati in istovetiti z drugimi, na koncu pa se prilagaja skupini
in se vrača v njo. Zvonarevič (1981; prav tam) pa temu doda še identifikacijo s cilji
skupine.
V tej fazi se uporabljajo predvsem igre vlog, za katere A. E. Roark in G. Stanford (1974;
prav tam) navajata, da so koristne za: boljše razumevanje sebe in drugih, izraţanje čustev
na »varen način«, pogled in reagiranje z vidika drugega, preizkušanje novega obnašanja v
varnih situacijah, spoznavanje in vajo novih socialnih spretnosti, razvijanje sposobnosti
reševanja problemov, izboljšanje psihomotoričnih spretnosti in pospeševanje kreativnosti.
Igre vlog so izjemnega pomena tudi zato, ker omogočajo prijetno izkušnjo soočanja z
različnimi vlogami.
 Igre oz. faza agresivnosti in samoobrambe
V tej fazi se govori o konstruktivni obliki agresivnosti, ki omogoča učencu oblikovati in
realizirati lastne potrebe v odnosu do drugih tako, da se pri tem ves čas kontrolira. Hkrati
pa se učenci srečajo tudi s samoobrambo, ki je hotenje in sposobnost zastopati svoje lastne
interese, kar pa je lahko včasih v nasprotju z interesi drugih, zato je pri tem potrebno
izbrati pot, ki omogoča uresničitev čim več interesov. Socialne igre v tej fazi učencem
omogočajo, da se najprej zavedajo konfliktov v skupini, zaznajo načine vedenja in
mehanizme za reševanje konfliktov ter se srečajo z novimi vedenjskimi oblikami, ki jih
preizkusijo v varnem okolju (prav tam).
 Glasbene socialne igre
J. Belak Oţbolt (1998) pa posebej predstavi tudi glasbene socialne igre, v katerih je glasba
osnovna oblika ustvarjalnega izraţanja. Z njimi lahko celostno vplivamo na posameznika
in skupino ter tako prispevamo tudi k uspešnemu reševanju čustvenih ter vedenjskih teţav
v medosebnih odnosih. Takšna oblika dela učencem omogoča veliko izraţanja, predvsem
neverbalnega.
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Socialne igre so torej ena izmed tehnik, ki z izkustvenim učenjem spodbujajo socialni
razvoj otroka ter aktivno vključujejo dejavnike socializacije. Hkrati prispevajo k razvoju
socialnih veščin, ki posamezniku omogočajo laţje vključevanje v razredno oz. socialno
skupino. Z izbiro socialne igre iz faze oblikovanja skupine, v kateri je razred, pa učitelj še
dodatno spodbuja boljšo povezanost, vzdušje in delo učencev v razredni skupnosti.

4 PREVENTIVNA DISCIPLINA IN NJENA
POVEZANOST S SOCIALNIMI IGRAMI
V tem delu diplomskega dela bom podrobneje opredelila posamezne sklope pri vsakem
področju preventivne discipline po M. Pšunder (2004), hkrati pa vključila izsledke teorije o
socialnih igrah, kjer sem zasledila, da lahko s socialnimi igrami še dodatno prispevamo k
izboljšanju posameznega področja preventivne discipline.
Kot smo ţe navedli, je izhodišče razmišljanja o povezanosti preventivnega delovanja in
socialnih iger preventivni vzgojni sistem Oratorij Giovannia don Bosca. V začetku
devetdesetih let se kot novost na področju preventive omenjajo interakcijske vaje ter
socialne igre in ravno v socialnih igrah je pedagoška delavka Jasmina Škvarč (2003) videla
eno izmed moţnosti preventivnega delovanja na vedenjskem področju. Učitelj namreč
lahko z izkustvenim učenjem, ki je bistveno za socialne igre, pomembno vpliva tudi na
vzpostavljanje discipline. Da socialne igre vplivajo tudi na vzpostavljanje discipline, lahko
potrdimo tudi s spoznanjem H. McGrath in S. Francey (1996). Izpostavili sta, da učenci v
danih situacijah uporabljajo naučene in znane vzorce vedenja, zato učiteljem predlagata, da
z različnimi socialnimi situacijami in socialnimi igrami omogočijo učencem učenje
socialnih veščin in spoznavanje novih vzorcev vedenja, ki jih lahko preizkusijo najprej v
varnih situacijah. Socialno učenje, ki se začne ţe v predšolskem obdobju in se nadaljuje
tudi v osnovni šoli, je tako zelo pomembno, saj so socialno spretni otroci naučeni številnih
alternativnih rešitev, ki so pomembne pri reševanju medsebojnih teţav. M. Vrečko in D.
Slaček pa sta svoje razmišljanje o socialnih igrah in njihovi vlogi zaključili z besedami
Joţeta Bajzeka (1989; navedeno po: Vrečko in Slaček, 1998, str. 96): »Če je nekdo sprejet
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v skupino, ima ţe to dejstvo tako velik vpliv na posameznika, da se spremeni.« To pomeni,
da sprejetost pomembno vpliva na posameznikovo vedenje.
Iz navedenega lahko povzamemo, da socialne igre omogočajo izkustveno učenje socialnih
vzorcev, s katerimi lahko prispevamo k boljšemu vzpostavljanju discipline. Poleg tega pa
zasledimo, kar lahko tudi na podlagi lastnih izkušenj potrdimo, da je izkustveno učenje
skozi igro veliko bolj učinkovito, zabavno, sproščujoče in dolgotrajno kot pa učenje
teoretično predstavljenih vzorcev.

4. 1

Prvo temeljno področje preventivnega delovanja – ODNOSI

V poglavju o preventivni disciplini smo ţe na kratko zapisali, da se po M. Pšunder (2004)
prvo temeljno področje preventivnega delovanja navezuje na klimo v razredu, ki naj bo
prijetna, sproščena in spodbudna ter naj temelji na pozitivnih medosebnih odnosih med
vsemi vključenimi v šolski proces. D. Kunaver (2008), ki sicer ne omenja preventivne
discipline, pa ravno tako izpostavi, da naj bi bil dolgoročni cilj vsakega učitelja ta, da
postavi disciplino na zdrave temelje medsebojnega spoštovanja in sodelovanja. Pri obeh
avtoricah zaznamo, da so medosebni odnosi temelj za vzpostavljanje discipline v razredu.
Poleg tega pa tudi mnogi drugi avtorji menijo, da je doţivljanje pozitivnih medosebnih
odnosov temeljna človekova potreba in če le-ta ni zadovoljena, se negativno odraţa v
vedenju in učenju učencev.
Šola tako predstavlja najprej kompleksen, odprt socialni sistem, s svojo strukturo,
vrednotami, cilji, pravili, strategijami in metodami hkrati učitelja in učence tekom vzgojnoizobraţevalnega procesa vplete tudi v pestro paleto najrazličnejših socialnih stikov in
interakcij na različnih relacijah: učitelj – učenec, učitelj – učenci/razred, učenec –sošolec/-i
(Pečjak in Košir, 2002). In M. Pšunder (2004, str. 113) jasno izpostavi, da ravno odnosi
lahko »uspešno pripomorejo k preprečevanju disciplinskih problemov«.
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4. 1. 1

Medosebni odnosi

Medosebni odnos opredelimo kot kompleksen, dinamičen proces v paru ali skupini, v
katerem je obnašanje ene osebe odvisno od obnašanja druge osebe. Naj si oseba ţeli ali ne,
ves čas na svojevrsten način vstopa v odnose z drugimi ljudmi (Bratanić, 1993).
Bush (1954; povzeto po: Bratanić, 1993) je glede na značilnosti odnose razdelil v naslednji
dve skupini:
 Osebni odnosi so zasebni, zasnovani na osebni naklonjenosti in sprejemanju ter
nimajo posebnega namena ali ciljev. Ne vsebujejo oz. ni prisotne hierarhije,
pomembno vlogo pa imajo čustva. V to skupino spadajo tudi odnosi med učenci.
 Profesionalno-družbeni odnosi imajo jasno opredeljen namen in cilj, so
objektivni, hierarhični, zasnovani racionalno, vsebujejo prikrito agresijo, so javni in
so rezultat spleta okoliščin, pri tem pa je trajanje odnosa odvisno od njegovega
cilja. Sem uvrščamo odnose med učiteljem in učenci ter med učiteljem in starši.
Značilnosti posrednega in neposrednega odnosa pa opredeli M. Pšunder (1998):
 V posrednem odnosu prevladuje enosmerna komunikacija ene osebe, ki je v
nadrejenem poloţaju in postavlja zahteve.
 V neposrednem odnosu pa gre za odnos enakopravnih partnerjev, med katerima je
prisoten dialog in medsebojno odzivanje, hkrati pa gre za upoštevanje in vzajemno
dopolnjevanje s povratnimi informacijami.
V šoli je večina odnosov osebnih ter hkrati posrednih in neposrednih. M. Bratanić (1993)
odnos med učiteljem in učencem uvrsti v profesionalno-druţbeni odnos, vendar je pri tem
zanimivo izpostavi tudi, da je njegova uspešnost največkrat odvisna od tega, kako je med
učencem in učiteljem vzpostavljen osebni odnos. M. Pšunder (1998) pa meni, da bi se
morali učitelji bolj zavedati predvsem značilnosti in prednosti neposrednega odnosa, saj
tudi učenci in starši raje vstopajo v odnose, kjer se počutijo enakopravne, sprejete,
poslušane in upoštevane. Glede na zgoraj predstavljene opredelitve odnosov je jasno
razbrati, da oba avtorja izpostavljata pomen prijetnega dialoga in sproščenega odnosa. Na
podlagi izkušenj oz. prakse ravno to potrdi tudi D. Kunaver (2008) in izpostavi, da je
učencem pomemben in potreben sproščen pogovor z učiteljem.

28

Pri oblikovanju in ohranjanju osebnega neposrednega odnosa pa so učiteljem lahko v
pomoč tudi socialne igre, za katere M. Vrečko in D. Slaček (1998) izpostavita, da njihovo
večkratno izvajanje skozi daljše obdobje prispeva k vidnejšemu in trajnejšemu izboljšanju
odnosov in razvoju socialnih spretnosti. Kajti socialne igre, z veliko medsebojne
interakcije in komunikacije, omogočajo učenje ţivljenjskih spretnosti in prispevajo k
medsebojnemu spoznavanju, sprejemanju in reševanju konfliktov ter oblikovanju
sodelovalnih odnosov (Virk Rode, 1998; Škvarč, 2003). Sodelovalne odnose pa je J.
Bluestein (1997) izpostavila kot temeljne za disciplino v 21. stoletju. Tudi V. Bozovičar in
D. Mancini (1998) na podlagi dalj časa trajajočega izvajanja socialnih iger v vzgojno
problematičnem tretjem razredu potrdita, da se je v razredu pokazal napredek v razvoju
socialnih spretnosti, izboljšala se je komunikacija in medsebojni odnosi, kar se je pokazalo
tudi na spremenjeni obliki razrednega sociograma. Dejstvo namreč je, da socialna igra
deluje kot varen poligon, s pomočjo katerega se lahko učenci učijo primernega druţbenega
vedenja v svoji skupini (Pellegrini et al., 2007; povzeto po: Dewar, 2009).
Če se pri izbiri socialne igre upošteva, da se medsebojni odnosi oblikujejo postopno glede
na razvojne značilnosti, ter se izbere socialne igre iz prave skupine oz. faze rasti skupine,
lahko še dodatno prispevamo k oblikovanju boljših medosebnih odnosov (začetno
predstavljanje, verbalno in neverbalno komuniciranje, vţivljanje v skupino, medsebojno
zaupanje, uveljavljanje lastnih interesov in potreb znotraj skupine) (Virk Rode in Belak
Oţbolt, 1990). Poleg tega pa k dobrim odnosom prispeva tudi zavedanje, da so pri
vzpostavljanju in oblikovanju odnosov v šoli pomembni vsi dejavniki socializacije in
aktivno vključevanje vseh. Dostikrat namreč lahko zasledimo izsledke raziskav, v katerih
so učitelji kot odgovorne za disciplinske probleme v šoli največkrat navedli starše in
druţbo in so šele na tretje mesto uvrstili šolo (Jones in Jones, 1998; povzeto po: Pšunder,
2004).

4. 1. 2

Komunikacija

Osnova za prenos informacij in tudi za oblikovanje medosebnih odnosov in sodelovalnega
okolja je večsmerna komunikacija, ki vpliva tudi na odzive, reakcije ter vedenje učencev
(Pšunder, 2004). Učinkovita medosebna komunikacija in vzpostavljene komunikacijske
mreţe v razredu, v katerih se odraţajo vsi elementi dobrega odnosa, so po mnenju D.
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Mancini in J. Virk Rode (1998) najpomembnejši izvir kolektivne energije in ključno orodje
skupinske ustvarjalnosti, le-to pa je začetek za razvijanje skupinskega in timskega dela v
razredu.
P. Brajša (1993) komunikacijo opredeli z naslednjimi komunikacijskimi komponentami:
 verbalno in neverbalno, saj vsako besedo potrdimo tudi z mnoţico neverbalnih
znakov;
 vsebinsko in odnosno, kajti poleg vsebine prenašamo in oblikujemo odnos do
sogovornika;
 osebno in neosebno, v komunikacijo namreč vključimo ali pa ne našo osebnost, to
kar smo;
 zavestno in nezavedno, kajti sporočila pošiljamo zavestno, nekaj, predvsem
neizgovorjenih, pa pogosto nezavedno.

K razvijanju komunikacijskih komponent pa lahko veliko prispevajo tudi socialne igre,
predvsem igre iz faze komunikacije in oblikovanja skupine, saj omogočajo trening
različnih oblik komunikacije: verbalno komunikacijo, poslušanje sogovornika, zaupanje v
komunikaciji, sporočanje s pomočjo mimike, neverbalno komunikacijo, prilagajanje,
vodenje s pomočjo komunikacije, likovno sporočanje, komunikacijo v skupinskem delu
ipd. (Virk Rode in Belak Oţbolt, 1998; Verli, 1998). Med drugim pa socialne igre
omogočajo tudi pogovor o pogovoru oz. metakomunikacijo, ki še bolj izpostavi in utemelji
pomen dobre in jasne komunikacije v odnosu (Virk Rode in Belak Oţbolt, 1990).
Predvsem učencem niţjih razredov pa socialne igre omogočajo učenje socialne veščine
poslušanje sogovornika, ki jo še usvajajo (Dewar, 2009).

4. 1. 3

Odnos med učiteljem in učenci

Odnos med učiteljem in učencem M. Pšunder (2004) izpostavi kot bistvenega pri
vzpostavljanju discipline in doseganju uspešnosti v razredu, saj se učenci in učitelji pri
vzgojno-izobraţevalnem procesu največkrat znajdejo v tem odnosu. Učitelj s svojim
odzivom v različnih vsakodnevnih situacijah oblikuje in hkrati podpira ali zavira razvoj
dobrih medosebnih odnosov z učenci. Različni avtorji pri tem izpostavljajo različne
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elemente za vzpostavljanje dobrih odnosov med učiteljem in učenci. J. Bluestein (1997)
meni, da je predvsem pomembno in potrebno v informacijski dobi oblikovati sodelovalne
odnose ter odgovornega učenca. Pri tem pa ne smemo zanemariti spoznanja Busha (1954;
povzeto po: Bratanić, 1993, str. 37), »da učitelj ne more na isti način vzpostavljati odnos z
vsakim posameznim učencem«. To se zdi vsem dobro znano, pa kljub temu tudi učitelji pri
načrtovanju, izvajanju in vrednotenju nemalokrat pozabijo na edinstvenost vsakega učenca.
Bush (1954; povzeto po Bratanić, 1993) na podlagi raziskave izpostavi pomembnost
dobrega osebnega odnosa med učiteljem in učencem ter ga opredeli v dveh bistvenih
elementih: osebna naklonjenost med učiteljem in učencem ter učiteljevo poznavanje
bistvenih podatkov o učencu. Poleg tega pa je po njegovem mnenju pomembna tudi
podobnost med učiteljem in učencem v interesih, stališčih in vrednotah, inteligenci,
socialnem poreklu in metodah. Malo drugače pa J. Bluenstein (1997) izpostavi naslednje
oblike vedenja učitelja, ki vplivajo na kakovost odnosa med njim in učencem:
 Doslednost in zgled. Če ţeli učitelj delovati preventivno, mora paziti na svoje
vedenje, na to, kar reče, in to, kar zahteva, ter postaviti jasne okvire, pri katerih je
nato dosleden in zgleden.
 Jasnost pričakovanj. Učitelj mora učencem jasno povedati, kaj od njih pričakuje,
in s tem se lahko izogne marsikaterim nesoglasjem.
 Pozitivna povratna informacija. Za učenca je pomembno, ali učitelj pri njem vidi
»na pol poln kozarec ali vedno le na pol prazen«.
 Zaupanje učitelja učencem poveča zadovoljstvo in podpira vzpostavljanje dobrih
odnosov.

Na tem mestu se mi zdi pomembno izpostaviti tudi razmislek o tem, kako oseben naj bo
odnos med učiteljem in učencem. Meja le-tega ni nikjer jasno izraţena, sta pa avtorja Jones
in Jones (1998 v Pšunder, 2004) prepričana, da mora biti učitelj najprej zadovoljen sam s
seboj in to deliti z učenci primerno ter omejeno. Podobno zapiše tudi D. Kunaver (2008,
str. 8): »To pravo razdaljo mora poiskati in najti učitelj, ne učenec.« Pri tem pa naj ne bo
nedostopen, vendar naj ohrani razdaljo, da ga bodo učenci spoštovali.
Velik pomen pa ima v odnosu med učiteljem in učenci dvosmerna komunikacija, ki
podpira ustvarjalno sodelovanje učiteljev z učenci ter tako odpira novo dimenzijo
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kolegialnega odnosa (Mayer 1994; povzeto po: Mancini in Virk Rode, 1998). In socialne
igre so ena od poti k večsmerni komunikaciji, saj omogočajo učitelju na drugačen način,
prek igre in ne le prek razpravljanja, razvijati komunikacijske spretnosti in socialne
veščine. Prek tega pa tudi vzgojno vplivanje na skupino in boljše razumevanje učenčevih
reakcij (Tihole, 1998). Socialne igre so lahko ena izmed tehnik, ki omogočajo, da sta
učitelj in učenec »sodelavca« v ustvarjalnem timu, saj spodbujajo vzpostavljanje bolj
zaupnega in enakopravnega odnosa, neposrednega stika z učencem, boljše (s)poznavanje
vsakega posameznika in dogajanja v skupini, vloge učencev, dinamiko odnosov,
komunikacijske spretnosti, hkrati pa učencem omogočajo tudi prijetnejše spoznavanje
učitelja na nevsiljiv način in tako vzpostavljanje drugačnega odnosa z medsebojnim
sodelovanjem, večsmerno komunikacijo, prilagajanje in pogovor o medsebojnem
doţivljanju (Mancini, 1998; Vrečko in Slaček, 1998; Lončarič, 2006). Lahko bi pritrdili
ugotovitvi, da za odnos med učiteljem in učenci velja: »Učitelj je »akcija« in razred
»reakcija«.« (Kunaver, 2008, str. 21)

4. 1. 4

Odnosi med učenci oz. vrstniki

Najpogosteje se izpostavlja medosebni odnos med učiteljem in učenci ter vzgojnoizobraţevalni vpliv, ki ga ima učitelj na učence, mnogokrat pa se pozabi na odnos med
vrstniki, le-ta pa ima ravno tako pomemben vpliv na disciplino in učne doseţke. Raziskave
namreč kaţejo, da tudi dobri odnosi med vrstniki zmanjšajo obseg neprimernega vedenja
(Pšunder, 2004). Vrstniki so si namreč lahko zelo v pomoč tako na učnem kot tudi
vedenjskem področju in učitelj mora spoštovati ter spodbujati prijateljstvo, sodelovanje in
tovarištvo med njimi. Če bi učencem privzgojili več občutka pripadnosti svojemu razredu,
z več vrstniškega prijateljstva in tovarištva, bi lahko prispevali tudi k zmanjšanju sodobne
nediscipline, ki se vedno bolj pogosteje pojavlja tudi v niţjih razredih in za katero D.
Kunaver (2008) meni, da je posledica medsebojnih trenj med sošolci, kajti dandanes je
namreč nagajati sošolcu veliko bolj zanimivo dogajanje kot pa nagajati učitelju, ki učencu
itak nič ne more. Ena od takšnih, zelo pogostih oblik, s katero se začno konflikti ter
neprimerno vedenje v niţjih razredih, je toţarjenje, ki se najpogosteje pojavi zaradi
medsebojne nepovezanosti (Bluestein, 1997). Rešitev za takšno vedenje sta H. McGrath in
S. Francey (1996) videli v različnih aktivnostih in igrah, s katerimi je potrebno pri učencih
doseči dobro medsebojno poznavanje. Tako namreč dobijo priloţnost za medsebojno
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sodelovanje in s tem prispevamo k preprečitvi oblikovanja podskupin. K temu lahko učitelj
ţe v začetku šolskega leta prispeva z izvajanjem socialnih iger iz faze predstavljanja in
spoznavanja, ki s številnimi interakcijami spodbudijo medsebojno spoznavanje in
povezovanje ter srameţljivim in osamljenim učencem omogočijo laţje vključevanje,
izraţanje in nastopanje v skupini (Virk Rode in Belak Oţbolt, 1990). Nadalje pa lahko
učitelj nadgradi medsebojne odnose med učenci predvsem s socialnimi igrami iz faze
vţivljanja in poistovetenja, ki pri učencih spodbujajo razvoj empatije, občutljivosti za
medsebojno dogajanje in komunikacijo, učenje poslušanja drug drugega, razumevanje,
sprejemanje in uspešnejše reševanje konfliktnih situacij ter gradnjo odnosov sodelovanja
(Virk Rode in Belak Oţbolt, 1998). Da se učinki socialnih iger odraţajo tudi na boljšem
medsebojnem zaupanju med učenci, novih prijateljstvih, medsebojnem spoštovanju,
neoviranem komuniciranju med njimi, boljši tolerantnosti in empatiji, prikaţe na podlagi
raziskave tudi A. Lavrič (1998).

4. 1. 5

Sodelovanje učitelja in staršev

Del šolske skupnosti so tudi starši in tudi odnosi z njimi vplivajo najprej na učence in nato
na učitelja. Starši lahko skozi vse leto nudijo učitelju in otroku podporo pri doseganju
učnih uspehov, hkrati pa imajo vpliv tudi na produktivno vedenje otroka ter so lahko
učitelju v pomoč pri reševanju vedenjskih teţav otroka. Ţelijo pa si predvsem vedeti, kaj se
dogaja v vzgojno-izobraţevalnem procesu z njihovim otrokom (Bluestein, 1997; Pšunder,
2004). Ključnega pomena je tako tudi v tem odnosu komunikacija, saj le-ta omogoča
prenos informacij in po C. M. Charlesu (1996; povzeto po: Pšunder, 2004) dobra
komunikacija med starši in učiteljem vključuje uporabo naslednjih štirih spretnosti: redno
komuniciranje s starši v različnih oblikah, jasno in preprosto komuniciranje, seznanjanje s
pričakovanji (cilji, standardi znanja, zahtevami ipd.) ter poudarjanje napredka pri otrocih.
Učitelj se pri delu s starši lahko posluţi različnih formalnih in neformalnih oblik
sodelovanja (roditeljski sestanki, govorilne ure, pisna sporočila, telefonski pogovori,
navzočnost pri pouku, dnevi odprtih vrat, skupne akcije, pikniki, projekti ipd.). Poleg tega
pa lahko učitelj pri svojem delu s starši vključuje tudi socialne igre in ravno z njimi je D.
Tihole (1998) na roditeljskih sestankih doprinesla k večji sproščenosti staršev. Pomembno
se ji zdi, da učitelj starše najprej seznani s socialnimi igrami, nato pa se jih lahko uporablja
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za animacijo, sprostitev pri različnih temah, za prebijanje ledu ipd. Zaradi različnih
dejavnikov in obremenitev učiteljev pa je mogoče zaslediti, kar izpostavi tudi J. Bluestein
(1997), da se odnosi med učitelji in starši le redko razvijejo v vsej razseţnosti kljub vsem
različnim moţnostim oz. dejavnostim.
Starši lahko tako skupaj v timu z učiteljem veliko bolj uspešno razvijajo socialne spretnosti
učenca in tako prispevajo k njegovemu zadovoljstvu, motiviranosti in socialni vključenosti
(Lawson, 2011). Vedno pa moramo v odnosu med učiteljem in starši ohranjati strokovnost
(Pšunder, 2004).

4. 1. 6

Odnosi v kolektivu

Odnosi z ostalimi sodelavci imajo vpliv na to kako, se bo učitelj odzival ter sodeloval z
drugimi. Če ima učitelj podporo pri ostalih sodelavcih in če je vzdušje v zbornici prijetno,
to ponavadi prenese tudi v razred, hkrati pa lahko zaradi negativnih odnosov z ostalimi
takšno vzdušje prenese tudi v razred (Bluestein, 1997; Pšunder, 2004). Z izvajanjem
socialnih iger pa lahko tudi v kolektiv vnesemo več sveţine, komunikacije in dobrega
vzdušja. J. Bluestein (1997) pa še svetuje vsakemu učitelju, da se v odnosu do sodelavcev
drţi temeljnega načela: kar ţeliš, da drugi storijo tebi, ti stori njim in kar ne ţeliš, da drugi
ne storijo tebi, tudi ti ne stori drugim.

4. 1. 7

Razredna in šolska klima

Šolska klima je »ozračje« na celotni šoli, ki ga oblikujejo vse dejavnosti in odnosi na šoli,
ter se odraţa tudi na razredni klimi, ki zajema vzdušje v posameznem razredu. Učitelj k
oblikovanju prijetne razredne klima prispeva s svojim odnosom do učencev in mnogimi
drugimi aktivnostmi (Pšunder, 2004). Poleg razredne klime pa se omenja tudi socialna
klima razreda kot stanje psihosocialnih odnosov med učenci v razredu in za katero si vsak
učitelj ţeli, da bi vladala v njegovi oddelčni skupnosti, saj se zaveda, da je delo potem
prijetnejše in uspešnejše (Mancini, 1998). Za dobro razredno klimo je torej pomembna
povezanost razredne skupnosti in o njej lahko govorimo, ko učenci čutijo skupino kot
prijetno in zadovoljujoče okolje ter jo največkrat opisujejo z besedama mi in naš razred.
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Takšna pozitivna naravnanost pa ima prednosti v boljši povezanosti z razrednimi cilji,
boljši samoiniciativi učencev pri skupinskem delu, večji strpnosti do različnosti in
individualnih potreb posameznika, občutku pripadnosti in lojalnosti, boljšem poslušanju,
spoštovanju in sprejemanju, razvoju medsebojnega zaupanja, medsebojnem varovanju,
uspešnejšem reševanju sporov, manjšem kršenju dogovorov in pravil (McGrath in Francey,
1996). Učenci v razredu s takšno klimo pa so sposobni samostojno predelati manjše
medsebojne konflikte, ki lahko delujejo celo kot povezovalni in spodbujevalni dejavnik
razvoja skupine (Mancini, 1998).

K oblikovanju prijetne sodelovalne razredne klime oz. socialne klime v razredu pa
prispevajo tudi socialne igre, saj se namreč izvajajo v skladu s spoznanji o procesu
nastajanja in oblikovanja skupine (Virk Rode, 1998). Razred kot formalna skupina se tudi
z načrtnim večkratnim izvajanjem socialnih iger postopoma oblikuje v (primarno) socialno
skupino z vedno bolj osebnimi odnosi. S socialnimi igrami lahko učencem omogočimo
boljše zavedanje svoje vloge v skupini, razvijanje boljše pripadnosti skupini, boljše
medsebojne odnose z vrstniki in z učiteljem, s tem pa boljše in varnejše ţivljenjske
razmere v razredu (Bozovičar in Mancini, 1998; Levstik, 1998; Lončarič, 2006). Za konec
naj omenim še citat iz prispevka D. Mancini (1998): »Večinoma obstaja razlika med
klimo, ki si jo ţelijo učitelji, ter dejansko klimo.«
Na podlagi navedenega o področju odnosov se lahko na koncu strinjamo z J. Bluestein
(1997, str. 42), ki izpostavi: »Če ustvarimo pozitivno ozračje v razredu, čeprav lahko pri
tem začasno trpi snov, nam to pomaga, da se izognemo motečemu negativnemu odnosu,
slabim učnim navadam in lastnim nestvarnim pričakovanjem.« Zato bi se moralo manjkrat
zgoditi, da učitelji v hitrem toku izobraţevanja pozabijo, spregledajo ali pa se jim ne zdi
pomembno nameniti čas tudi gradnji okolja, v katerem se učenci počutijo varne in sprejete
ter v katerem čutijo, da učitelju ni vseeno za njihove vzgojno-izobraţevalne doseţke, saj
namreč po mnenju M. Pšunder (2004) ravno to pripomore k dobrim odnosom in
zmanjšanju neprimernega vedenja. Pri tem pa je pomembno nameniti čas tudi izvajanju
socialnih iger, saj »socialne igre resnično krepijo odnose v kolektivu in gradijo tesen in
sproščen odnos med učenci in učiteljem. Čas in trud, ki ga vloţiš v to delo, se obrestuje.«
(Virk Rode in Belak Oţbolt, 1990, str. 40)
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4. 2

Drugo področje preventivnega delovanja ‒ POUK

V tem sklopu teoretičnega dela bom osvetlila najpomembnejše značilnosti drugega
področja preventivnega delovanja po M. Pšunder (2004), ki se navezuje na priprave ter
izvajanje učnega procesa, pri katerem je izpostavljena izbira ustrezne učne metode, ki
upošteva učenčeve psihološke in učne potrebe ter jih primerno vključuje in motivira za
učinkovito učenje in produktivno vedenje. Tudi raziskave so namreč potrdile, da je
neprimerno vedenje pogosto moč povezati s slabim načrtovanjem in uporabo neučinkovitih
učnih metod, nasprotno pa so se za dobre izkazale metode, ki upoštevajo razvojne
sposobnosti, potrebe in aktivno vključevanje učencev (Kroflič, et al., 2009). Pri tem pa
bom navedla tudi izsledke o vplivu socialnih iger na področje načrtovanja in izvajanja
pouka, na področje potreb in na področje motivacije.

4. 2. 1

Načrtovanje in izvajanje pouka

Neprimerno vedenje pogosto izhaja iz slabega načrtovanja pouka ter uporabe neučinkovitih
metod, ki učencev ne vključujejo aktivno v učni proces (Pšunder, 2004). Dostikrat se pri
načrtovanju učitelj lahko zaloti pri skritih predpostavkah in pričakovanjih vedenja ter
odzivov učencev, pa vendar nič ni samo po sebi umevno, marveč je potrebno ţe pri
načrtovanju upoštevati, da je pričakovanja in navodila učencem potrebno jasno in odločno
obrazloţiti oz. predstaviti. To izpostavita tako J. Bluestein (1997) kot D. Kunaver (2008)
kot zelo pomembno, saj če učenci ne razumejo navodil, ne vedo, kaj se od njih pričakuje,
in nemalokrat naredijo ravno tisto, kar si ţelimo, da ne bi. Ţe na tem mestu pa se lahko
naveţemo na socialne igre, saj prispevajo k razvijanju komunikacijskih sposobnosti
učencev, ki so pomembne pri podajanju in razumevanju informacij oz. navodil.
V uspeh usmerjeno načrtovanje zajema dejavnosti vse od priprave zadostnega števila
izvodov gradiva, upoštevanja ustrezne učne vsebine glede na predznanje učencev, časa, na
katerega mora biti pozoren učitelj, ter vse do najmanjših podrobnosti pedagoškega procesa
(kraj izvajanja, barva pisala, oblika delovnih listov …) (Bluestein, 1997). Učitelj mora ţe
pri načrtovanju organizirati dejavnosti tako, da bo dinamika ure čim manj pretrgana, da bo
čim manj vmesnega praznega oz. prostega časa, hkrati pa upoštevati potrebe razreda kot
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celote in vsakega posameznika v njem. Glede na analizo potreb pa prilagodi vsebine,
metode in oblike dela, ki bodo kar najbolj zadovoljile potrebe učencev, jim omogočale
doţivljanje uspeha in hkrati prispevale k motivaciji tako za učne kot vedenjske doseţke.
Dobro načrtovanje vsebuje tudi jasen načrt, kako bodo učenci čim bolj vključeni v učni
proces, ter čim več intelektualnih izzivov, s katerimi bo spodbujeno ugibanje,
kombiniranje, raziskovanje, iskanje, predpostavljanje, sklepanje ipd. (Pšunder, 2004;
Kunaver, 2008).
Milekšičeva (2002; povzeto po: Novak, 2005) pa je načrtovanje strukturirala v desetih
korakih:
 Natančna opredelitev tistega, kar naj bi se učenec naučil (opredelitev ciljev).
 Izbira vsebin, ki so primerne za doseganje zastavljenih ciljev (opredelitev vsebin).
 Kako bo učitelj pripravil učenca za to delo (didaktična izvedba pouka).
 Kaj bo učitelj pri tem potreboval (izobraţevalna tehnologija, organizacija prostora
in časa pouka).
 Kako bo učitelj preveril učenčevo predznanje (opredelitev kriterijev za ugotavljanje
učenčevega predznanja).
 Kako bo učitelj preverjal učenčevo napredovanje (opredelitev kriterijev za sprotno
preverjanje).
 Kako bo učitelj preveril, če se je učenec resnično naučil (opredelitev kriterijev za
končno preverjanje).
 Kako bo učitelj ocenil učenčevo znanje (opredelitev kriterijev ocenjevanja).
 Kako bo učitelj ovrednotil svoje delo (samoevalvacija).
D. Kunaver (2008) izpostavi še, da je tako pri načrtovanju kot izvajanju potrebno imeti
pred očmi cilj: učence usposobiti za samostojno učenje. Učitelj je pri tem le njihov
usmerjevalec procesa in odvečne energije v pravi tok, pri tem pa mora uspešno ločevati
med »delovnim nemirom« in nedisciplino. Samostojno učenje zelo spodbuja skupinski
pouk, s katerim je najbolje začeti ţe kmalu na začetku šolskega leta, pri tem pa ne pozabiti
učence »vzgojiti za novo delo«, saj ta oblika dela ni preprosta in zelo pomembno vlogo
ima disciplina (prav tam). Da pa skupinski pouk in delo v parih ne bo prezahtevno in
premoteče, V. Bozovičar in D. Mancini (1998) predlagata socialne igre, saj izboljšajo
komunikacijo in s tem poslušanje, koncentracijo in vključevanje v pogovor, kar se odraţa
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pri pouku, hkrati pa socialne igre spodbujajo ustvarjalnost, izvirnost in fleksibilnost pri
učencih.

4. 2. 2

Psihološke in učne potrebe učencev

Prikazali smo, da je poznavanje in upoštevanje potreb pomembno za dobro načrtovanje
vzgojno-izobraţevalnega procesa. Zelo nazorno je potrebe in njihovo hierarhijo prikazal
Maslow v svoji piramidi potreb.

Hierarhija potreb po Maslowu (Marentič Poţarnik, 2000)
Hierarhija potreb Maslowa nazorno prikaţe vpliv potreb tako na motivacijo kot tudi na
socialno vedenje. Naše vedenje namreč v osnovi določa zadovoljitev fizioloških potreb in
potreb po varnosti, ki so primarne (homeostatične), in šele njihova zadovoljitev v nas
sproţi zainteresiranost za zadovoljitev potreb na višjem nivoju, torej učenje, spoštovanje
…, ki so progresivne (Marentič Poţarnik, 2000; Ţagar, 2009). B. Marentič Poţarnik (2000)
k piramidi hierarhije potreb po Maslowu doda naslednje primere iz šole: udobna učilnica,
šolski red, prijateljsko ozračje, priznanje za doseţke, kakovostno učenje, umetniško
(po)ustvarjanje, pomembno učenje in osebna rast.
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Teorija izbire, katere utemeljitelj je William Glasser (1994), pa navaja drugih pet osnovnih
potreb, ki določajo naš izbor vedenja:
 potreba po preţivetju (varnosti),
 pripadnosti (ljubezni, prijateljstvu in sodelovanju),
 moči in vplivu (pridobitev in ohranjanje spoštovanja),
 svobodi in
 zabavi.

J. Bluestein (1997) izpostavi, da so temeljne potrebe otrok v preteklosti in danes ostale
enake, spremenil pa se je način njihovega zadovoljevanja, zato tudi motivatorji in
odvračalni dejavniki, ki so bili včasih učinkoviti, danes morda ne bodo delovali. Tako tudi
učne potrebe mnogi učenci uspejo zadovoljiti z učno uspešnostjo, nekateri neuspešni pa jih
poskušajo zadovoljiti na druge načine in pogosto se zato pojavi neprimerno vedenje
(Pšunder, 2004).
Zavedanje svojih potreb pa se začne šele v procesu socializacije v interakciji z drugimi
ljudmi, pri tem se poleg potreb po gibanju in igri oblikujejo tudi socialne potrebe in motivi,
ki se za razliko od ostalih zadovoljujejo le v pristnih stikih in odnosih, ki so osnovani na
medsebojni in poglobljeni komunikaciji (Rojc, 1991). Tako učenci v neformalni skupini, ki
se oblikuje v okviru formalne, zadovoljujejo osebnostne in socialne potrebe, ki bi sicer
ostale nezadovoljene (Marentič Poţarnik, 1980; Virk Rode in Belak Oţbolt, 1990).
Ponovno lahko omenimo, da vse to spodbujajo socialne igre, saj omogočajo veliko
interakcij in tudi neposredno zadovoljijo potrebo po igri, ki jo je izpostavil W. Glasser.
Poleg tega pa zadovoljijo tudi potrebe po medsebojnem druţenju, privlačnosti, zaupnosti,
utrjevanju samopodobe itd. (Mancini, Virk Rode, 1998). Analiza doslednega izvajanja
socialnih iger v tretjem razredu pa je pokazala, da so prispevale tudi k zadovoljitvi
temeljnih potreb učencev po pripadnosti, moči, svobodi in zabavi v razredu (Brozovičar in
Mancini, 1998).
Vsak posameznik v razredu (učitelj ali učenec) pa dostikrat meni, da so njegove potrebe
pomembnejše od potreb drugih, in tako v razredu nemalokrat pride do nasprotja potreb, ki
ga lahko posameznik reši z enim od treh pristopov: z nadvladovanjem (moje potrebe
zasenčijo tvoje); s permisivnostjo ali popustljivostjo (tvoje potrebe zasenčijo moje) ali s
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sodelovanjem (upoštevamo potrebe obeh in, če je le mogoče, zadovoljimo oboje)
(Bluestein, 1997). Spretnosti reševanja nasprotja potreb s sodelovanjem pa lahko pri
učencih spodbujamo s socialnimi igrami, predvsem iz faze napadalnosti in samoobrambe,
saj učencem neposredno pomagajo pri izraţanju in zaščiti svojih interesov, hkrati pa v
upoštevanju interesov drugih in v usklajevanju ter iskanju skupne rešitve. Omogočajo jim
namreč različne interakcije, različne vloge, spoznavanje različnih stališč in jih spodbujajo
k upoštevanju ne samo svojega gledišča (Virk Rode, 1998; Virk Rode in Belak Oţbolt,
1990; Lončarič, 2006).

4. 2. 3

Motivacija učencev

Skozi različna raziskovanja in usmeritve se je tekom zgodovine oblikovalo več teoretičnih
pojmovanj motivacije. J. Bluestein (1997) in M. Pšunder (2004) izpostavita, da je potrebno
za učinkovito učenje in produktivno vedenje oblikovati okolje, ki bo vsakemu učencu oz.
individuumu zadovoljevalo psihološke in učne potrebe, saj dejavnosti in izbiro dejavnosti
določajo naše potrebe, in sicer zavestno ali nezavedno. Takšno razumevanje motivacije
izhaja iz tako imenovanega psihoanalitičnega pojmovanja motivacije, na katerega je prvi
prepričljivo opozoril Freud (Marentič Poţarnik, 2000). J. Bluestein (1997) poleg tega
izpostavi tudi pozitivno podkrepitev, ki izhaja iz behavioristične teorije podkrepitve, katere
namen je ohraniti ţeleno vedenje, saj učenca spodbudi, da nadaljuje ali ponovi določeno
vedenje (Marentič Poţarnik, 2000). B. Marentič Poţarnik (2000, str. 186) osvetli še
naslednje poglede na motivacijo:
 Kognitiven pogled pozornost usmerja na zavestno izbiranje in pretuhtanje moţnih
posledic aktivnosti, tako posameznika motivirajo njegovi cilji, pričakovanja,
razlage in predvidevanja določene aktivnosti.
 Konstruktivističen pogled poudari individualnost, saj si vsak drugače razlaga
določene vplive in tako je vsak motiviran nekoliko drugače.
 Socialni konstruktivizem opozori na vpliv skupine, kulture, okoliščin in
»pomembnih drugih« na motiviranost učenca.
 Humanistično usmerjeni psihologi izhajajo iz Maslowe hierarhije potreb in menijo,
da dejavnost sproţajo notranje, lastne silnice, kjer je pomembna zlasti teţnja po
samouresničitvi.
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Glede na dejavnike (osebne ali iz okolja), ki spodbujajo motivacijo, pa ločimo med
notranjo ali intrinzično motivacijo in zunanjo ali ekstrinzično motivacijo, med katerima ne
moremo ostro določiti meje, saj se v dejavnostih povezujeta in dopolnjujeta (Ţagar, 2009).
Notranja (intrinzična) motivacija ima prednost v trajnosti, motivator je dejavnost oz.
sam proces učenja (npr.: izzivi, radovednost, interes, samostojno obvladanje nečesa,
neodvisno odločanje za akcijo, notranji kriteriji uspešnosti). Pri njenem oblikovanju in
spodbujanju so pomemben vir radovednost, učenčevi osebni interesi za določena področja,
situacijski interesi, ki jih ustvari učitelj, učenčevo vrednotenje situacij oz. dejavnosti ter
raven ciljev, ki jih ţelijo doseči. Z upoštevanjem in razvijanjem teh virov lahko učitelj v
učnem procesu spodbuja pri učencih notranjo motivacijo, ki pripomore tudi k boljšim
vedenjskim vzorcem. Zunanjo (ekstrinsično) motivacijo pa spodbujajo zunanji dejavniki
oz. posledice dejanja (npr.: čim laţje delo, dobre ocene, odvisnost od učitelja, sledenje
učiteljevi presoji, zunanji kriteriji uspešnosti). Učenje, pridnost ipd. pri tem sluţijo le kot
sredstvo za dosego »posledic«, zato takšna motivacija običajno ni trajna. Kot zunanje
spodbude učitelji najpogosteje uporabljajo pohvalo, grajo, nagrado in kazen (Marentič
Poţarnik, 2000; Ţagar, 2009).
B. Marentič Poţarnik (2000) opredeli motivacijo obvladanja oz. kompetence, za katero
je značilno prepričanje, da s primernim naporom lahko doseţemo ţelene rezultate. Ţe v
začetnih letih šolanja pa se oblikuje tudi storilnostna motivacija, ki predstavlja teţnjo po
visokih doseţkih, uspehih. Učence spodbuja, da pri nalogah vztrajajo dlje časa, pri tem pa
je od ciljev, h katerim učenci teţijo (doseči neko znanje ali doseči potrditev), odvisno, ali
jo uvrščamo med notranjo ali zunanjo motivacijo (Marentič Poţarnik, 2000; Ţagar, 2009).
Na pojavno obliko učne motivacije pomembno vplivajo odnosi, pri tem pa imata nanjo
vrsto pozitivnih vplivov tudi sodelovalno vzdušje ter sodelovalno učenje. »Učna
motivacija je skupen pojem za vrste motivacij v učni situaciji; obsega vse, kar daje (od
zunaj ali od znotraj) pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in
kakovost.« (Marentič Poţarnik, 2000, str. 184)
Pri motiviranju učencev pa Keller (Driscoll, 1993; povzeto po: Marentič Poţarnik, 2000,
str. 201) učitelju priporoča upoštevanje celostnega modela motiviranja učencev, t. i.
modela PPZZ (pozornosti, pomembnosti, zaupanja in zadovoljstva) s štirimi sestavinami in
različnimi strategijami:
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 Pozornost pridobiti in vzdrţevati z uporabo novosti, presenečenja, zanimivimi
problemi in raznolikostjo.
 Pomembnost povečati tako, da bo učenec uvidel osebni smisel učenja. Učitelj naj
poveča uporabnost znanja, povezovanje z izkušnjami, interesi, povezovanje z
osebnimi cilji, zadovoljitev potreb in priloţnosti za sodelovanje.
 Zaupanje v lastne zmoţnosti zgraditi z jasnimi cilji, s pričakovanjem uspeha,
priloţnostmi za doseganje izzivalnih ciljev, z moţnostjo kontrole nad lastnim
učenjem, s pravo mero pomoči in podrobnimi povratnimi informacijami.
 Zadovoljstvo spodbuditi z »naravnimi« posledicami, s priznanjem, pohvalo, z oceno
in s povezanostjo doseţkov s pričakovanji.
Če pogledamo sam potek pouka, pa pri njem prispeva k motivaciji učencev najbolj to, da
učitelj ţe v začetku ure predstavi učne cilje, vsebine in potek učne ure, za konec pa jim
pripravi zanimivo dejavnost, ki učence pritegne in spodbudi njihovo nadaljnjo
radovednost. Tako naj bo celoten šolski dan intenziven, problemski in izzivalen, saj tako
ne bo dopuščal nemira (Kunaver, 2008).

Za uspešno preventivno delo na področju pouka je torej potrebno dobro načrtovanje, v
katerega lahko vključimo socialne igre, ki prispevajo k zadovoljitvi nekaterih pomembnih
učenčevih potreb in tako jih učenci ne rabijo zadovoljiti na drugačne načine. Nedvomno pa
lahko tudi s socialnimi igrami prispevamo k razvoju socialnih spretnosti, boljši socialni
vključenosti in s tem k večji motivaciji za vzgojno-izobraţevalni proces, saj v kolikor so
učenci socialno spretnejši, so v šoli bolj zadovoljni in hkrati tudi bolj motivirani za sam
vzgojno-izobraţevalni proces (Lawson, 2011).
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4. 3

Tretje

področje

preventivnega

delovanja

–

ORGANIZACIJA, VODENJE IN UPRAVLJANJE RAZREDA
V tretje širše področje preventivne discipline M. Pšunder (2004) zajame dejavnosti, ki so
vezane na organizacijo, vodenje in upravljanje razreda. Posebej poudari pomen
oblikovanja razrednih in šolskih pravil ter postopkov in posledic, ki sledijo ob njihovih
kršitvah, zajame pa tudi načrtovanje strategij za preprečevanje potencialnih disciplinskih
problemov in načrtovanje strategij za ustavitev in obravnavanje ţe nastalih problemov.

Dejavnosti organizacije, vodenja in upravljanja so si med seboj zelo sorodne, se navezujejo
in druga drugo dopolnjujejo, kar je opaziti tudi v opredelitvah le-teh v Slovarju
slovenskega knjiţnega jezika (2000). Organizírati se nanaša na dejavnosti (npr.: urediti,
povzročiti, doseči, dobiti, priskrbeti, zdruţiti …), ki doseţejo dobro delovanja oz. potek
nečesa. Vodíti zajema dejavnosti (npr.: delati, povzročati, omogočati, iti …), ki do nečesa
pripeljejo (npr. do cilja, spoznanja, ravnanja ...). Uprávljati pa se navezuje na urejanje,
usmerjanje, odločanje ali uravnavanje delovanja nečesa.

4. 3. 1

Vodenje in učitelj kot vodja

Vsaka skupina ima praviloma svojega vodjo in v razredu je formalni vodja učitelj, med
učenci pa lahko opazimo enega ali več neformalnih vodij, pri katerih se kaţe večji vpliv na
druge. Zato je ena od preventivnih vlog tudi, da kot vodja razredne skupnosti ne dopusti,
da bi negativni zunanji socialni dejavniki premočno vplivali na razredno skupnost. Pri tem
se učitelj zopet lahko opre na socialne igre, ki spodbujajo povezanost, socialno vključenost
posameznikov ter oblikovanje socialne skupine (Mancini, 1998).
Kot najpomembnejšo nalogo učitelja D. Ţagar (2009) izpostavi fleksibilno vodenje
razreda, ki je zanj ključnega pomena tudi pri vzpostavljanju discipline ter pomeni
učiteljevo spremljanje celotnega dogajanja v razredu, vodenje s pravim tempom in
namenjanje pozornosti najprej najpomembnejšim stvarem, pri tem pa vzpostavljanje jasne
in razumljive komunikacije z učenci. Opaziti je, da je fleksibilno vodenje podobno
opredeljeno kot se v tuji literaturi opredeljuje razredni menedţment, ki pomembno
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izpostavi preventivno delovanje na področju discipline. Poleg fleksibilnosti izpostavimo še
ustvarjalno vodenje razreda, ki »vključuje vzpostavljanje delovnih pogojev (medsebojnih
odnosov, medsebojne komunikacije in motivacije) ter uporabo vedenjskih vzorcev
vodenja, ki spodbujajo rojevanje izvirnih zamisli v sebi in pri sodelavcih« (Mayer, 1944;
citirano po: Mancini, 1998, str. 14).
Uspešen učitelj kot vodja torej zna vzpostavljati demokratične odnose, ki se odraţajo v
motivaciji učencev za sodelovanje, aktiviranju njihovih intelektualnih sposobnosti,
vzpodbujanju komunikacije ter njihove medsebojne ljubezni in zaupanja (Brajša, 1995).
Ocenjevanje učitelja kot voditelja pa je nedvomno teţko, saj sodelavci, ravnatelj, starši in
učenci nanj gledajo vsak z drugega zornega kota, poleg tega pa ima učitelj kot vodja
različne funkcije, naloge in vloge (Mancini, 1998). Učiteljevo vodenje razreda namreč
zajema poleg vloge usmerjevalca učnega procesa še druge pomembne vloge:
 vlogo načrtovalca vzgojno-izobraţevalnega procesa (načrtovanje, kako doseči cilje,
določene v učnem načrtu);
 vlogo organizatorja pogojev dela (usklajevanje celotnega vzgojno-izobraţevalnega
procesa; cilje, vsebine, oblike in metode dela);
 vlogo ocenjevalca doseţenih učnih rezultatov (vrednotenje uspešnosti in podajanje
povratnih informacij) (Ţagar, 2009).
Zaslediti je tudi navedbo značilnosti vodje skupine, ki so pomembne pri oblikovanju
socialne skupine in za uspešno vodenje:
 sprejemanje posameznika (občutij, misli, vedenja),
 vzpostavljanje odnosov med člani skupine in vodjem ter med samimi člani skupine,
 usposabljanje in podpiranje posameznikov, da doţivijo uspeh,
 vodenje razgovorov o programu in razvoju skupine,
 lajšanje napetosti, tesnobe, strahu in občutkov krivde med člani,
 interpretiranje vedenja posameznikov, zlasti glede vpliva na ostale (Knopka;
povzeto po Virk Rode in Belak Oţbolt, 1990).
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4. 3. 2

Vzgojni stili vodenja in disciplinski pristopi

Izbira pristopa vodenja je torej rezultat mnogih dejavnikov, ki vplivajo nanj: vrednote in
odnosi, poprejšnje izkušnje z avtoritetnimi odnosi, vedenje drugih učiteljev na šoli,
pričakovanja ipd. Izoblikovani so trije načini vodenja z malce različnimi poimenovanji:
 Avtoritaren/avtokratski/avtokratični stil vodenja
Dinamika interakcije v tem pristopu je označena kot: »Učiteljeve potrebe zasenčijo potrebe
učenca.« (Bluestein, 1997, str. 48) Gre namreč za pristop z nadvladovanjem, pristop
»zmagam ‒ izgubiš«, kjer se učitelj ne posvetuje z učenci, ampak pooseblja moč, vpliv in
odgovornost ter tako sam določa smernice in načrte dela skupine ter je usmerjen k
doseganju ciljev, učenci pa so zaradi podrejenega poloţaja največkrat nezadovoljni (Peček
Čuk in Lesar, 2009; Mancini, 1998; Ţagar, 2009). Pri analizi takšnega vodenja največkrat
zaznamo naslednje odzive učitelja: diktira učni proces, je strog in nepopustljiv, do idej in
predlogov učencev je nestrpen, zahteva poslušnost, prekinja diskusijo ter odgovore
učencev. Če na kratko označimo dogajanje, razberemo: oster glas, naročila, moč, pritisk
(ocena, grajanje, ukor), zahteve po sodelovanju, kritiziranje, monolog, izključuje svojo
odgovornost za morebitni neuspeh učencev in značilna je ireverzibilnost izjav (Tomič;
povzeto po: Virk Rode in Belak Oţbolt, 1990).
Takšno vodenje spodbuja disciplino, ki temelji na strahu pred učiteljem, vendarle pa ni
dolgotrajna, kajti ob učiteljevi nenavzočnosti se ponovno pojavi nedisciplina. V razredu pa
ţelimo postopno oblikovati disciplino, ki ne bo odvisna od tega, ali učitelj opazuje
dogajanje ali ne opazuje (Kunaver, 2008, str. 172).
 Demokratični/interakcijski stil vodenja
Dinamika interakcije pri demokratičnem pristopu, ki izhaja iz načela »zmagam ‒ zmagaš«,
enako pomembno upošteva tako učenčeve kot učiteljeve potrebe (Bluestein, 1997).
Demokratični vodja oblikuje smernice za delo z medsebojno komunikacijo v skupini, pri
kateri teţi k čim večji vključenosti vsakega posameznika, s tem pa vpliva na ugodno
ustvarjalno klimo v skupini (Mancini, 1998). Učence spodbuja k oblikovanju in
sprejemanju odločitev, je strpen do pomot, ne dominira nad učenci in jih usmerja v
samokritičnost oz. samoocenjevanje. Vse to podpira s prijaznim glasom, predlogi,
spodbudami, pridobivanjem učencev za sodelovanje, opogumljanjem, dialogom z učenci,
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delitvijo odgovornosti za uspeh na celotno skupino, reverzibilnostjo izjav ipd. (Peček Čuk
in Lesar, 2009; Tomič; povzeto po: Virk Rode in Belak Oţbolt, 1990).
 »laisses – faire«/permisivni/do-/(po)puščajoč/anarhični stil vodenja
Učitelj s permisivnim oz. »izgubim ‒ zmagaš« stilom vodenja (Bluestein, 1997) dopusti,
da so učenčeve potrebe pomembnejše od njegovih in jim dopušča popolno svobodo pri
delu, jih ne ocenjuje. Hkrati pa se pretrga komunikacijska vez z njimi, zato učenci dostikrat
ne vidijo jasne poti do cilja (Peček Čuk in Lesar, 2009; Mancini, 1998; Virk Rode in Belak
Oţbolt, 1990).
Razvidno je, da lahko učitelj kot formalni vodja v razredu uporablja različne stile vodenja,
in v praksi je zaslediti, da se največkrat prepletata avtoritarni in demokratični stil vodenja
(Virk Rode in Belak Oţbolt, 1990). Dostikrat pa učitelji z preučitvijo svojih odzivov
ugotovijo, da dejansko ne uporabljajo izbranega ali ţelenega pristopa ali celo ne tistega, za
katerega mislijo, da ga uporabljajo (Bluestein, 1997).

4. 3. 3

Razredna in šolska pravila

Pomemben del šolske organiziranosti in učinkovitega disciplinskega pristopa so pravila
vedenja. V šoli namreč ni vprašanje, ali naj imamo pravila, saj jih vsak razred kot tudi
vsaka skupina ali ustanova potrebuje, da lahko v okviru njih deluje. Učitelj in učenci naj bi
jih tako v skladu z razvojno stopnjo dosegali z demokratičnim sodelovanjem, pri katerem
ima pomembno mesto jasna komunikacija, ki učencem prikaţe pravi smisel in razlog za
določena pravila, le-to namreč učence spodbudi ne le, da se pravil naučijo, temveč da jih
sprejmejo in spoštujejo (Bluestein, 1997; Pšunder, 2004).
Vsako leto je za učenca novo in pomembno je ţe na začetku leta znova oblikovati pravila
ter močno in skrbno določiti, kdo ima nadzor v razredu. Pomembno je skupno oblikovanje
pravil z učenci, hkrati pa pri tem vključiti tudi starše (Vzpostavitev nadzora nad učilnico na
začetku leta za preostanek leta, 2011). »Splošna učiteljeva strategija naj bi bila: učencem je
potrebno postaviti jasna in utemeljena pravila, ki naj bodo čim bolj praktična, pravil naj bo
čim manj in naj bodo usklajena s splošnimi šolskimi pravili.« (Ţagar, 2009, str. 137)
Vedno pa moramo upoštevati, da se določena pravila starejšim zdijo samoumevna, otroci
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pa za njih niti ne vedo, zato je prav, da jim jih povemo in predstavimo, saj je za ţivljenje
pomembno, da učenci ţe tekom šolanja usvojijo poleg pisanih tudi mnoga nepisana pravila
lepega oz. kulturnega vedenja. Učencem jih najbolje pribliţamo, če vstopimo v njihov svet
čim bolj nazorno s pripovedjo ali igro (Kunaver, 2008). Pri tem pa lahko učitelj tudi s
socialnimi igrami, predvsem igrami vlog, učencem omogoči na izkustven način odkrivanje
nenapisanih pravil, ki jih učitelj lahko še na poseben način predstavi in ovrednoti pri
evalvaciji dogajanja med igro (Lončarič, 2006).
Pogosto zasledimo tudi, da številni učenci kršijo pravila, ker se v šoli ne počutijo dobro, saj
niso sprejeti, če pa jih poskusimo naučiti boljšega medsebojnega sporazumevanja, ki bo
zmanjšalo njihovo socialno osamljenost, potem lahko doseţemo tudi večje sodelovanje pri
vzgojno-izobraţevalnem procesu (McGrath in Francey, 1996). K razvoju boljše socialne
klime in povezanosti lahko prispeva izvajanje socialnih iger. Poleg tega pa ima vsaka
socialna igra svoja pravila in pomembno je, da jih učitelj učencem na začetku igre
predstavi, in tako se učenci tekom izvajanja socialne igre urijo v odnosu (upoštevanju in
spoštovanju) do postavljenih pravil (Bozovičar in Mancini, 1998; Lončarič, 2006).
Poleg tega pa strokovnjaki dobronamerno svarijo predvsem učitelje začetnike, naj bodo
dosledni znotraj okvira, ki ga določijo, in se tega v vseh situacijah drţijo. Nemalokrat se
namreč zgodi, da npr. zaradi prisotnosti ravnateljice v razredu za učitelja določeno do sedaj
sprejemljivo vedenje nenadoma postane nesprejemljivo. Ravno tako pa se ne sme dogoditi,
da bi zaradi izvajanja socialnih iger opustili določena pravila, ne da bi to predhodno
utemeljili tudi učencem (Bluestein, 1997).
Ţe pri oblikovanju pravil pa je potrebno načrtovati tudi strategije za ustavitev in
obravnavanje ţe nastalih problemov. Učenci morajo biti z njimi seznanjeni vnaprej, s tem
pri njih spodbujamo sposobnost upravljanja lastnega vedenja in sprejemanja odgovornosti
za svoja dejanja, saj sami izbirajo med upoštevanjem pravil in med posledicami
neupoštevanja (Ţagar, 2009).

Za celotno področje organizacije, upravljanja in vodenja razreda lahko povzamemo, da
velja, da je to najbolj kakovostno, kadar učitelj doseţe, da nekako kot dirigent vodi
orkester, ki igra tudi, ko dirigent ni prisoten (Kunaver, 2008). Smernice svojega dela učitelj
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najde v vzgojnem načrtu šole, na podlagi katerega z učenci oblikujejo tudi razredna
pravila. Hkrati pa učitelj pri vodenju upošteva vzgojni stil, ki ga objektivno vrednoti, ter
socialne igre, s katerimi omogoča učencem urjenje v različnih neformalnih vlogah in v
različnih pravilih ter njihovemu doslednemu upoštevanju oz. spoštovanju.

5 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA
Danes se disciplina v šoli povezuje z doseganjem dveh temeljnih ciljev: vzpostavljanjem in
vzdrţevanjem reda, ki omogoča šolsko delo, ter pripravo posameznikov na učinkovito
sodelovanje v demokratični druţbi. Za dosego teh ciljev je potreben drugačen pristop k
disciplini kot včasih, predvsem v zadnjem obdobju pa zaznavamo vedno večji pomen pri
preventivnem pristopu. M. Pšunder (2004) je tako preventivno disciplino zaobjela v treh
področjih, kot najpomembnejšega pa izpostavila področje odnosov, ki pa ga izpostavljajo
tudi drugi avtorji, ki o preventivni disciplini govorijo posredno. Šola, ki je uradno vzgojnoizobraţevalna institucija, a raje ne tehtajmo deleţa procesa vzgoje in izobraţevanja, vse
preveč pozablja na prvi del svojega poslanstva. Mnogi avtorji pa odločno izpostavijo, da je
pomembno nameniti čas, delo, trud, energijo ipd. za oblikovanje razredne skupnosti,
dobrih medsebojnih odnosov, vedenjskih vzorcev ipd. Izpostavijo, da otrok pač ima, kar
mu daš, in to, kar ga naučiš, zna, ne pa tistega, česar sploh ne pozna. K temu pa v
določenem kontekstu vodijo ravno socialne igre, ki omogočajo izkustveno učenje, veliko
medsebojnih stikov, povezanosti, sproščenosti, razvijanje medsebojne pomoči, medsebojne
komunikacije, solidarnosti in sprejemanje. Hkrati pa sama igra po sebi prispeva k
zadovoljitvi potreb (po igri, gibanju, povezovanju ipd.) ter tako tudi k boljši motivaciji za
vzgojno-izobraţevalni proces. Učitelj ima pri izbiri socialnih iger v današnjem času na
voljo obseţen seznam iger in prava izbira še dodatno prispeva k razvoju socialnih veščin in
predvsem k boljšim odnosom v razredu ter tako posledično k zmanjšanju neprimernega
vedenja v šoli.
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II.

EMPIRIČNI DEL

6 OPREDELITEV PROBLEMA
V empiričnem delu sta nas usmerjali dejstvi, da je igra prirojena človekova potreba in je
tesno povezana z učenjem ter da je tudi sam proces sekundarne socializacije povezan s
potrebami po gibanju in igri, ki v ospredje prikliče socialne potrebe in motive. Problem
raziskave tako izhaja iz v teoriji iskanih in prikazanih vplivov ter povezav med tremi
področji preventivne discipline in socialnimi igrami.
Zavedamo se, da so predvsem učitelji tisti, ki bodo lahko iz izkušenj povedali, ali so jim
socialne igre v pomoč pri delu na treh področjih preventivnega delovanja (področju
odnosov, področju poučevanja ter področju organizacije, vodenja in upravljanja razreda)
ter kako se izvajanje socialnih iger odraţa v razredu predvsem pri vzpostavljanju
discipline. Z vprašalnikom smo se tako osredotočili na ugotavljanje in analizo stališč
učiteljev o izvajanju in vplivu socialnih iger na različne vidike vzgojno-izobraţevalnega
procesa, ki so povezani z vzpostavljanjem discipline v razredu. Ali socialne igre lahko
posredno ali neposredno prispevajo k ustvarjalnemu učnemu okolju, k vzpostavljanju
discipline in ohranjanju primernega disciplinskega reţima skozi celoten vzgojnoizobraţevalni proces?

6. 1

Cilji raziskovanja

Osrednji namen oz. cilj empiričnega dela je tako raziskati, kako in v kolikšni meri lahko s
socialnimi igrami pripomoremo (posredno in neposredno) k vzpostavljanju boljše
discipline v razredu ter na katerem od treh področij preventivne discipline (po Pšunder) se
le-to najbolj odraţa.
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6. 2

Raziskovalna vprašanja in hipoteze

Pri empiričnem raziskovanju smo na podlagi raziskovalnih vprašanj oblikovali hipoteze.

Najprej nas je zanimalo, kako pogosto se izvajajo socialne igre na razredni stopnji. Hkrati
pa smo ţeleli raziskati, ali mlajši učitelji kaj bolj pogosto izvajajo socialne igre. Na podlagi
tega smo oblikovali naslednjo hipotezo:
H1:

Pogostost izvajanja socialnih iger se razlikuje glede na starost učiteljev.

Ţeleli smo pridobiti tudi podatke o socialnih igrah, ki se najpogosteje izvajajo, predvsem
nas je zanimalo, iz katere skupine socialnih iger so. Glede na teorijo o oblikovanju in rasti
skupine smo predpostavljali, da se v niţjih razredih izvajajo druge socialne igre kot v
razredih druge triade. Oblikovali smo naslednjo hipotezo:
H2:

Pogostost izvajanja določenih socialnih iger se razlikuje glede na razred, v katerem

učitelji poučujejo.
Raziskati smo ţeleli tudi, s kakšnim namenom učitelji izvajajo socialne igre, saj nas je
zanimalo, ali so nameni za izvajanje socialnih iger v niţjih razredih drugačni od tistih v
četrtem in petem razredu.
H3:

Nameni oz. razlogi učiteljev za izvajanje socialnih iger se razlikujejo glede na

razred, v katerem poučujejo.
Zanimalo nas je, kako pogosto pri najpogosteje izvajanih socialnih igrah dosegajo učitelji
njihov namen. Predvidevamo, da učitelji najpogosteje izvajajo socialne igre, pri katerih
tudi vedno dosegajo namen, zato bo tudi doseganje namena pri prvi navedeni socialni igri
uspešnejše kot pri drugih dveh.
H4:

Učitelji pogosteje izvajajo socialne igre, pri katerih vedno oz. pogosteje dosegajo

namen.
Neposredno smo ţeleli pridobiti tudi podatke o tem, kakšne prednosti in slabosti zaznajo
učitelji ob izvajanju socialnih iger v razredni skupnosti, glede na teorijo pa predvidevamo
naslednji dve hipotezi:
H5.1: Najpogosteje navedena prednost izvajanja socialnih iger v razredu je oblikovanje
boljše razredne klime.
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H5.2: Najpogosteje navedena slabost socialnih iger je čas, ki ga potrebujejo za izvajanje
le-teh.

V literaturi smo razbrali pomembne elemente pri pripravi in izvajanju socialnih iger, kot
najpomembnejše pa je bilo izpostavljeno izvajanje evalvacije. Ţeleli smo tudi raziskati, ali
le-to učitelji tudi izvajajo in kako pogosto ter katere procese še vključujejo pri pripravi in
izvajanju socialnih iger. Pri tem smo predpostavljali, da se vključevanje elementov
razlikuje glede na udeleţenost učiteljev na seminarjih o socialnih igrah.
H6:

Vključevanje posameznih elementov pri izvajanju socialnih iger se razlikuje glede

na vključenost učiteljev na seminarjih o socialnih igrah.
Predvsem pa ţelimo raziskati, kako socialne igre vplivajo na preventivno disciplino, zato
smo z različnimi vidiki vzgojno-izobraţevalnega procesa ţeleli zaobjeti vsa tri področja
preventivne discipline. Predpostavljali smo, da se stališča o vplivu socialnih iger
razlikujejo glede na razred, v katerem učitelji poučujejo, ter glede na pogostost izvajanja
socialnih iger.
H7.1: Stališča učiteljev o pozitivnem vplivu socialnih iger na različne vidike vzgojnoizobraţevalnega dela se razlikuje glede na razred, v katerem poučujejo.
H7.2: Vpliv socialnih iger na posamezne vidike vzgojno-izobraţevalnega dela se razlikuje
glede na pogostost izvajanja socialnih iger.
Poleg tega ţelimo raziskati tudi neposreden vpliv socialnih iger na vzpostavljanje
discipline. Pri tem smo glede na našo predpostavko oblikovali naslednjo hipotezo:
H8: Najpogosteje navedeno mnenje učiteljev je, da so socialne igre izboljšale
vzpostavljanje discipline v razredu posredno z izboljšanjem odnosov.
Pomembno se nam zdi pridobiti podatke o tem, kje so pri vzgojno-izobraţevalnem delu
socialne igre učiteljem najbolj v pomoč, hkrati pa predvidevamo, da se njihovo stališče
razlikuje glede na pogostost izvajanja socialnih iger.
H9: Stališča učiteljev o vidikih vzgojno-izobraţevalnega dela, kjer so jim socialne igre
najbolj v pomoč, se razlikujejo glede na pogostost izvajanja socialnih iger v razredu.
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Literatura navaja, da je področje odnosov najbolj pomembno pri preventivni disciplini.
Ţeleli smo raziskati, ali to res drţi tudi po mnenju učiteljev. Hkrati pa smo predpostavljali,
da se njihova stališča razlikujejo glede na starost.
H10: Stališča učiteljev o tem, kateri vidik vzgojno-izobraţevalnega procesa najbolj vpliva
na vzpostavljanje discipline v razredu, se razlikujejo glede na njihovo starost.

7 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE

7. 1

Vrsta raziskave

Pri izdelavi diplomskega dela je bila uporabljena deskriptivna in kavzalnoneeksperimentalna metoda – vprašalnik, oblikovan s študijem domače in tuje literature za
namene diplomskega dela. Od učiteljic, ki izvajajo socialne igre, so bili podatki pridobljeni
z vprašalnikom, v katerem so vprašanja odprtega in zaprtega tipa.

7. 2

Postopki zbiranja podatkov

Vprašalnike sem po predhodnih telefonskih dogovorih z ravnatelji poslala na šestnajst
osnovnih šol. Učiteljice na razredni stopnji so vprašalnik samostojno izpolnjevale maja
2011 po navodilih, ki so bila na vprašalniku, in tako sem pridobila izpolnjene vprašalnike
sedemdesetih učiteljic iz enajstih osnovnih šol: OŠ Novo mesto Center, OŠ Drska Novo
mesto, OŠ Novo mesto Šmihel, OŠ Šmartno pri Litiji, OŠ Vide Pergac Ljubljana, OŠ
Frana Metelka Škocjan, OŠ Trebnje, OŠ Trţišče, OŠ Gabrovka, OŠ Mirna Peč in OŠ dr.
Pavla Lunačka Šentrupert.
Ţelela sem si pridobiti podatke tudi od učiteljev in predvidevala sem, da bom s pestrim
izborom šol zajela v vzorec tudi njih, vendar sem ţal v mojem vzorcu zajela samo
učiteljice.
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7. 3

Opis vzorca

V neslučajnostnem vzorcu sem zajela sedemdeset učiteljic na razredni stopnji, ki pri
svojem delu izvajajo ali so izvajale socialne igre. Vzorec zaradi premajhne številčnosti ni
dovolj reprezentativen in slabše predstavlja celotno populacijo.
Tabela 1: Številčni in odstotkovni prikaz vzorca učiteljic po starosti
f

f %

25–29 let

17

24,6

30–39 let

16

23,2

40–49 let

20

29,0

nad 50 let

16

23,2

SKUPAJ

69

100,0

Vzorec učiteljic smo razdelili v štiri starostne skupine in prevladuje število učiteljic starosti
40–49 let. Učiteljice ostalih starostnih skupin pa smo v vzorec zajeli dokaj enakomerno.
Ena učiteljica pa ni navedla podatka o svoji starosti.

Tabela 2: Številčni in odstotkovni prikaz vzorca učiteljic glede na razred poučevanja
f

f%

prvi

21

30,4

drugi

8

11,6

tretji

17

24,6

četrti

12

17,4

peti

11

15,9

SKUPAJ

69

100,0

f

f%

46

66,7

23

33,3

69

100,0

Skoraj tretjina (30,4 %) učiteljic poučuje prvi razred, najmanjši deleţ, 11,6 %, učiteljic v
našem vzorcu pa poučuje drugi razred. Nepričakovano je, da ena učiteljica ni navedla
podatka o razredu, ki ga poučuje.
V nadaljevanju bomo pri analizi uporabljali zdruţene podatke o razredu poučevanja glede
na triado, v kateri poučujejo učiteljice. To je številčno in odstotkovno prikazano tudi v
tabeli. V drugi triadi smo izpustili šesti razred. Opazimo, da je odstotek učiteljic prve triade
v našem vzorcu dvakrat večji od odstotka učiteljic četrtega in petega razreda. Takšen
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odstotek je tudi pričakovan, saj menim, da ţe sam učni načrt in organizacija pouka v prvi
triadi dopuščata več moţnosti za izvajanje socialnih iger. V prvi triadi pouk vodi ves čas
isti učitelj, v drugi triadi pa se postopoma vključuje vedno več predmetnih učiteljev. Poleg
tega pa smo v prvi triadi zajeli tri razrede, v drugi pa le dva od treh.

Tabela 3: Številčni in odstotkovni prikaz vzorca učiteljic glede na delovno dobo
f

f%

0–2 let

4

5,7

3–10 let

23

32,9

11–20 let

12

17,1

21–30 let

23

32,9

nad 31 let

8

11,4

SKUPAJ

70

100,0

Vzorec učiteljic sem glede na delovno dobo razdelila v pet skupin po vzorcu klasifikacije
obdobij v poklicnem razvoju učiteljev (Razdevšek Pučko, 1990).
V našem vzorcu prevladuje število učiteljic z delovno dobo 3‒10 let in z delovno dobo 21–
30 let. Pričakovano pa je najmanjši odstotek učiteljic z delovno dobo 0–2 let.

7. 4

Postopek obdelave podatkov

Podatke smo obdelali na nivoju deskriptivne statistike z navedbo frekvenc in odstotkov.
Odgovore iz vprašanj odprtega tipa smo kategorizirali in kategorije razvrstili glede na
pogostost njihovega pojavljanja. Obdelavo podatkov iz vprašanj zaprtega tipa pa sem
razdelila na več stopenj: vnos podatkov in hranitev, izbira ustreznih metod obdelave
podatkov, branje računalniških izpisov, navedba ali prikaz rezultatov, njihova analiza in
interpretacija (Cenčič, 2002; Koţuh, 2000). Ker je bilo izpolnjenih večje število
vprašalnikov, sem uporabila statistični računalniški program SPSS in za preverbo hipotez
t-test ter χ2-preizkus.
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
V posameznem sklopu empiričnega dela je pred prikazom rezultatov za preverbo hipotez
zaradi boljše preglednosti in laţjega razumevanja kompleksnosti pridobljenih podatkov
predstavljena frekvenčna struktura odgovorov oz. pridobljenih podatkov s posameznim
raziskovalnim vprašanjem. Na določenih mestih so predstavljene in opredeljene tudi
kategorije, ki smo jih oblikovali ali na osnovi teorije, predstavljene v teoretičnem delu, ali
glede na podobnost določenih podatkov.

8. 1

Pogostost izvajanja socialnih iger

Ţeleli smo preveriti, kako pogosto učiteljice izvajajo socialne igre v razredu, in v ta namen
je bilo zastavljeno vprašanje odprtega tipa: »Kolikokrat mesečno izvajate socialne igre oz.
ste jih izvajali?« Nanj je večina anketiranih učiteljic odgovarjala v številčnih razmerjih,
nekatere učiteljice pa so podale opisne odgovore, zato smo jih zaradi boljše preglednosti
najprej zdruţili v tri skupine, ki so prikazane v tabeli 4.
Tabela 4: Številčni in odstotkovni prikaz mesečnega izvajanja socialnih iger

f

f%

f

f%

30

42,9

33

47,1

1

do dvakrat

17

24,3

2

trikrat

13

18,6

3

štirikrat do petkrat

15

21,4

4

več kot petkrat ali večkrat

18

25,7

5

drugi navedeni odgovori

7

10,0

7

10,0

70

100,0

70

100,0

SKUPAJ

Iz tabele lahko razberemo, da nekatere učiteljice našega vzorca ne izvajajo pogosto
socialnih iger, druge pa jih izvajajo večkrat mesečno. V prvo skupino smo zajeli vse tiste
učiteljice, ki izvajajo socialne igre do dvakrat mesečno, kar predstavlja 24,3 % vseh
učiteljic. V drugi skupini so tiste učiteljice, ki izvajajo socialne igre trikrat mesečno, kar
predstavlja 18,6 % učiteljic našega vzorca. V tretjo skupino smo zdruţili vse tiste, ki
socialne igre izvajajo štirikrat do petkrat na mesec, in teh je 21,4 %. Najvišji odstotek,
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25,7 % ali ena četrtina, pa zajema skupina učiteljic, ki izvajajo socialne igre več kot petkrat
ali večkrat na mesec, vanjo smo zdruţili naslednje navedene odgovore: sedemkrat,
osemkrat, desetkrat, šestnajstkrat, dvajsetkrat, večkrat, večkrat tedensko in vsakodnevno.
Poleg navedenih odgovorov pa so se pojavili tudi opisni odgovori, ki jih ni bilo mogoče
uvrstiti v nobeno izmed ţe predstavljenih skupin: izvajanje v prvih dveh mesecih (1x)*,
nekajkrat po potrebi – ko nastopi kakšna teţava (1x), petkrat v letu (1x), včasih pri
razrednikovih urah (1x), odvisno – včasih nekajkrat na mesec, včasih niti enkrat na mesec
(1x) in občasno (2x). Te odgovore pa smo zdruţili v skupino drugi navedeni odgovori in
zajemajo 10,0 % vseh odgovorov.

Ker bomo v nadaljevanju preverjali, ali se pojavljajo razlike v pogostosti izvajanja
socialnih iger, in je naš vzorec relativno majhen, smo zdruţevali skupine tako, da smo
skupaj zdruţili prvi dve skupini, ter tretjo in četrto, kar je prikazano v tabeli 4 v zadnjih
dveh stolpcih. V prvo skupino smo tako zajeli učiteljice, ki izvajajo socialne igre do trikrat
na mesec, kar predstavlja 42,9 % vseh učiteljic. V drugi skupini pa so vse tiste učiteljice, ki
izvajajo socialne igre več kot trikrat na mesec, kar predstavlja 47,1 % učiteljic našega
vzorca. Pri tem smo zajeli skupino učiteljic, ki socialne igre izvajajo štirikrat do petkrat na
mesec, ter tiste, ki jih izvajajo več kot petkrat ali večkrat na mesec. Tretjo skupino (drugi
navedeni odgovori) pa smo pustili enako, saj jo bomo v nadaljevanju zanemarili, ker nam ti
opisni odgovori ne povedo natančnega podatka o pogostosti izvajanja.

V hipotezi H1 smo predpostavljali, da se pojavljajo razlike v pogostosti izvajanja socialnih
iger glede na starost učiteljev. V tabeli 5 smo v ta namen prikazali frekvenčno in
odstotkovno strukturo pogostosti izvajanja socialnih iger glede na starost učiteljev.

_______________________________
* V oklepajih je, zaradi boljše preglednosti in lažje berljivost, zabeležena pogostost pojavljanja odgovora v
takšni obliki.
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Tabela 5: Številčni in odstotkovni prikaz mesečnega izvaja socialnih iger glede na starost
učiteljic
mesečno izvajanje
do trikrat
starost

več kot trikrat

skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

25–29 let

5

33,3

10

66,7

15

100,0

30–39 let

6

40,0

9

60,0

15

100,0

40–49 let

11

57,9

8

42,1

19

100,0

nad 50 let

8

61,5

5

38,5

13

100,0

SKUPAJ

30

48,4

32

51,6

62

100,0

Tabela prikazuje odgovore zdruţeno in tako vidimo, da je 48,4 % učiteljic, ki izvajajo
socialne igre do trikrat mesečno, in 51,6 % učiteljic, ki izvajajo socialne igre več kot trikrat
mesečno. Tabela nam omogoča pregled pogostosti izvajanja socialnih iger glede na starost
učiteljic. Ob pregledu odstotkov v stolpcu izvajanja socialnih iger do trikrat na mesec
lahko opazimo, da se s starostjo deleţi povečujejo. Iz stolpca odstotkov pri izvajanju
socialnih iger več kot trikrat mesečno pa lahko razberemo, da se s starostjo učiteljic deleţi
zmanjšujejo. Na podlagi frekvenčne strukture odgovorov, ki so predstavljeni v tabeli 5,
lahko povzamemo, da so opazne razlike v pogostosti izvajanja socialnih iger glede na
starost učiteljic v našem vzorcu, kajti odstotki so pokazali, da mlajše kot so učiteljice, bolj
pogosto izvajajo socialne igre. Ali so te razlike tudi statistično pomembne, pa smo preveri
z χ2-preizkusom, ki je pokazal, da razlike v pogostosti izvajanja socialnih iger med
učiteljicami različnih starostnih skupin niso statistično pomembne, saj je χ2 (3) = 3,372,
p(,338) > 0,05.
Hipotezo H1: »Pogostost izvajanja socialnih iger se razlikuje glede na starost učiteljev.« na
podlagi χ2-preizkusa zavrnemo, četudi frekvenčna struktura odgovorov nakazuje na
razlike. Zato bi veljalo to preverjati na nekoliko večjem vzorcu.
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8. 2

Skupine najpogosteje izvajanih socialnih iger

Ţeleli smo raziskati, katere so najpogosteje izvajane socialne igre, in v ta namen smo
zastavili vprašanje odprtega tipa: »Katere tri socialne igre najpogosteje izvajate?« Tako
smo pridobili 205 navedenih iger, od katerih so se nekatere pojavljale večkrat, nekatere pa
so bile navedene po enkrat. Na podlagi teorije smo navedene igre zdruţili v pet skupin:
igre predstavljanja in spoznavanja, igre komunikacije in oblikovanja skupine, igre
opazovanja in percepcije, igre vţivljanja in identifikacije ter druge navedene igre. V teoriji
smo predstavili tudi igre agresivnosti in samoobrambe, vendar jih med pridobljenimi
podatki nismo zasledili, zato smo to skupino iger zanemarili.
Tabela 6: Številčni in odstotkovni prikaz pogostosti izvajanja določene skupine socialnih
iger
prva navedena
socialna igra
SOCIALNE IGRE

druga navedena
socialna igra

tretja navedena
socialna igra

SKUPAJ

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

predstavljanja in spoznavanja

34

48,6

16

23,2

11

16,7

61

29,8

komunikacije in oblikovanja
skupine

13

18,6

24

34,8

20

30,3

57

27,8

opazovanja in percepcije

5

7,1

8

11,6

10

15,2

23

11,2

vţivljanja in identifikacije

6

8,6

8

11,6

10

15,2

24

11,7

druge navedene

12

17,1

13

18,8

15

22,7

40

19,5

70

100,0

69

100,0

66

100,0

205

100,0

SKUPAJ

Pri prvi navedeni socialni igri izstopa podatek, da je skoraj polovica (48,6 %) učiteljic
navedla igro iz skupine predstavljanja in spoznavanja. Ţe na podlagi tega bi lahko sklepali,
da so te igre tudi najpogosteje izvajane, saj predvidevamo, da so učiteljice kot prvo igro
navedle tisto, ki jo tudi najpogosteje izvajajo. Pri drugi navedeni igri se najbolj pogosto
(34,8 %) pojavljajo igre iz skupine komunikacije in oblikovanja skupine. Ravno tako se
tudi pri tretji navedeni igri najpogosteje (30,3 %) pojavljajo igre iz skupine komunikacije
in oblikovanja skupine.
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Kot smo navedli, smo navedene igre zdruţili v skupine in v odgovorih so se pojavljale
naslednje igre iz skupine predstavljanja in spoznavanja: sedeţ na moji desni je prost
(31x), zeleni krokodil (12x), zamenjaj stolček (4x), pajčevina (4x), kaj rad … (3x), kako
dobro me poznaš (2x), klicanje imena v krogu (2x), poštar (1x), to smo mi (1x) in ugibanje
(1x).
Iz skupine iger komunikacije in oblikovanja skupine so bile navedene naslednje igre:
zrcalo (13x), vodenje slepca (8x), pantomima (8x), pogovor v paru (6x), telefon (3x), atomi
(3x), sestavljanje (3x), vozelj (2x), ubogi črni muc (2x), meţikanje (2x), naj se pari najdejo
(1x), smejoča ţoga (1x), vrzi ţogo in povej sosedu (1x), levo poslušam – desno povem
(1x), poslušati in spraševati (1x), začetni in zadnji glas v besedi (1x) in slepo risanje (tabla,
hrbet) (1x).
Med igrami, ki jih uvrščamo v igre opazovanja in percepcije, so bile navedene: elektrika
(9x), kaj je spremenjeno (5x), kdo manjka v razredu (4x), veriţna zgodba (3x) in
opisovanje (2x).
Igre iz skupine vživljanja in identifikacije so bile: pozitivne lastnosti (9x), skriti prijatelj
(5x), igre vlog (3x). Poleg tega pa so bile po enkrat navedene še igre: ko bom odrasel,
sociogram, izraţanje ţelja, kako se počutim, ti si zlato sonce, nariši svoje 3 prijatelje in
osebni oglas.
Ostale igre pa smo zdruţili v skupino drugih navedenih iger. Vsaka od njih, razen igre
moč besede (2x), je bila navedena po enkrat. Le-te so: dan in noč, fliper, balon potuje,
podobe iz narave, sprostitev z masaţo, miselni vihar, stroj, nasmehni se, dirigent, pralni
stroj, dotiki z nogami, jutranji pozdrav, skupinske pesmi, kočijaţ, daj naprej, kdo je tisti,
čarovnice – čarovniki, glasbeniki, zdruţujejo naj se, učenci vesoljci, šaljiv ples, podoba
pozitivnega razreda, ti si super, sadna kupa, raketa, pozdrav z dotikom, znati prenesti
poraz, duševno in čustveno zdravje, igre v okviru jutranjega pozdrava, igra po ţelji
učencev, igre sprostitve, igre sodelovanja, reševanje konfliktne situacije prek igre, igra
vlog – določen konflikt, ples ob glasbi, igre reševanja sporov, druţabne igre in energijske
igre.
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Graf 1: Odstotkovni prikaz pogostosti izvajanja določene skupine socialnih iger

druge navedene
igre
19%
igre vţivljanja in
identifikacije
12%

igre opazovanja
in percepcije
11%

igre
predstavljanja in
spoznavanja
30%

igre
komunikacije in
oblikovanja
skupine
28%

Graf omogoča odstotkovni prikaz pogostosti izvajanja določene skupine socialnih iger
glede na vse navedene in ne glede na to, ali je bila socialna igra navedena kot prva ali kot
tretja. Tako lahko v celoti gledano opazimo najvišji deleţ (30 %) pri igrah predstavljanja in
spoznavanja, nato sledijo igre komunikacije in oblikovanja skupine (28 %), nadalje igre
opazovanja in percepcije (11 %) ter najmanjši deleţ je pri igrah vţivljanja in identifikacije
(12 %). Igre iz skupine iger agresivnosti in samoobrambe pa se sploh niso pojavljale. Poleg
tega pa so bile med odgovori pogosto (19 %) navedene tudi igre, ki jih v na podlagi
obravnavane teorije bodisi zaradi drugačnega poimenovanja ne poznamo ali pa jih ne
moremo uvrstiti v navedene skupine iger.
Vidimo lahko, da si skupine iger sledijo po pogostosti izvajanja v praksi v takšnem
zaporedju, kot jih navajajo tudi v teoriji. Na podlagi tega lahko sklepamo, da učiteljice v
našem vzorcu upoštevajo rast skupine in delajo na njenem razvoju tudi s socialnimi igrami.
Poleg tega pa smo na podlagi navedenih skupin socialnih iger ţeleli raziskati tudi, ali
obstajajo razlike v pogostosti izvajanja določenih socialnih iger glede na razred, v katerem
učitelji poučujejo. Tabela 7 tako omogoča pregled pogostosti izvajanja socialnih iger
posamezne skupine iger za skupino učiteljic prve triade in učiteljic četrtega in petega
razreda. Tudi tu smo zaradi velikosti našega vzorca zdruţevali odgovore učiteljic v dve
skupini: odgovori učiteljic, ki poučujejo v prvi triadi, in učiteljic, ki poučujejo četrti in peti
razred.
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Tabela 7: Številčni in odstotkovni prikaz pogostosti izvajanja določene skupine socialnih
iger glede na razred poučevanja
prva triada
SOCIALNE IGRE

četrti in peti razred

f

f%

f

f%

predstavljanja in spoznavanja

49

36,0

12

18,2

komunikacije in oblikovanja skupine

35

25,7

21

31,8

opazovanja in percepcije

21

15,5

2

3,0

vţivljanja in identifikacije

12

8,8

11

16,7

druge igre

19

14,0

20

30,3

136

100,0

66

100,0

SKUPAJ

Razvidno je, da v prvi triadi učiteljice največkrat (36,0 %) izvajajo igre predstavljanja in
spoznavanja. Nato s 25,7 % sledijo igre iz skupine komunikacije in oblikovanja skupine in
igre opazovanja in percepcije s 15,5 %. Sledijo druge igre s 14,0 %, najredkeje izvajajo
socialne igre vţivljanja in identifikacije (8,8 %).
V četrtem in petem razredu pa najpogosteje izvajajo igre iz skupine komunikacije in
oblikovanja skupine (31,8 %), hkrati so zelo pogoste s 30,3 % tudi igre, ki smo jih zdruţili
v skupino druge igre. Šele nato sledijo igre iz skupine predstavljanja in spoznavanja s
18,2 % ter igre vţivljanja in identifikacije s 16,7 %. Presenetljivo nizek odstotek pa je pri
pogostosti iger opazovanja in percepcije (3,0 %).
Razen zadnjega rezultata so vsi ostali pričakovani, saj smo ţe predpostavljali, da so igre
predstavljanja in spoznavanja bolj v ospredju v prvi triadi, kajti učenci v začetku šolanja
bolj potrebujejo medsebojno spoznavanje in povezovanje. In te se lahko v četrtem in petem
razredu nadgrajujejo z igrami komunikacije in oblikovanja skupine. Zelo pogoste,
predvsem v četrtem in petem razredu, pa so druge igre, k čemur pa po vsej verjetnosti
prispeva to, da so učiteljice k socialnim igram pripisale tudi druge dinamične oz.
didaktične igre, ki jih pogosto uporabljajo kot del vzgojno-izobraţevalnega procesa.
Razlike v odstotkih izvajanja posameznih socialnih iger so med učiteljicami prve triade in
učiteljicami četrtega in petega razreda dokaj velike. Največja razlika je pri izvajanju iger
predstavljanja in spoznavanja, ki jih učiteljice prve triade izvajajo kar za 17,8 % pogosteje.
Za 16,3 % pa pogosteje izvajajo učiteljice četrtega in petega razreda druge igre, kar ni
pričakovano, saj bi pričakovali, da je več didaktičnih iger uporabljenih v niţjih razredih.
Velika razlika je tudi pri izvajanju iger opazovanja in percepcije, ki jih za 12,5 % pogosteje
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izvajajo učiteljice prve triade. Razberemo lahko, da je najmanjša razlika med obema
skupinama učiteljic 6,1 %, kar je še vedno veliko.
Ali so omenjene razlike tudi statistično pomembne za naš vzorec, pa smo preverili z χ2preizkusom. Le-ta je pokazal vrednost χ2 (5) = 12,509, p (0,028) < 0,05, kar pomeni, da
učiteljice prve triade izvajajo pogosteje druge socialne igre kot učiteljice četrtega in petega
razreda. Na podlagi tega za naš vzorec našo predpostavko H2: »Pogostost izvajanja
določenih socialnih iger se razlikuje glede na razred, v katerem učitelji poučujejo.«
sprejmemo.

8. 3

Nameni izvajanja socialnih iger

Učiteljice so imele poleg moţnosti navedbe treh socialnih iger, ki jih najpogosteje izvajajo,
pri vsaki navedeni igri še vprašanje odprtega tipa: »S katerim namenom izvajate socialno
igro?« Tudi v tem primeru smo dobili pester izbor 198 odgovorov, zato smo namene po
podobnosti zdruţili v osem skupin: odnosi, spoznavanje, komunikacija, izboljšanje pouka,
izboljšanje vedenja, sproščanje in drugi nameni, opazovanje oz. zaznavanje in iskanje
pozitivnih lastnosti.
Tabela 8: Številčni prikaz namenov izvajanja socialnih iger
SOCIALNA IGRA
NAMENI

prva

druga

tretja

SKUPAJ

1

odnosi

16

16

18

50

2

spoznavanje

22

9

4

35

3

komunikacija

7

11

8

26

4

izboljšanje pouka

7

11

5

23

5

izboljšanje vedenja

2

7

11

20

6

sproščanje in drugi nameni

6

5

6

17

7

opazovanje, zaznavanje

6

5

7

18

8

iskanje poz. lastnosti

1

3

5

9

67

67

64

198

SKUPAJ

62

Iz tabele razberemo skupine navedenih namenov za prvo, drugo in tretjo socialno igro
posebej ter za vse tri skupaj. Opazimo, da je namen za prvo in drugo socialno igro navedlo
67 učiteljic ter 64 učiteljic za tretjo socialno igro. Če pogledamo frekvence namenov
posebej za prvo navedeno socialno igro, lahko opazimo, da sta najvišji frekvenci pri
namenu spoznavanja in namenu vplivanja na odnose. Ostali nameni pa posebej ne
izstopajo. Drugo socialno igro najpogosteje izvajajo z namenom vplivanja na odnose, nato
pa z namenom vplivanja na komunikacijo in na izboljšanje pouka. Pri tretji socialni igri
ravno tako opazimo, da je najpogosteje izvajana z namenom vplivanja na odnose, nato pa z
namenom izboljšanja pouka. Ţe na podlagi te analize lahko ugotavljamo, da je
najpogostejši namen za izvajanje socialnih iger vplivanje na odnose, kar pa je mogoče
razbrati tudi v zadnjem stolpcu.
V skupino odnosi smo zajeli naslednje navedene odgovore: boljši medsebojni odnosi
(14x), odnosi med učenci (7x), odnos med učiteljem in učenci (1x), medsebojno
povezovanje (10x), navezovanje trajnejših stikov oz. krepitev vezi (3x), medsebojno
zaupanje (6x), priljubljenost (2x), druţabnost (1x), medsebojne simpatije (1x), boljše
počutje (1x), sociogram (1x), usvajanje socialnih veščin (1x), pozitivna klima (1x),
povečati socialno klimo (1x) in povečati socialno vključenost (1x).
V skupino spoznavanje smo zdruţili: medsebojno spoznavanje (27x), poznavanje imen
(4x), spoznavanje interesov (2x), predstavljanje (1x) in učenec se opiše (1x).
V skupino komunikacija smo zdruţili odgovore: dobro oz. natančno poslušanje (6x),
medsebojna komunikacija (5x), neverbalna komunikacija (6x), verbalna komunikacija
(1x), verbalna in neverbalna komunikacija (1x), utrjevanje začetnega in končnega glasu
(2x), lepa beseda – odzivanje nanjo (1x), govor (1x), izraţanje lastnih občutkov (1x), bolje
spoznati vpliv sporočila (1x) in posnemanje gibov drugega (1x).
V skupino izboljšanje pouka smo zdruţili naslednje navedene odgovore: sodelovanje (8x),
ustvarjalnost (2x), koncentracija (2x), motivacija (2x), uvodna motivacija (1x),
razmišljanje (1x), boljša zbranost (1x), timsko delo (1x), upoštevanje (1x), uvodna igrica
pri športu – ogrevanje (1x), za zaključek ure pri športni vzgoji (1x), jutranji razgovor (1x)
in pozdrav za dobro jutro (1x).
Izboljšanje vedenja smo poimenovali skupino, v katero smo zajeli odgovore: umiritev
(4x), reševanje sporov (2x), vţivljanje v drugega (2x), strpnost (2x), sprejemanje razlik
(2x), krepitev obvladovanja (2x), učenje pozitivnega vedenja v konfliktnih situacijah (1x),
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iskati moţnost pravilnega ravnanja (1x), manj prepirov pri športu (1x), reševanje
konfliktov in impulzivnega vedenja (1x), usvajanje socialnih veščin (1x) in vzgoja (1x).
V skupino sproščanje in drugi navedeni nameni smo zdruţili odgovore: sprostitev (9x),
razvijanje samopodobe (3x), izboljšanje počutja (1x), gibanje (1x), razvijanje sposobnosti,
ki jih občudujejo pri odraslih (1x), telesni stik (1x) in orientacija (1x).
Opazovanje in zaznavanje je skupina namenov, ki zdruţuje: pozorno opazovanje (11x),
pozornost (3x), prepoznavanje (3x) in posnemanje (1x).
V zadnjo skupino – iskanje pozitivnih lastnosti ‒ pa smo zdruţili: iskanje pozitivnih in
dobrih lastnosti (7x) in iskanje sošolčevih pozitivnih lastnosti (2x).

Graf 2: Odstotkovni prikaz skupin namenov izvajanja socialnih iger
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Diagram jasno prikaţe, da je najpogostejši namen izvajanja socialnih iger s 25 % vpliv na
medsebojne odnose. Izvajanje socialnih iger z namenom spoznavanja zavzema v našem
vzorcu 18 %, komunikacija pa 13%. Namen izboljšanja pouka z 12 % in izboljšanje
vedenja z 10 % kaţeta na to, da učiteljice ţelijo s socialnimi igrami tudi neposredno
vplivati in prispevati h kakovostnejšemu pouku in boljšemu vzpostavljanju discipline.
Presenetljivo malo (9 %) pa učiteljice v našem vzorcu izvajajo socialne igre z namenom
sproščanja in drugimi nameni, saj smo pričakovali, da socialne igre pogosteje uporabljajo
kot igre za sprostitev otrok. Namen opazovanja in zaznavanja zavzema 9 %, najmanj
pogosto (4 %) socialne igre učiteljice izvajajo z namenom iskanja pozitivnih lastnosti,
vendar ta vrednost ni majhna, saj nismo pričakovali niti tako visokega odstotka.
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Na podlagi rezultatov lahko sklepamo tudi, da so ostali nameni pomembni šele, ko so
urejeni odnosi v razredu. Če to poveţemo s teorijo preventivne discipline, kjer je
najpomembnejše področje področje odnosov, lahko povzamemo, da tudi učiteljice v našem
vzorcu s socialnimi igrami ţelijo največ prispevati k boljšim odnosom in tako zavedno ali
nezavedno posredno prispevajo tudi k boljši disciplini.
Poleg tega, da smo ţeleli raziskati, kakšni so nameni izvajanja socialnih iger, pa smo
predpostavljali tudi, da se nameni oz. razlogi učiteljev za izvajanje socialnih iger
razlikujejo glede na razred, v katerem učitelji poučujejo.
Tabela 9: Številčni in odstotkovni prikaz skupin namenov izvajanja socialnih iger glede na
razred poučevanja
v četrtem in petem razredu

v prvi triadi
NAMENI

f

f%

R

f

f%

R

1

odnosi

30

22,7

1

20

30,3

1

2

spoznavanje

29

22,0

2

6

9,1

5-6

3

komunikacija

18

13,6

3

8

12,1

3

4

izboljšanje pouka

12

9,1

6

11

16,7

2

5

izboljšanje vedenja

13

9,9

5

7

10,6

4

6

sproščanje in drugi nameni

11

8,3

7

6

9,1

5-6

7

opazovanje, zaznavanje

15

11,4

4

3

4,5

8

8

iskanje poz. lastnosti

4

3,0

8

5

7,6

7

132

100,0

66

100,0

SKUPAJ

V tabeli je prikazano, s kakšnim namenom izvajajo socialne igre učiteljice v prvi triadi in s
kakšnim učiteljice četrtega in petega razreda. Poleg tega nam ranţirna vrsta za vsako
skupino učiteljic prikaţe, v kakšnem vrstnem redu si sledijo nameni izvajanja socialnih
iger.
Ţe na prvi pogled pri učiteljicah prve triade izstopa skupna frekvenca. To je posledica tega,
da je učiteljic prve triade številčno v našem vzorcu dvakrat več kot učiteljic četrtega in
petega razreda. Zato bomo pri nadaljnji analizi skupine namenov najprej upoštevali
izračunane odstotke in tudi ranţirno vrsto.
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Če pogledamo odstotke namenov izvajanja socialnih iger v prvi triadi, vidimo, da socialne
igre največkrat izvajajo z namenom vplivanja na odnose in na spoznavanje. Le-to se ujema
tudi z analizo najpogosteje izvajanih socialnih iger, ki smo jo predstavili v tabeli 7, kjer
smo prikazali podatek, da učiteljice prve triade najpogosteje izvajajo socialne igre
predstavljanja in spoznavanja. V četrtem in petem razredu pa učiteljice najpogosteje
izvajajo socialne igre z namenom vplivanja na odnose.
Če primerjamo učiteljice prve triade z učiteljicami četrtega in petega razreda (deleţe pri
posamezni skupini namenov izvajanja socialnih iger), vidimo, da učiteljice četrtega in
petega razreda pogosteje izvajajo socialne igre z namenom vplivanja na odnose ter z
namenom izboljšanja pouka. Redkeje pa izvajajo socialne igre z namenom spoznavanja in
namenom opazovanja, zaznavanja kot učiteljice v prvi triadi. Najbolj enotni v deleţu glede
namena za izvajanja socialnih iger pa sta si obe skupini učiteljic pri namenu izboljšanja
vedenja ter namenu sproščanja oz. drugih namenih.
Ranţirna vrsta pa še potrdi dejstvo, da se pojavljajo razlike v namenu izvajanja socialnih
iger med učiteljicami prve triade in učiteljicami četrtega in petega razreda. Opazimo, da sta
si ranţirni vrsti enotni le pri prvem namenu – namenu vplivanja na odnose ‒ ter pri tretjem
namenu – namenu vplivanja na komunikacijo.
Prikaz rezultatov v tabeli 9 in njihova analiza kaţeta na to, da naša predpostavka oz.
hipoteza H3: »Nameni oz. razlogi učiteljev za izvajanje socialnih iger se razlikujejo glede
na razred, v katerem poučujejo.« drţi delno. Prikazali smo namreč razlike v namenih
izvajanja socialnih iger med učiteljicami, ki poučujejo v prvi triadi, in učiteljicami četrtega
in petega razreda. Ker pa le-te niso velike, ne moremo popolnoma sprejeti naše
predpostavke.
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8. 4

Doseganje namena pri izvajanju socialnih iger

Ţeleli smo pridobiti podatke, ali učiteljice vedno oz. najpogosteje izvajajo tiste tri socialne
igre, pri katerih vedno dosegajo namen. V ta namen smo pripravili vprašanje, pri katerem
so učiteljice pri treh najpogosteje navedenih socialnih igrah v tabeli za vsako igro posebej
na lestvici od 1 do 5 označile pogostost doseganja namena navedene socialne igre.
Vrednosti so zavzemale naslednja stališča: 1 ‒ vedno, 2 ‒ zelo pogosto, 3 ‒ včasih, 4 ‒ zelo
redko in 5 ‒ nikoli.
Zanimalo nas je, ali se dosega namen pri najpogosteje izvajani socialni igri v povprečju
večkrat kot pri drugih dveh, in tabela 10 omogoča pregled frekvenc ter odstotkov za vsako
igro posebej. V predzadnjem stolpcu nam aritmetična sredina prikaţe, kako v povprečju
dosegajo namen pri prvi, drugi in tretji navedeni socialni igri. Poleg tega pa nam ranţirna
vrsta v zadnjem stolpcu pove, kako si socialne igre sledijo glede na doseganje namena.
Tabela 10: Številčni in odstotkovni prikaz doseganja namena za vsako od treh
najpogosteje izvajanih socialnih iger

DOSEGANJE NAMENA
vedno
SOCIALNA
IGRA

zelo
pogosto

zelo
redko

včasih

nikoli

SKUPAJ

f

f %

f

f %

f

f %

f

f %

f

f %

f

f %

M

R

prva

23

32,9

39

55,7

8

11,4

0

0,0

0

0,0

70

100,0

1,79

1

druga

19

27,5

37

53,6

13

18,8

0

0,0

0

0,0

69

100,0

1,91

3

tretja

20

30,3

34

51,5

12

18,2

0

0,0

0

0,0

66

100,0

1,88

2

Iz aritmetičnih sredin lahko razberemo, da ni večjih razlik med doseganjem namena prve,
druge ali tretje najpogosteje izvajane socialne igre. Pri vseh treh navedenih socialnih igrah
polovica učiteljic trdi, da zelo pogosto dosega namen izbrane socialne igre. Iz izračunanih
aritmetičnih sredin je razbrati, da je doseganje namena v povprečju pri vseh navedenih
socialnih igrah najbliţje vrednosti 2 ‒ zelo pogosto. Ranţirna vrsta pa prikaţe pričakovan
podatek za prvo najpogosteje izvajano socialno igro ‒ učiteljice pri le-tej najpogosteje
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doseţejo njen namen. Pričakovali smo, da bo druga najpogosteje navedena tudi druga na
ranţirni vrsti glede doseganja namena, vendar je tretja.

Graf 3: Odstotkovni prikaz doseganja namena pri treh najpogosteje izvajanih socialnih
igrah
včasih
16%

zelo redko
0%

nikoli
0%

vedno
30%

zelo pogosto
54%

Diagram pa prikazuje, kako učiteljice pri izvajanju vseh navedenih socialnih igrah
dosegajo namen pri vseh socialnih igrah skupaj. Opazimo lahko, da malo manj kot tretjina
učiteljic pri treh najpogosteje izvedenih socialnih igrah vedno doseţe namen, dobra
polovica pa je prepričanih, da s socialnimi igrami dosegajo namen zelo pogosto. Pri nekaj
socialnih igrah pa učiteljice le včasih dosegajo njihov namen. Povsem pričakovan pa je
rezultat, da ne izvajajo socialnih iger, pri katerih dosegajo namen zelo redko ali nikoli.
V tabeli 10 je zelo nazorno prikazano, da so razlike med aritmetičnimi sredinami doseganja
namena za prvo, drugo in tretjo socialno igro zelo majhne, hkrati pa graf 3 jasno prikaţe,
da kar v 16 % namen doseţejo včasih. Zato lahko na podlagi celotne analize potrdimo
najprej, da ni večjih razlik med prvo, drugo in tretjo najpogosteje izvajano socialno igro, je
pa z majhno razliko v aritmetični sredini prva najpogosteje izvajana socialna igra tudi prva
na ranţirni vrsti pri doseganju namena. Hkrati pa smo prikazali, da učiteljice v našem
vzorcu ne izvajajo le socialnih iger, pri katerih vedno dosegajo namen. Zato lahko našo
predpostavko H4, da učitelji pogosteje izvajajo socialne igre, pri katerih vedno oz.
pogosteje dosegajo namen, za naš vzorec le delno sprejmemo.
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8. 5

Prednosti in slabosti socialnih iger

Predpostavljali smo, da učiteljice v praksi zaznajo tako prednosti kot slabosti izvajanja
socialnih iger. Da bi odkrili prednosti in slabosti, ki jih učiteljice najpogosteje
izpostavljajo, smo jim zastavili vprašanje odprtega tipa, kjer so navedle dve prednosti in
dve slabosti izvajanja socialnih iger v razredu. Pri tem smo dobili zelo pester nabor
prednosti in slabosti, ki smo jih zdruţili v skupine po vsebinski podobnosti.

8. 5. 1

Prednosti socialnih iger

55 učiteljic je navedlo dve prednosti, 5 učiteljic pa le eno prednost, osem učiteljic pa je
navedlo kar tri prednosti socialnih iger in v vseh 123 navedenih prednostih lahko zaznamo
veliko pestrost odgovorov, ki jo pred raziskovanjem nismo pričakovali. Iz tega lahko
sklepamo, da so prednosti socialnih iger zelo razpršene na različne vidike vzgojnoizobraţevalnega procesa, iz česar pa lahko sklepamo, da imajo po mnenju učiteljic
pozitiven vpliv na veliko različnih vidikov. Zaradi boljše preglednosti smo odgovore glede
na podobnost zdruţili v devet skupin:

sprostitev – razvedrilo, prednosti, povezane s

poukom, osebnostni razvoj, boljši odnosi, povezanost skupine, boljša komunikacija, boljša
klima, strpnost in druge navedene prednosti ter spoznavanje drug drugega.
Najpogosteje, 23-krat navedena prednost socialnih iger je sprostitev – razvedrilo in pri treh
učiteljicah je bila tako prva kot druga prednost povezana s sprostitvijo – razvedrilom. V to
skupino so zajete naslednje navedene prednosti: sprostitev (14x), zabava (igra) (4x), jih
imajo radi (2x), umirjanje (2x) in razvedrilo (1x).
Prednosti, povezane s poukom, so navedene 20-krat in zajemajo naslednje navedene
odgovore učiteljic: boljša motivacija (5x), doseganje ciljev – učenje (4x), dinamično delo
(4x), sodelovanje (3x), pozornost (2x), izboljšanje dela (1x) in upoštevanje navodil (1x).
Osebnostni razvoj so kot prednost socialnih iger učiteljice navedle 15-krat in pri tem
naštele naslednje odgovore: izboljšanje samopodobe (5x), učenje socialnih veščin (3x),
osebnostni razvoj (2x), razvija spretnosti skupinskega reševanja problemov (1x) in učenci
so bolj odprti (1x). Naslednje tri prednosti, ki spadajo v skupino osebnostnega razvoja pa
so bile navedene kot tretja prednost socialnih iger: oblikovanje osebnosti (1x), občutljivost
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za druge (1x) in empatija (1x). 15-krat je bila navedena tudi prednost socialnih iger
povezana z boljšimi odnosi in v tej skupini so bili zapisani naslednji odgovori: izboljšanje
medsebojnih odnosov (9x), boljši odnosi med učenci (3x), boljši odnosi med učiteljem in
učenci (2x) in reševanje sporov (1x).
Povezanost skupine je prednost socialnih iger, ki so jo učiteljice navedle 13-krat in zajema
naslednje odgovore: boljša povezanost (5x), laţje vzpostavljanje medsebojnega stika (3x),
boljše medsebojno razumevanje (2x), učenci se čutijo enakopravne (1x), druţenje (1x) in
boljše delovanje v skupini (1x).
Prednosti boljše komunikacije so navedene 11-krat in vsebujejo naslednje odgovore:
izboljšanje komunikacije (8x), večja komunikacija v razredu (1x), vsak ima moţnost
povedati svoje mnenje (1x) in pozorno poslušanje (1x).
Izboljšanje klime je kot prednost navedeno 9-krat in zajema naslednje navedene odgovore:
izboljšanje klime (4x), boljša socialna klima (1x), pozitivno vzdušje (1x), pripomorejo k
dobri klimi, s tem pa k disciplini (1x), izboljšanje discipline oz. boljša, laţja vodljivost (1x)
in »vsiljivci« se podredijo pravilom skupine (1x).
10-krat so bile navedene prednosti, povezane s strpnostjo in drugimi navedenimi
prednostmi, ki zajemajo naslednje odgovore: strpnost (4x), zadovoljevanje potreb, tako
psiholoških kot učnih (1x), veliko je gibanja (1x), igre niso tekmovalne, vsi učenci so
uspešni (1x), spodbujanje primernega vedenja (1x), vidim le prednosti (1x) in ţe našteto
(1x). Zadnja skupina pa so prednosti, povezane s spoznavanjem drug drugega, in le-te so
navedene 7-krat v naslednjih odgovorih: medsebojno spoznavanje (5x) in učitelj spozna
učence na drugačen način (2x).

Graf 4: Odstotkovni prikaz navedenih prednosti socialnih iger
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Hipotezo H5.1: »Najpogosteje navedena prednost izvajanja socialnih iger v razredu je
oblikovanje boljše razredne klime.« na podlagi podatkov našega vzorca zavrnemo. Saj je
19 % učiteljic izpostavilo, da je prednost izvajanja socialnih iger v razredu v sprostitvi –
razvedrilu. Le 7 % učiteljic, kar je najmanjši odstotek, pa vidi prednosti v izboljšanju
klime.

8. 5. 2

Slabosti socialnih iger

Učiteljice pa smo spraševali tudi o dveh slabostih, ki jih zaznavajo pri izvajanju socialnih
iger. Pridobili smo navedenih 83 slabosti, prvo slabost je namreč navedlo 57 učiteljic,
drugo slabost pa le 26 učiteljic. Na podlagi tega lahko sklepamo, da v primerjavi z
navedenimi prednostmi ne opazijo in ne zaznajo veliko slabosti izvajanja socialnih iger v
razredu. Tudi razpršenost odgovorov ni tako velika kot pri navedenih prednostih, odgovore
smo zdruţili v pet skupin: pomanjkanje časa, ni slabosti, (pre)zahtevnost, izvedba in
organizacijske ovire.
Visoka skupna frekvenca (35) se pojavlja pri odgovorih povezanih s pomanjkanjem časa,
kjer so navedeni naslednji odgovori: pomanjkanje časa (11x), vzamejo čas (9x),
primanjkovanje časa glede na učni načrt (7x), časovna omejenost (3x), čas (3x), kar precej
časa se pripravljaš (temeljito) (1x) in pogosto zmanjka časa (1x).
Odgovori iz skupine ni slabosti so navedeni 19-krat, pri tem pa moramo upoštevati, da je
večina učiteljic, ki je kot prvo slabost navedlo odgovor ni slabosti, druge slabosti sploh
niso navedle. Le-to pa smo pri obdelavi podatkov obravnavali kot nenaveden podatek,
lahko pa bi jih vključili v skupino odgovorov ni slabosti, v kateri so zdruţeni naslednji
navedeni odgovori: ni slabosti (15x) in jih ne zaznam (4x).
Odgovori iz skupine nezainteresiranost učencev oz. (pre)zahtevnost so navedeni 13-krat
in zajemajo naslednje navedene odgovore: prostovoljno vključevanje učencev (2x),
nezainteresiranost (3x), nedoslednost pri izvajanju (1x), kratkotrajna koncentracija (1x),
nelagodje, če morajo govoriti o sebi (1x), usmerjanje pri evalvaciji (1x), teţko se umirijo
(1x), se teţje vrnejo k delu, saj so čustveno zelo aktivni (1x), začutijo in pobegnejo izpod
nadzora (1x) in ni vsem všeč (1x).
Izvedba socialnih iger je kot slabost socialnih iger zabeleţena 9-krat, pri tem pa so v to
skupino zdruţeni naslednji odgovori, ki so jih navedle učiteljice: za učinek je potrebno

71

pogosto izvajanje (2x), vsake socialne igre ni mogoče izvajati, ne da bi prej dobro poznal
otroke (1x), če ni pravilno vodena, lahko izključuje posameznike in s tem stopnjuje
nedisciplino (1x), potrebno je postaviti natančna pravila in navodila, sicer hitro nastane
nered (1x), vedno nimaš v pravem trenutku prave igre, tudi časa (1x), kdor ni karakter in se
mu ne ljubi, se ne vţivi v te »zabave« (1x), preveč socialnih iger vodi tudi v nevodljivost
razreda (1x) in lahko se zgodi, da ne uspejo (1x).
Kot zadnja in najmanjkrat (6-krat) navedena slabost pa se pojavlja skupina organizacijskih
ovir, v kateri smo zdruţili naslednje navedene odgovore: organizacijske teţave (2x),
prostorska stiska (2x) in prenatrpan učni načrt (2x).

Graf 5: Odstotkovni prikaz navedenih slabosti socialnih iger
organizacijske
ovire
izvedba
7%
11%

pomanjkanje
časa
42%

(pre)zahtevnost
17%

ni slabosti
23%

Od vseh 83 navedenih slabosti pomanjkanje časa zavzema 42 % in na podlagi
raziskovalnih izsledkov, predstavljenih v teoriji, smo takšno mnenje učiteljev tudi
pričakovali. Poleg tega pa je kar 23 % učiteljev odgovorilo, da ni slabosti. Deleţ slabosti
pomanjkanje časa bi bil večji, če teh odgovorov ne bi upoštevali. Veliko učiteljic, ki so za
prvo slabost navedle, da je ne vidijo, ali pa so navedle, da je to pomanjkanje časa, so pri
drugi slabosti pustile prazno mesto.
(Pre)zahtevnost socialnih iger, izvedba socialnih iger in organizacijske ovire so slabosti, ki
ovirajo kakovostno izvedbo socialnih iger, in za katere lahko sklepamo, da so posledica
zunanjih dejavnikov oz. dejavnikov okolja. Niso pa to slabosti socialni iger, ki bi vplivale
na kakovost vzgojno-izobraţevalnega procesa.
Dano hipotezo H5.2: »Najpogosteje navedena slabost socialnih iger je čas, ki ga
potrebujejo za izvajanje le-teh.« lahko na podlagi predstavljene frekvenčne analize
sprejmemo.
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8. 6

Vključevanje elementov pri izvajanju socialnih iger

Tabela 11: Številčni in odstotkovni prikaz vključevanja posameznih elementov socialnih
iger
vedno

pogosto

včasih

redko

nikoli

SKUPAJ

ELEMENT
Pred izbiro igre
analiziram odnose v
razredu .
Ţe v pripravi
določim namen in
cilje socialne igre.
Ţe v pripravi
določim čas in kraj
socialne igre.
Socialne igre
izberem v trenutni,
dani situaciji.
Učencem napovem
namen igre
Učence pripravim
na potek igre
(pravila, navodila).
Vodim in usmerjam
potek socialne igre.
Med potekom igre
komentiram
dogajanje in
opozarjam učence.
Učenci imajo
moţnost, da se
prosto vključijo ali
odstopijo iz igre.
Po izvedbi z učenci
izvedem evalvacijo
dogajanja med igro.
Beleţim evalvacijo
učencev.
Beleţim svoja
opaţanja.
Posvetujem se tudi
z drugimi delavci
šole.

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

M

R

13

19,1

34

50,0

18

26,5

3

4,4

0

0,0

68

100,0

2,16

4

20

29,0

32

46,4

14

20,3

3

4,3

0

0,0

69

100,0

2,00

3

12

17,1

23

32,9

26

37,1

8

11,4

1

1,4

70

100,0

2,47

7

7

10,0

32

45,7

26

37,1

5

7,1

0

0,0

70

100,0

2,41

6

12

17,1

14

20,0

23

32,9

19

27,1

2

2,9

70

100,0

2,79

8

60

85,7

8

11,4

2

2,9

0

0,0

0

0,0

70

100,0

1,17

1

44

62,9

14

20,0

12

17,1

0

0,0

0

0,0

70

100,0

1,54

2

4

5,7

16

22,9

26

37,1

20

28,6

4

5,7

70

100,0

3,06

10

10

14,3

13

18,6

27

38,6

18

25,7

2

2,9

70

100,0

2,84

9

16

22,9

25

35,7

27

38,6

1

1,4

1

1,4

70

100,0

2,23

5

1

1,4

4

5,7

32

45,7

23

32,9

10

14,3

70

100,0

3,53

13

3

4,3

11

15,7

30

42,9

20

28,6

6

8,6

70

100,0

3,21

12

3

4,3

9

12,9

37

52,9

19

27,1

2

2,9

70

100,0

3,11

11

V teoriji smo predstavili, da je pomemben element socialne igre evalvacija dogajanja, in
predpostavljali smo, da je le-ta v praksi dostikrat izpuščena. Poleg tega smo ţeleli raziskati,
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kako v praksi poteka priprava in izvajanje socialnih iger. V tabeli 11 smo prikazali
pridobljena stališča učiteljic o pogostosti vključevanja posameznih elementov socialnih
iger pri izvajanju in pripravi socialnih iger, ki so jih v tabeli za vsak element označile na
lestvici od 1 do 5. Stališča zavzemajo naslednje: 1 – vedno, 2 – pogosto, 3 – včasih, 4 –
redko in 5 – nikoli.
Iz frekvenc in odstotkov je razvidno, da pri pripravi in izvajanju socialnih iger večino
elementov učiteljice največkrat vključujejo pogosto ali včasih, le malo elementov pa
vključujejo redko ali nikoli. Takšnih stališč nismo pričakovali, sklepamo pa lahko, da gre v
tem primeru za normativnost odgovorov učiteljic.
Pričakovali smo, da je več učiteljic, ki se nikoli ne pripravljajo (ne analizirajo odnose, ne
določijo namena in ciljev ter ne določijo časa in kraja socialne igre) na izvajanje socialnih
iger, rezultati pa kaţejo, da le ena učiteljica nikoli ţe v pripravi ne določi časa in kraja
socialne igre. Presenetljivo je tudi, da le ena učiteljica nikoli ne izvaja evalvacije z učenci
in da le-to redko izvaja samo ena učiteljica, vse druge pa vsaj včasih. Poleg tega pa je
presenetljivo in nepričakovano, da 4 učiteljice med potekom igre nikoli ne komentirajo
dogajanja in ne opozarjajo učencev, saj smo pričakovali, da le-to počno bolj pogosto.
Presenetljiv pa je tudi rezultat, da kar 2 učiteljici nikoli ne dovolijo učencem prostega
vključevanja ali odstopa iz igre, kar pa naj bi pri izvajanju socialnih iger učencem vedno
omogočale.
Boljši pregled, kako pogosto v povprečju izvajajo oz. vključujejo določen element
socialnih iger, pa nam omogočajo aritmetične sredine in ranţirna vrsta. Razvidno je, da
učiteljice najpogosteje pripravijo učence na potek igre (pravila, navodila). Če pogledamo
frekvence v vrstici tega elementa, lahko vidimo, da ga kar 60 oz. 85,7 % učiteljic vedno
vključuje. Takšen rezultat smo tudi predvidevali, saj je to, da učenci vedo pravila in
navodila, osnovni pogoj za izvedbo socialne igre. Pričakovano je tudi, da se je kot drugi v
ranţirni vrsti pojavil element vodenja in usmerjanja poteka socialne igre, ki ga vedno
vključuje 44 iz. 60,9 % učiteljic, v povprečju pa ga učiteljice vključujejo z vrednostjo 1,54,
kar je med stališčem vedno in pogosto. Poleg tega pa pogosto vključujejo naslednje
elemente: ţe v pripravi določijo namen in cilje socialne igre, pred izbiro igre analizirajo
odnose v razredu, po izvedbi z učenci izvedejo evalvacijo dogajanja med igro, socialne
igre izberejo v trenutni, dani situaciji in ţe v pripravi določijo čas in kraj socialne igre.
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Nekatere elemente pa vključujejo le včasih in to so: učencem napovejo namen igre, učenci
imajo moţnost, da se prosto vključijo ali odstopijo iz igre, med potekom igre komentirajo
dogajanje in opozarjajo učence, posvetujejo se tudi z drugimi delavci šole in beleţijo svoja
opaţanja. Evalvacijo učencev pa v povprečju beleţijo le redko.
Predvsem nas je zanimalo, kako pogosto učitelji vključujejo elemente evalvacije, saj smo
predpostavljali, da večinoma izvajajo socialne igre kot didaktične oz. dinamične igre, ne pa
kot socialne igre, ki pa doseţejo svoj namen le z izvedbo evalvacije. Opazimo lahko, da v
povprečju izvajajo evalvacijo pogosto, kar je nepričakovano dober rezultat in naše
predpostavljanje, da učitelji socialne igre jemljejo le kot didaktične igre ali kot uvodni oz.
zaključni del, je bilo napačno. Je pa res, da izvajanje evalvacije v povprečju učiteljice
beleţijo le redko.
V anketnem vprašalniku pa smo učiteljice spraševali tudi o tem, kje so izvedele za socialne
igre oz. če so bile in kje so bile vključene v socialne igre. Pri tem smo dobili podatek, ali so
bile vključene na seminarjih o socialnih igrah ali ne, in kot lahko razberemo iz tabele 12, je
bila polovica učiteljic vključena na seminarjih, polovica pa ne.
Tabela 12: Številčni in odstotkovni prikaz vključenosti učiteljic na seminarjih o socialnih
igrah
vključenost na seminarju

f

f%

DA

36

51,4

NE

34

48,6

70

100,0

SKUPAJ

Da bi preverili hipotezo, ali se vključevanje posameznih elementov pri izvajanju socialnih
iger razlikuje glede na vključenost učiteljic na seminarjih o socialnih igrah, smo primerjali
aritmetične sredine obeh skupin in naredili tudi t-test za vsak posamezen element.
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Tabela 13: Primerjava rezultatov o vključevanju posameznih elementov socialnih iger
glede na udeleţenost učiteljic na seminarju o socialnih igrah.

element
pred izbiro igre analiza odnosov v razredu

seminar ‒ DA
standardni
M
odklon

seminar ‒ NE
standardni
M
odklon

t-test
p

t

2,06

0,754

2,28

0,813

0,239

-1,188

2,00

0,756

2,00

0,901

1,000

0,000

2,44

0,877

2,50

1,052

0,811

-0,241

izbira socialne igre v trenutni, dani situaciji

2,36

0,762

2,47

0,788

0,556

-0,591

napoved namen socialne igre učencem

2,78

1,149

2,79

1,095

0,952

-0,061

priprava učencev na potek igre (pravila,
navodila)

1,17

0,507

1,18

0,387

0,928

-0,091

vodenje in usmerjanje poteka socialne igre

1,31

0,668

1,79

0,808

0,008

-2,747

3,11

0,919

3,00

1,073

0,643

0,466

2,69

1,009

3,00

1,101

0,230

-1,211

2,31

0,920

2,15

0,821

0,451

0,759

beleţenje evalvacije učencev

3,39

0,871

3,68

0,843

0,165

-1,402

beleţenje opaţanj med igro in med
evalvacijo

3,22

1,045

3,21

0,880

0,944

0,071

posvetovanje z drugimi delavci šole

3,14

0,723

3,09

0,933

0,800

0,255

ţe v pripravi določitev namena in ciljev
socialne igre
ţe v pripravi določitev kraja in časa socialne
igre

med potekom igre komentiranje dogajanja in
opozarjanje učencev
moţnost, da se učenci prosto vključijo ali
odstopijo iz igre
po izvedbi z učenci izvedba evalvacije
dogajanja med igro

Razlike med aritmetičnimi sredinami obeh skupin so zelo majne in ţe na podlagi tega
lahko sklepamo, da na pogostost vključevanja posameznega elementa socialne igre ne
vpliva udeleţba učiteljic na seminarjih o socialnih igrah. Glede na to smo predpostavljali,
da tudi t-test ne bo pokazal statistično pomembnih razlik za naš vzorec. Najvišja razlika
med aritmetičnima sredinama obeh skupin (0,48) in tudi statistično pomembna (t = -2,747,
p (0,008) < 0,05) se pojavlja pri vodenju in usmerjanju poteka socialne igre, ki ga bolj
pogosto izvajajo oz. vključujejo učiteljice, ki so se udeleţile seminarja. To sicer ni ravno
pričakovano, saj teorija socialnih iger izpostavlja, da tega elementa oz. procesa naj ne bi
pogosto izvajali.
Ker pa se pri vključevanju vseh ostalih elementov ne pojavljajo statistično pomembne
razlike med skupinama učiteljic, hipotezo H6: »Vključevanje posameznih elementov pri
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izvajanju socialnih iger se razlikuje glede na vključenost učiteljev na seminarjih o socialnih
igrah.« zavrnemo. Na podlagi tega lahko povzamemo, da v našem vzorcu na priprave in
izvajanje socialnih iger v razredu ne vpliva, ali so se učiteljice udeleţile seminarja o
socialnih igrah. Bilo pa bi zanimivo na večjem vzorcu podrobneje raziskati, kakšen je
učinek udeleţbe na seminarjih o socialnih igrah, saj bi lahko na podlagi podrobnejše
analize in npr. ugotovljenih mnogih pozitivnih učinkih bolj spodbujali seminarje ali pa lete vključili tudi v samo izobraţevanje učiteljev.

8. 7

Vpliv

socialnih

iger

na

različne

vidike

vzgojno-

izobraževalnega procesa

Zanimalo nas je, kakšno je stališče učiteljev, ki izvajajo socialne igre, o vplivu socialnih
iger na nekatere vidike vzgojno-izobraţevalnega procesa. V ta namen smo v vprašalniku
oblikovali tabelo, v kateri smo izpostavili oz. navedli nekatere vidike, pri katerih so morale
učiteljice določiti vpliv socialnih iger na lestvici: 1 – vedno izboljšajo, 2 – večkrat
izboljšajo, 3 – ni opaznih rezultatov, 4 – večkrat poslabšajo in 5 – vedno poslabšajo.
Tabela 14 nam jasno prikaţe najprej številčni in odstotkovni pregled dobljenih rezultatov
za vsak posamezni vidik vzgojno-izobraţevalnega procesa, v zadnjih dveh stolpcih pa
pregled aritmetičnih sredin in ranţirno vrsto. Najprej bomo na kratko pregledali rezultate
frekvenc in odstotkov pri posameznem vidiku ter interpretirali najbolj izstopajoče ter ne/pričakovane rezultate pri posameznem vidiku glede na posamezno stališče. Nato pa bomo
analizirali podatke glede na aritmetično sredino in ranţirno vrsto, ki nam dajeta boljši
pregled celote dobljenih podatkov.
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Tabela 14: Številčni in odstotkovni prikaz odgovorov učiteljic o vplivu socialnih iger na
navedene vidike vzgojno-izobraţevalnega procesa
vedno
izboljšajo

večkrat
izboljšajo

ni opaznih
rezultatov

večkrat
poslabšajo

vedno
poslabšajo

SKUPAJ

VIDIKI

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

M

R

odnos učitelj ‒ učenci

19

27,1

43

61,4

7

10,0

1

1,4

0

0,0

70

100,0

1,86

5

odnosi med učenci

25

35,7

43

61,4

2

2,9

0

0,0

0

0,0

70

100,0

1,67

1

3

4,3

54

77,1

13

18,6

0

0,0

0

0,0

70

100,0

2,14

15

6

8,6

57

81,4

7

10,0

0

0,0

0

0,0

70

100,0

2,01

10

povezanost razredne
skupnosti

22

31,9

43

62,3

4

5,8

0

0,0

0

0,0

69

100,0

1,74

2

komunikacijsko
sposobnost učencev

12

17,4

50

72,5

7

10,1

0

0,0

0

0,0

69

100,0

1,93

7

samostojnost učencev

5

7,2

42

60,9

22

31,9

0

0,0

0

0,0

69

100,0

2,25

17

11

15,9

46

66,7

12

17,4

0

0,0

0

0,0

69

100,0

2,01

10

16

23,2

41

59,4

12

17,4

0

0,0

0

0,0

69

100,0

1,94

8

8

11,6

51

73,9

10

14,5

0

0,0

0

0,0

69

100,0

2,03

12

17

24,6

46

66,7

6

8,7

0

0,0

0

0,0

69

100,0

1,84

4

9

13,0

38

55,1

22

31,9

0

0,0

0

0,0

69

100,0

2,19

16

12

17,4

41

59,4

15

21,7

1

1,4

0

0,0

69

100,0

2,07

13

izvedbo pouka

17

24,6

39

56,5

11

15,9

2

2,9

0

0,0

69

100,0

1,97

9

upoštevanje razrednih
pravil

11

15,9

53

76,8

5

7,2

0

0,0

0

0,0

69

100,0

1,91

6

organizacijo razreda

9

13,0

45

65,2

15

21,7

0

0,0

0

0,0

69

100,0

2,09

14

vodljivost razreda

17

24,6

47

68,1

5

7,2

0

0,0

0

0,0

69

100,0

1,83

3

odnose med učiteljem
in starši

6

8,7

29

42,0

34

49,3

0

0,0

0

0,0

69

100,0

2,41

18

sposobnost učencev,
da sami rešijo
konflikte
dogovarjanje in
razumevanje med
učenci

skupinsko obliko dela
pri pouku
vzpostavljanje
discipline
motivacijo učencev
za produktivno
vedenje
zadovoljitev
psiholoških potreb
učencev
zadovoljitev učnih
potreb učencev
motivacijo učencev
za učenje

Ob preletu številčnega in odstotkovnega prikaza opazimo, da je z izjemo enega vidika
(odnosi med učiteljem in starši) pri vseh ostalih navedenih vidikih najvišji odstotek pri
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vrednosti 2. Po mnenju učiteljic socialne igre izboljšajo večino navedenih vidikov, vedno
pa izboljšajo zlasti odnose med učenci (35,7 %) ter povezanost razredne skupnosti (31,9
%). Pa tudi odnos učitelj ‒ učenci (27,1 %), zadovoljitev psiholoških potreb (24,6 %),
izvedbo pouka (24,6 %) in vodljivost razreda (24,6 %).
Izpostavimo še mnenje učiteljic, da socialne igre večkrat izboljšajo predvsem dogovarjanje
in razumevanje med učenci (81,4 %), sposobnost učencev, da sami rešijo konflikte (77,1
%), upoštevanje razrednih pravil (76,8 %), motivacijo učencev za produktivno vedenje
(73,9 %) ter komunikacijsko sposobnost učencev (72,5 %). Nadalje pa izstopa mnenje
učiteljic, da ni opaznih rezultatov izvajanja socialnih iger na samostojnost učencev (31,
9%) in na zadovoljitev učnih potreb (31,9 %). Pri treh vidikih lahko opazimo tudi mnenje,
da ga socialne igre večkrat poslabšajo: odnos med učiteljem in učenci (1,4 %), motivacijo
učencev za učenje (1,4 %) in izvedbo pouka (2,9 %). Pri nobenem vidiku pa se ni pojavil
odgovor, da socialne igre vedno slabo vplivajo nanj. Da bi lahko podrobneje pojasnili,
čemu pripisati te rezultate, pa bi potrebovali podrobnejše podatke. V celoti gledano pa
lahko povzamemo, da učiteljice v našem vzorcu ne zaznavajo, da bi socialne igre slabo
vplivale na navedene vidike, ampak jih večinoma izboljšajo ali pa ne vplivajo na njih in
takšen rezultat smo tudi predvidevali.
Če izpostavimo nekatere posamezne rezultate, bi najprej izpostavili, da s socialnimi igrami
vedno izboljšamo odnose med učiteljem in učenci po mnenju 27,1 % učiteljic ter odnose
med učenci po mnenju kar 35,7 % učiteljic. Pri vplivu socialnih iger na dogovarjanje med
učenci je kar 81,4 % učiteljic izrazilo strinjanje s tem, da ga socialne igre večkrat
izboljšajo. 31,9 % učiteljic je izpostavilo, da socialne igre vedno izboljšajo povezanost
razredne skupnosti. Glede na vse štiri izpostavljene odstotke lahko sklepamo, da socialne
igre zelo dobro vplivajo na medsebojne odnose in le-te pogosto izboljšujejo.
Učiteljem smo navedli tudi vidik vzpostavljanja discipline in tukaj smo neposredno
pridobili stališče učiteljic o tem, kako na to vplivajo socialne igre. Iz tabele lahko
razberemo, da 23,2 % učiteljic meni, da jo vedno izboljšajo, 59,4 %, da jo večkrat
izboljšajo, in 17,4 %, da ni opaznih rezultatov na vzpostavljanju discipline zaradi izvajanja
socialnih iger. Pri vidiku upoštevanja razrednih pravil pa 76,8 % odgovorov zavzema
stališče, da socialne igre upoštevanje večkrat izboljšajo, in 15,9%, da vedno izboljšajo. Če
poveţemo, da je pomembno področje preventivne discipline področje odnosov, lahko
sklepamo, da so visoki odstotki pri stališču, da socialne igre izboljšajo vzpostavljanje
discipline, rezultat tega, da socialne igre v veliki meri prispevajo k izboljšavi odnosov in so
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v praksi »pripomoček«, s katerim lahko pomembno vplivamo na boljše vzpostavljanje
discipline v razredu.
Poleg tega pa po mnenju kar 24,6 % učiteljic socialne igre vedno izboljšajo zadovoljitev
psiholoških potreb učencev in večkrat izboljšajo po mnenju 66,7 % učiteljic. Na
zadovoljitev učnih potreb pa nimajo tako velikega vpliva, saj jo vedno izboljšajo le po
mnenju 13,0 % učiteljic, po mnenju 55,1 % pa jo večkrat izboljšajo in po mnenju 31,9 %
učiteljic na zadovoljitev učnih potreb socialne igre sploh nimajo opaznega vpliva. Smo pa
glede na velik vpliv na zadovoljitev psiholoških potreb pričakovali, da bodo imele velik
vpliv tudi na motivacijo učencev za učenje, vendar po mnenju 21,7 % učiteljic na to
socialne igre nimajo opaznega vpliva, po mnenju 59,4 % pa motivacijo večkrat izboljšajo.
Zanimivo je tudi stališče učiteljic pri vplivu socialnih iger na skupinsko obliko dela pri
pouku, saj 15,9 % učiteljic v našem vzorcu meni, da le-to s socialnimi igrami vedno
izboljšajo, hkrati pa jih je 17,4 % izrazilo mnenje, da ni opaznih rezultatov na skupinsko
obliko dela. Takšna razlika se po našem mnenju pojavlja zaradi velike pestrosti socialnih
iger, ki jih učiteljice izvajajo, in tudi pestrosti namenov, s katerimi jih izvajajo. Poleg tega
pa je zanimivo, da v 24,6 % menijo, da socialne igre vedno izboljšajo potek pouka in v
56,5 %, da ga večkrat izboljšajo. Kljub navedenemu pa je še vedno razbrati, da socialne
igre nimajo tako izrazito velikega vpliva na pouk kot pa na odnose v razredu.

Opaznih rezultatov izvajanja socialnih iger pa v 21,7 % ni pri organizaciji razreda, so pa
učiteljice nepričakovano v 24,6 % izrazile, da socialne igre vedno izboljšajo vodljivost
razreda. Povsem pričakovano pa je, da v 49,3 % socialne igre ne vplivajo na odnose med
učiteljem in starši, saj predvidevamo, da socialne igre večina učiteljic ne izvaja na
srečanjih s starši. Bi pa bilo zanimivo raziskati, v kolikšni meri, kdaj in kako jih izvajajo,
hkrati pa raziskati tudi, kako se odzivajo starši.
Aritmetične sredine še potrdijo naše ţe omenjene sklepe, da socialne igre v povprečju
pozitivno vplivajo oz. izboljšajo navedene vidike, saj so le-te vse okoli vrednosti 2 –
večkrat izboljšajo, hkrati vidimo, da ni velikih razlik med aritmetičnimi sredinami. Izstopa
le zadnji vidik v ranţirni vrsti (odnos med učiteljem in starši).
Ranţirna vrsta prikaţe, da tudi učiteljice v našem vzorcu v povprečju (1,67) opaţajo
najbolj pozitiven vpliv socialnih iger na odnose med učenci in na povezanost razredne
skupnosti (1,74). Presenetljivo in nepričakovano pa je, da imajo socialne igre tolikšen vpliv
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na vodljivost razreda (1,83). Ravno tako nismo pričakovali stališča učiteljev, da imajo
socialne igre v povprečju (1,91) tako pomemben vpliv na upoštevanja razrednih pravil, saj
se je ta vidik znašel na šestem mestu v ranţirni vrsti. Opazimo lahko tudi, da je
vzpostavljanje discipline na osmem mestu v ranţirni vrsti z aritmetično sredino 1,94, kar
pomeni, da jo socialne igre v povprečju večkrat izboljšajo. Na podlagi tega lahko
sklepamo, da s socialnimi igrami ne izboljšamo samo odnosov, ampak prispevamo tudi k
izboljšavi upoštevanja pravil in vzpostavljanja discipline.

8. 7. 1

Razlike v mnenjih učiteljic o vplivu socialnih glede na razred

Tabela 15: Primerjava rezultatov o vplivu socialnih iger na različne navedene vidike
vzgojno-izobraţevalnega procesa glede na razred poučevanja
prva triada

četrti in peti razred

t-test

M

standardni
odklon

M

standardni
odklon

p

t

na odnose med učiteljem in učenci

1,74

0,612

2,09

0,668

0,035

-2,158

odnose med učenci

1,57

0,501

1,87

0,548

0,024

-2,305

sposobnost učencev, da sami rešijo
konflikte

2,07

0,442

2,26

0,449

0,089

-1,723

dogovarjanje in razumevanje med učenci

1,96

0,362

2,09

0,515

0,227

-1,220

povezanost razredne skupnosti

1,61

0,577

2,00

0,426

0,002

-3,181

komunikacijsko sposobnost učencev

1,83

0,486

2,13

0,548

0,022

-2,351

samostojnost učencev

2,15

0,556

2,43

0,590

0,055

-1,950

skupinsko obliko dela pri pouku

2,00

0,558

2,04

0,638

0,772

-0,291

vzpostavljanje discipline

1,89

0,640

2,04

0,638

0,355

-0,932

motivacijo učencev za produktivno vedenje 2,02

0,447

2,04

0,638

0,870

-0,165

zadovoljitev psiholoških potreb učencev

1,76

0,565

2,00

0,522

0,088

-1,744

zadovoljitev učnih potreb učencev

2,07

0,611

2,43

0,662

0,024

-2,303

motivacijo učencev za učenje

2,00

0,699

2,22

0,600

0,207

-1,274

izvedbo pouka

1,93

0,742

2,04

0,706

0,562

-0,583

upoštevanje razrednih pravil

1,87

0,499

2,00

0,426

0,288

-1,072

organizacijo razreda

2,02

0,614

2,22

0,518

0,194

-1,311

vodljivost razreda

1,76

,603

1,96

,367

,100

-1,668

odnose med učiteljem in starši

2,37

,679

2,48

,593

,516

-,653

VIDIKI
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Ţeleli smo raziskati še ali mnenja učiteljev o pozitivnem vplivu socialnih iger na različne
vidike vzgojno-izobraţevalnega dela razlikujejo glede na razred, v katerem učitelji
poučujejo. Da bi to preverili, smo primerjali aritmetične sredine obeh skupin in razlike
preverili tudi s t-testom za vsak vidik posebej, kot prikazuje tabela 15.
Na vprašanje o vplivu na različne vzgojno-izobraţevalne vidike dela je odgovorilo 46
učiteljic iz prve triade in 23 učiteljic četrtega in petega razreda. Iz stolpcev aritmetičnih
sredin razberemo, da se obe skupini učiteljic strinjata, da socialne igre v povprečju
največkrat izboljšajo odnose med učenci. Na drugo mesto so učiteljice prve triade uvrstile
spodbujanje povezanosti razredne skupnosti (1,61), učiteljice četrtega in petega razreda pa
stališče, da izboljšajo vodljivost razreda (1,96). Na zadnjem mestu je pri obeh skupinah
učiteljic pričakovano vpliv socialnih iger na odnose med učiteljem in starši, na
predzadnjem mestu pa zadovoljitev učnih potreb. Poleg tega ima v prvi triadi enako
aritmetično sredino kot zadovoljitev učnih potreb še sposobnost učencev, da sami rešijo
konflikte, pri učiteljicah četrtega in petega razreda pa samostojnost učencev.
Pri razlikah med aritmetičnima sredinama obeh skupin učiteljic opazimo, da so vse
aritmetične sredine učiteljic prve triade niţje od aritmetičnih sredin učiteljic četrtega in
petega razreda. Iz tega lahko sklepamo, da v prvi triadi socialne igre po mnenju učiteljic
pogosteje izboljšajo navedene vidike vzgojno-izobraţevalnega procesa. So pa razlike med
skupinama majhne in zato lahko predpostavljamo, da naša hipoteza ne drţi. Se pa učiteljice
obeh skupin v povprečju najbolj razlikujejo v mnenju o vplivu socialnih iger na povezanost
razredne skupnosti, najbolj pa se v povprečju strinjajo pri vplivu socialnih iger na
motivacijo učencev za produktivno vedenje.
Da bi preverili, ali so razlike med obema skupinama učiteljic v stališču o vplivu socialnih
iger na različne navedene vidike vzgojno-izobraţevalnega procesa statistično pomembne
za naš vzorec, smo naredili še t-test in njegovi rezultati so prikazali, da se statistično
pomembne razlike med obema skupinama učiteljic v našem vzorcu pojavljajo pri
naslednjih vidikih:
 Vpliv na odnose med učiteljem in učenci
Učiteljice prve triade so večkrat potrdile vidik, da socialne igre vplivajo na odnose med
učiteljem in učencem, kot učiteljice četrtega in petega razreda.
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 Vpliv na odnose med učenci
Učiteljice prve triade se v povprečju bolj strinjajo s stališčem (1,57), da socialne igre
izboljšajo odnose med učenci, kot učiteljice četrtih in petih razredov (1,87).
 Vpliv na povezanost razredne skupnosti
Učiteljice prve triade so večkrat potrdile, da socialne igre vplivajo na povezanost razredne
skupnosti, kot pa učiteljice četrtih in petih razredov.
 Vpliv na komunikacijsko sposobnost učencev
Učiteljice prve triade se v povprečju bolj strinjajo s stališčem, da s socialnimi igrami
izboljšajo komunikacijsko sposobnost učencev, kot pa učiteljice četrtega in petega razreda.
 Vpliv na zadovoljitev učnih potreb učencev
Učiteljice prve triade se bolj strinjajo s stališčem, da socialne igre vedno izboljšajo
zadovoljitev učnih potreb učencev, kot učiteljice četrtega in petega razreda.
Za navedenih pet vidikov smo uspeli dokazati, da so razlike med aritmetičnima sredinama
obeh skupin statistično pomembne v našem vzorcu. Ker pa je bilo navedenih vidikov
osemnajst in smo opazili, da so razlike med skupinama učiteljic pri ostalih vidikih majhne,
hipotezo H7.1: »Stališča učiteljev o pozitivnem vplivu socialnih iger na različne vidike
vzgojno-izobraţevalnega dela se razlikuje glede na razred, v katerem poučujejo.« le delno
sprejmemo.

8. 7. 2

Razlike v mnenjih učiteljic o vplivu socialnih glede na pogostost

izvajanja socialnih iger
Ţeleli smo raziskati, ali obstajajo razlike v stališčih o vplivu socialnih iger na različne
vidike vzgojno-izobraţevalnega procesa med učitelji, ki izvajajo socialne igre pogosto, in
med tistimi, ki jih redkeje. V ta namen smo oblikovali skupini učiteljic glede na pogostost
izvajanja, pri tem pa zanemarili 7 učiteljic, ki so pri izvajanju socialnih iger navedli druge
podatke. V prvo skupino smo tako zdruţili učiteljice, ki izvajajo socialne igre do trikrat
mesečno, le-teh je 30. V drugi skupini pa so učiteljice, ki izvajajo socialne igre več kot
trikrat mesečno, in le-teh je 33 (glej tabelo 4 ).
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Tabela 16: Primerjava rezultatov o vplivu socialnih iger na različne navedene vidike
vzgojno-izobraţevalnega procesa glede na pogostost izvajanja socialnih iger

VIDIKI

do trikrat
standardni
M
odklon

več kot trikrat
standardni
M
odklon

t-test
p

t

na odnose med učiteljem in učenci

1,79

0,718

1,73

0,574

0,147

1,467

odnose med učenci

1,77

0,568

1,58

0,502

0,162

1,416

sposobnost učencev, da sami rešijo
konflikte

2,27

0,521

2,06

0,348

0,074

1,827

dogovarjanje in razumevanje med učenci

2,07

0,521

1,97

0,394

0,405

0,838

povezanost razredne skupnosti

1,97

0,421

1,55

0,617

0,003

3,162

komunikacijsko sposobnost učencev

2,03

0,421

1,85

0,566

0,144

1,479

samostojnost učencev

2,28

0,528

2,24

0,614

0,820

0,228

skupinsko obliko dela pri pouku

2,14

0,581

1,94

0,556

0,174

1,374

vzpostavljanje discipline

1,97

0,680

1,94

0,609

0,874

0,159

motivacijo učencev za produktivno
vedenje

2,10

0,489

1,94

0,556

0,225

1,227

zadovoljitev psiholoških potreb učencev

2,00

0,535

1,73

0,517

0,046

2,040

zadovoljitev učnih potreb učencev

2,38

0,561

2,03

0,684

0,033

2,177

motivacijo učencev za učenje

2,21

0,675

1,97

0,684

0,176

1,371

izvedbo pouka

1,93

0,753

2,03

0,728

0,600

-0,527

upoštevanje razrednih pravil

1,97

0,421

1,94

0,496

0,825

0,222

organizacijo razreda

2,07

0,593

2,12

0,600

0,732

-0,344

vodljivost razreda

1,97

0,491

1,88

0,600

0,544

-0,610

odnose med učiteljem in starši

2,45

0,572

2,33

0,736

0,499

0,679

Mnenje učiteljic, ki socialne igre izvajajo do trikrat mesečno, je, da socialne igre najbolj
izboljšajo odnose med učenci. Na drugo mesto pa so v povprečju uvrstile vpliv socialnih
iger na odnose med učiteljem in učenci. Pri skupini učiteljic, ki izvajajo socialne več kot
trikrat mesečno, pa opazimo stališče, da socialne igre najbolj izboljšajo povezanost
razredne skupnosti, šele nato pa odnose med učenci. Obe skupini učiteljic sta pripisali
najmanjši vpliv socialnih iger na odnose med učiteljem in starši. Kot predzadnji vidik, na
katerega imajo socialne igre vpliv, se pri učiteljicah, ki redkeje izvajajo socialne igre,
pojavlja zadovoljitev učnih potreb učencev, pri učiteljicah, ki pa jih pogosteje, pa vidik
samostojnosti učencev.
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Razberemo lahko, da so aritmetične sredine stališč učiteljic, ki izvajajo socialne igre več
kot trikrat mesečno, višje od aritmetičnih sredin pri drugi skupini učiteljic. Na podlagi tega
lahko sklepamo, da v povprečju učiteljice, ki pogosteje izvajajo socialne igre, opaţajo tudi
več pozitivnih vplivov, so pa te razlike v povprečju majhne. Največja razlika se pojavlja
pri stališču o vplivu socialnih iger na povezanost razredne skupnosti, najmanjša pa je pri
vplivu na vzpostavljanje discipline in upoštevanju razrednih pravil. Iz tega pa lahko
povzamemo, da neposredno na vzpostavljanje discipline v razredu ne vpliva pogostost
izvajanja socialnih iger, česar pa nismo pričakovali.
Ali so, prikazane razlike med skupinama učiteljic v stališčih o vplivu socialnih iger na
različne navedene vidike vzgojno-izobraţevalnega procesa, za naš vzorec tudi statistično
pomembne, smo preveri s t-testom, pri katerem smo upoštevali rezultate glede na
predpostavko o homogenosti varianc. Vrednosti t-testa so prikazale tri statistično
pomembne razlike v stališčih med skupino učiteljic, ki izvajajo socialne igre do trikrat
mesečno, in skupino učiteljic, ki jih izvajajo več kot trikrat mesečno.
 Vpliv na povezanost razredne skupnosti
Učiteljice, ki izvajajo socialne igre do trikrat mesečno, so v povprečju izrazile stališče z
vrednostjo 1,97, kar je za 0,42 večja vrednost od povprečnega stališča z vrednostjo 1,55
učiteljic, ki izvajajo socialne igre več kot trikrat mesečno. To pomeni, da učiteljice, ki
izvajajo socialne igre pogosteje, zaznajo kot rezultat izvajanja socialnih iger boljšo
povezanost razredne skupnost, kot pa jo zaznajo učiteljice, ki izvajajo socialne igre
redkeje.
 Vpliv na zadovoljitev psiholoških potreb učencev
Učiteljice, ki socialne igre izvajajo redkeje, so izrazile stališče s povprečno vrednostjo
2,00, učiteljice, ki pa socialne igre izvajajo pogosteje, pa so izrazile stališče s povprečno
vrednostjo 1,73. Razlika 0,27 v povprečnem stališču obeh skupin učiteljic prikaţe, da
boljšo zadovoljitev psiholoških potreb učencev s socialnimi igrami zaznajo učiteljice, ki
izvajajo socialne igre več kot trikrat mesečno.
 Vpliv na zadovoljitev učnih potreb učencev
Stališče učiteljic, ki izvajajo socialne igre do trikrat mesečno, ima povprečno vrednost 2,38
in le-ta je za 0,35 višja od povprečne vrednosti učiteljic, ki izvajajo socialne igre več kot
trikrat mesečno. Tudi v tem primeru učiteljice, ki socialne igre izvajajo pogosteje, zaznajo
boljši vpliv na zadovoljitev učnih potreb učencev.
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T-test je pokazal, da obstajajo le tri statistično pomembne razlike med skupinama učiteljic
(glede na pogostost izvajanja socialnih iger) pri stališču o vplivu socialnih iger na različne
navedene vzgojno-izobraţevalne vidike, zato hipotezo H7.2: »Vpliv socialnih iger na
posamezne vidike vzgojno-izobraţevalnega dela se razlikuje glede na pogostost izvajanja
socialnih iger.« zavrnemo.

8. 8

Vpliv socialnih iger na disciplino

Ţeleli smo preveriti mnenje učiteljic o tem, ali izvajanje socialnih iger izboljša
vzpostavljanje discipline v razredu. Predpostavljali smo, da je najpogosteje navedeno
mnenje učiteljev, da so socialne igre izboljšale vzpostavljanje discipline v razredu
posredno z izboljšavo odnosov. Ker nismo ţeleli učitelje usmerjati pri odgovorih, smo jim
zastavili odprti tip vprašanja: »Ali so opazili, da se je z izvajanjem socialnih iger v razredu
izboljšalo tudi vzpostavljanje discipline?« Poleg tega pa smo jih prosili, da napišejo svoje
mnenje, zakaj se je izboljšalo ter na kakšen način so k temu prispevale socialne igre.
Dobljene podatke smo najprej zdruţili glede na mnenje, ali socialne igre izboljšajo
vzpostavljanje discipline v razredu ali ne.
Graf 6: Odstotkovni prikaz stališča učiteljic, ali socialne igre izboljšajo disciplino v
razredu

NE
4%

drugo
4%

ni odgovora
10%

začasno
6%

DA
76%

Najprej omenimo, da 10 % učiteljic na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo, kar je
prikazano tudi v grafu 6. Nadalje pa je najbolj razvidno, da 76 % učiteljic meni, da
socialne igre izboljšajo disciplino v razredu. Poleg tega pa je 6 % učiteljic navedlo stališče,
da socialne igre začasno izboljšajo disciplino v razredu.
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Da socialne igre ne izboljšajo vzpostavljanja discipline v razredu, je izpostavilo 4 %
učiteljic, pri čemer sta dve učiteljici odločno zapisali, da socialne igre ne izboljšajo
discipline v razredu, ena učiteljica pa je navedla, da je niso izboljšale pri letošnji
generaciji. 4 % pa predstavljajo trije odgovori, iz katerih ni bilo moč razbrati stališče
učiteljic, ali socialne igre izboljšajo ali ne vzpostavljanje discipline, navedle so namreč
naslednje odgovore:
 Po vsaki dejavnosti v razredu se disciplina v razredu izboljšuje.
 Vzpostavljanje discipline se lahko izboljša s socialnimi igrami, vendar tudi to ni
nujno. Pri vzpostavljanju discipline igra ključno vlogo učitelj, ne socialna igra.
 Pomembno je, da če hočejo delati, morajo upoštevati razredna pravila oz. pravila
»igre«.
Ţe iz grafa 6 lahko povzamemo mnenje učiteljic, da tudi socialne igre prispevajo k
vzpostavljanju boljše discipline v razredu, predpostavljali pa smo tudi, da je to zaradi
izboljšave odnosov in da se posredno prek njih izboljša tudi vzpostavljanje discipline v
razredu. Da bi to potrdili ali ovrgli, smo nadalje podrobneje analizirali odgovore 47
učiteljic, ki so navedle tudi razlog, zakaj se je po njihovem mnenju vzpostavljanje
discipline izboljšalo. Zaradi boljše preglednosti smo odgovore zdruţili v naslednje
skupine: odnosi, sproščenost ‒ igra, spoznanja ‒ pravila, konfliktnost, komunikacija in
drugi odgovori.
Tabela 17: Frekvenčni in odstotkovni prikaz utemeljitev učiteljic, zakaj socialne igre
izboljšajo disciplino v razredu
f

f%

odnosi

16

34,0

sproščenost ‒ igra

12

25,5

spoznanja ‒ pravila

7

14,9

manjša konfliktnost

6

12,8

izboljšanje komunikacije

4

8,5

drugo

2

4,3

47

100,0

SKUPAJ

Tabela prikaţe, da je 16 učiteljic mnenja, da se je disciplina izboljšala zaradi vpliva
socialnih iger na izboljšanje odnosov. To predstavlja tretjino oz. 34,0 % vseh razlogov, ki
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so jih zabeleţile učiteljice kot razloge za izboljšavo vzpostavljanja discipline. Pri tem so
učiteljice navajale, da so s socialnimi igrami odnosi postali bolj spoštljivi in pozitivni,
boljše je sodelovanje, poznavanje drug drugega, prevzemanje odgovornosti, več je
medsebojnega druţenja, boljša so prijateljstva, boljše je vključevanje, boljša medsebojna
pozornost in upoštevanje, večja je povezanost in boljše je delovanje v skupini.
25,5 % predstavlja skupina razlogov, ki smo jih zdruţili v skupino sproščenost. 12 učiteljic
je navajalo odgovore, da socialne igre izboljšajo sproščenost in tako posredno tudi
vzpostavljanje discipline. Navedeni so bili naslednji odgovori: po socialnih igrah so učenci
veliko bolj sproščeni, laţje izraţajo zadovoljstvo, nimajo občutka resnega dela, vendar
veliko odnesejo, vključujejo veliko radovednosti, veselja in odkrijejo veliko novega,
omogočajo sproščeno razmišljanje, pozitivna naravnanost iger, socialno igro dojemajo kot
igro, so bolj aktivni, včasih je kot nagrada in motivira jih ţe moţnost igre.
Kot pomembno je 7 učiteljic, kar predstavlja 14,9 % razlogov, izpostavilo, da skozi
socialne igre učenci pridejo do novih spoznanj in se bolj zavedajo pomena pravil za
delovanje v skupini.
Z izvajanjem socialnih iger se po mnenju 6 učiteljic zmanjša tudi konfliktnost učencev in
tako posredno tudi vzpostavljanje discipline v razredu. 12,8 % razlogov za izboljšavo
discipline v razredu zajemajo naslednja mnenja: učenci so s pomočjo socialnih iger bolj
zadovoljni, se manj prerekajo, samostojno rešujejo konflikte, pozitivno rešujejo teţave, se
učijo vedenja v konfliktnih situacijah in razreševanja na varen način.
4 učiteljice pa so, kot pomembno, izpostavile izboljšanje komunikacije, kar zavzema 8,5
% vseh razlogov. Menijo, da je zaradi boljše komunikacije, ki so jo dosegle s socialnimi
igrami, v razredu tudi manj teţav z disciplino.
4,3 % mnenj o tem, s čim socialne igre izboljšajo disciplino v razredu, pa predstavljata
odgovora 2 učiteljic, ki smo jih zdruţili v drugo. Ena je navedla igro zbirajmo sončke kot
tisto, ki izboljša disciplino, druga pa je navedla, da socialne igre ţal zelo malo prispevajo k
izboljšavi discipline.
Na podlagi pridobljenih rezultatov in njihove analize lahko zaključimo, da za naš vzorec
drţi hipoteza H8: »Najpogosteje navedeno mnenje učiteljev je, da so socialne igre
izboljšale vzpostavljanje discipline v razredu posredno z izboljšanjem odnosov.«
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8. 9

Mnenja učiteljev, kje so jim socialne igre najbolj v pomoč

Ţeleli smo raziskati tudi, kje so učiteljem socialne igre najbolj v pomoč, in v ta namen smo
oblikovali tabelo z vidiki vzgojno-izobraţevalnega procesa, s katerimi smo zaobjeli vsa tri
področja preventivne discipline. Učiteljice so med njimi najprej označile pet vidikov in jih
nato rangirale od 1 (tistega, pri katerem so jim najbolj v pomoč) do 5 (tistega, pri katerem
so jim najmanj (od teh petih vidikov) v pomoč).
Tabela 18: Frekvenčni prikaz izbire vidika kot tistega, kjer so učiteljicam socialne igre
najbolj v pomoč
izbran vidik z vrednostjo
skupaj
izbran
f
R1

1

2

3

4

5

f

f

f

f

f

12

6

2

3

9

32

Pri vzpostavljanju dobrih odnosov med učenci.

35

17

4

3

3

Pri vzpostavljanju dobrih odnosov med menoj
in starši.

0

1

1

0

Pri komunikaciji z učenci.

2

8

9

Pri spodbujanju komunikacije med učenci .

7

17

V pripravah na potek pouka.

0

Pri zadovoljevanju učnih potreb učencev.

VIDIKI
Pri vzpostavljanju dobrih odnosov med
učiteljem in učenci.

M

R2

4

2,72

2

62

1

1,74

1

1

3

16

3,33

8

3

4

26

6

2,96

5

9

10

5

48

2

2,77

3

1

2

3

1

7

13

3,57

12

0

0

1

0

0

1

18

3,00

6

Pri zadovoljevanju psiholoških potreb učencev.

3

4

12

6

9

34

3

3,41

9

Pri izbiri metod.

0

0

0

1

1

2

17

4,50

18

Pri izvajanju pouka.

0

1

2

1

3

7

13

3,86

15

Pri motivaciji učencev za učenje.

5

3

4

5

2

19

7

2,79

4

Pri oblikovanju pravil.

2

2

7

3

4

18

8

3,28

7

Pri ohranjanju upoštevanja pravil.

0

1

4

5

7

17

9

4,06

16

Pri ustavitvi neprimernega vedenja.

0

4

1

8

2

15

10

3,53

1011

Pri vzpostavljanju discipline.

0

2

2

5

3

12

11

3,75

14

Pri spodbujanju primernega vedenja.

4

2

9

4

11

30

5

3,53

1011

Pri organizaciji razreda.

1

0

0

3

1

5

15

3,60

13

Pri vodljivosti razreda.

0

1

2

4

5

12

11

4,08

17

SKUPAJ

350

_________________________________
R1 – ranžirna vrsta glede na to, kolikokrat je bil določen vidik izbran
R2 – ranžirna vrsta glede na aritmetično sredino
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V tabeli najprej poglejmo prvi stolpec, kjer so predstavljene frekvence za stališče z
vrednostjo 1, ki predstavlja stališče kje so učiteljicam socialne igre najbolj v pomoč.
Opazimo zelo izrazito stališče, da so jim socialne igre najbolj v pomoč pri vzpostavljanju
dobrih odnosov med učenci, saj je kar 35 učiteljic izbralo ta vidik kot prvega oz. tistega,
pri katerem so jim socialne igre najbolj v pomoč. 12 učiteljic je na prvo mesto uvrstilo
vzpostavljanje dobrih odnosov med učiteljem in učenci, 7 pa spodbujanje komunikacije
med učenci. Ti rezultati nas ne presenečajo, saj interakcija med socialnimi igrami spodbuja
predvsem odnosno raven, poleg tega pa imajo socialne igre poleg izrazitega vidika igre
izrazit tudi vidik komunikacije. Razberemo lahko tudi, da učiteljicam socialne igre niso
najbolj v pomoč pri ohranjanju upoštevanja pravil, pri ustavitvi neprimernega vedenja ter
pri vzpostavljanju discipline, saj ni nobena učiteljica pri teh treh vidikih namenila vrednost
1, kar bi pomenilo, da so jim pri tem socialne igre najbolj v pomoč.
Vemo, da je vsaka učiteljica med navedenimi vidiki izbrala pet tistih, pri katerih so jim
igre najbolj v pomoč. Iz skupne frekvence oz. ranţirne vrste, oblikovane glede na
frekvence vsote vseh petih vrednosti (v stolpcu skupaj izbran), je razvidno, da je kar 62
učiteljic med pet vidikov, kje so jim socialne igre v pomoč, uvrstilo vzpostavljanje dobrih
odnosov med učenci. 48 jih je izbralo spodbujanje komunikacije med učenci, 34 vidik
zadovoljevanja psiholoških potreb in 32 vzpostavljanje dobrih odnosov med učiteljem in
učenci. Opazimo lahko, da so jim socialne igre med vsemi navedenimi vidiki še najmanj v
pomoč pri zadovoljevanju učnih potreb, le-tega je namreč izbrala 1 učiteljica, ter pri izbiri
metod, katerega sta izbrali 2 učiteljici, tri pa so bile mnenja, da so jim socialne igre v
pomoč pri vzpostavljanju odnosov med učiteljem in starši.
Pogledali smo si ţe, kateremu vidiku so učiteljice namenile vrednost 1 (najbolj v pomoč)
in kateri vidik je bil največkrat izbran, pomembno pa je tudi, kolikšno vrednost so v
povprečju namenile določenem vidiku. Iz aritmetičnih sredin in ranţirne vrste, oblikovane
glede na vrednost aritmetičnih sredin, namreč razberemo podatek, ki nam pove, kolikšno
vrednost na lestvici od 1 do 5 so določenemu izbranemu vidiku pripisale. Pri pregledu
aritmetičnih sredin pa moramo upoštevati, da manjša kot je aritmetična sredina, bolj so jim
pri tem vidiku socialne igre v pomoč.
Tudi analiza teh podatkov potrdi ţe omenjeno, zato lahko povzamemo in potrdimo
frekvenčno analizo tudi z analizo aritmetičnih sredin, da so socialne igre učiteljicam
najbolj v pomoč pri spodbujanju komunikacije med učenci, nato pri zadovoljevanju
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psiholoških potreb učencev in za tem pri vzpostavljanju dobrih odnosov med učenci.
Najmanj pa pri zadovoljevanju učnih potreb, nato pri izbiri metod ter pri vzpostavljanju
dobrih odnosov med učiteljem in starši.
Ţeleli pa smo raziskati tudi, ali obstajajo statistično pomembne razlike v mnenjih o vidikih
vzgojno-izobraţevalnega dela, kjer so učiteljicam socialne igre najbolj pomoč, in sicer med
učiteljicami, ki izvajajo socialne igre več kot trikrat, in tistimi, ki jih izvajajo do trikrat na
mesec. Pri tem smo izračunali t-test, s katerim smo ugotavljali, ali se pojavljajo statistično
pomembne razlike v našem vzorcu med 30 učiteljicami, ki izvajajo socialne igre do trikrat
mesečno, in 33 učiteljicami, ki izvajajo socialne igre več kot trikrat mesečno.
Tabela 19: Primerjava stališč o vidikih vzgojno-izobraţevalnega procesa, kjer so
učiteljicam socialne igre najbolj v pomoč glede na pogostost izvajanja socialnih iger
več kot trikrat

do trikrat
VIDIKI
Pri vzpostavljanju dobrih odnosov med
učiteljem in učenci.
Pri vzpostavljanju dobrih odnosov med
učenci.
Pri komunikaciji z učenci.
Pri spodbujanju komunikacije med
učenci .
Pri zadovoljevanju psiholoških potreb
učencev.
Pri spodbujanju primernega vedenja.
SKUPAJ

t-test

f

R

M

f

R

M

p

t

10

6-7

2,20

19

3-4

3,05

0,228

-1,233

27

1

1,93

28

1

1,32

0,020

2,432

11

5

2,82

14

5

3,07

0,613

-0,513

21

2

2,86

22

2

2,77

0,824

0,224

13

4

3,54

19

3-4

3,42

0,794

0,264

16

3

3,38

10

7

4,00

0,273

-1,123

98

112

Glede na frekvence pri posameznem vidiku smo za vsako skupino učiteljic naredili
ranţirno vrsto ter iz nje izbrali za vsako skupino prvih pet vidikov, pri katerih so
učiteljicam najbolj v pomoč socialne igre. Ker pa skupini učiteljic glede na pogostost
izvajanja socialnih iger nista povsem enotni, smo morali zaradi nadaljnje analize pri vsaki
skupini dodati še en vidik, ki ni bil med prvimi petimi izbirami.
Opazimo lahko, da je pri vseh šestih izbranih vidikih vsota vseh frekvenc pri skupini
učiteljic, ki socialne igre izvajajo do trikrat mesečno, za 15 manjša, kar pa ni posebej
presenetljivo, saj je ta skupina za 3 učiteljice manjša od druge skupine, vsaka učiteljica pa
je izbrala pet vidikov, in to pomeni, da tri učiteljice izberejo skupaj ravno 15 vidikov. Tako
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lahko sklepamo, da glede na frekvence ni razlik med obema skupinama učiteljic pri izbiri
najpogostejših vidikov, kje so jim socialne igre v pomoč. Iz ranţirne vrste razberemo tudi,
da sta si skupini učiteljic enotni v mnenju, pri katerih dveh vidikih so jim socialne igre
najbolj v pomoč. Največja razlika med skupinama učiteljic je v stališču, kateri je tretji
vidik, pri katerem so jim socialne igre v pomoč. Povsem enotni pa sta obe skupini učiteljic
glede petega najpogosteje izbranega vidika, to je komunikacija z učenci.
Iz aritmetičnih sredin pa razberemo, da sta obe skupini učiteljic v povprečju mnenja, da so
jim socialne igre najbolj v pomoč pri vzpostavljanju dobrih odnosov med učenci.
Učiteljice, ki izvajajo socialne igre do trikrat mesečno, so v povprečju izrazile stališče z
vrednostjo 1,93, učiteljice, ki socialne igre izvajajo več kot trikrat mesečno, pa so v
povprečju namenile temu vidiku vrednost 1,32. To pomeni, da v povprečju učiteljice, ki
izvajajo socialne igre pogosteje, menijo, da so jim socialne igre bolj v pomoč pri
vzpostavljanju dobrih odnosov med učenci. Rezultat t-testa (t = 2,432, p (,020) < 0,05) pa
je pokazal, da je ta razlika med skupinama učiteljic za naš vzorec tudi statistično
pomembna.
Zaključimo lahko, da je le ena statistično pomembna razlika, drugače pa ni večjih razlik v
aritmetičnih sredinah med skupinama učiteljic v stališču, pri katerih petih vidikih so jim
socialne igre najbolj v pomoč, zato hipotezo H9: »Stališča učiteljev o vidikih vzgojnoizobraţevalnega dela, kjer so jim socialne igre najbolj v pomoč, se razlikujejo glede na
pogostost izvajanja socialnih iger v razredu.« zavrnemo.

8. 10

Vplivi na vzpostavljanje discipline v razredu

Pomembno je poznavanje stališč učiteljev, kaj najbolj vpliva na vzpostavljanje discipline v
razredu, saj lahko na podlagi tega primerjamo, ali v našem vzorcu socialne igre prispevajo
k boljšemu vzpostavljanju discipline. V ta namen smo učiteljem pripravili tabelo, v kateri
smo navedli vidike vzgojno-izobraţevalnega dela, ki so tudi pomemben del preventivne
discipline. Učiteljice so morale izbrati tri, ki po njihovem mnenju najbolj vplivajo na
vzpostavljanje discipline v razredu.
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Tabela 20: Številčni in odstotkovni prikaz odgovorov učiteljic, kateri trije navedeni vidiki
vzgojno-izobraţevalnega dela najbolj vplivajo na vzpostavljanje discipline v razredu

VIDIKI

f

f%

R

odnos med učiteljem in učencem

46

65,7

1

odnosi med učenci

29

41,4

3

odnos med učiteljem in starši

6

8,7

12

izvajanje pouka

6

8,7

12

izbira učnih metod in oblik

10

14,4

7

način motiviranja učencev

24

34,2

4

zadovoljenost učnih potreb učencev

3

4,2

13

zadovoljenost psiholoških potreb učencev

17

24

5

organizacija razreda

7

9,9

9

način vodenja razreda

16

22,8

6

vsebina pravil v razredu

9

12,9

8

način oblikovanja in ohranjanja pravil

31

44,4

2

vrste sankcij ob neprimernem vedenju

6

8,7

12

210

300,0

SKUPAJ

Ker so učiteljice posamezen vidik označile oz. izbrale le enkrat, lahko iz stolpca frekvenc
v tabeli 20 razberemo tudi, koliko učiteljic je izbralo določen vidik. Tabela nam tako
prikaţe, da je kar 46 učiteljic, kar je 65,7 % našega vzorca, izbralo odnos med učiteljem in
učencem kot enega izmed treh, ki vplivajo na vzpostavljanje discipline. Ne preseneča nas,
da je 31 učiteljic oz. 44,4 % učiteljic izbralo način oblikovanja in ohranjanja pravil, je pa
presenetljivo, da je kar 29 učiteljic oz. 41,4 % učiteljic izbralo vidik odnosa med učenci in
24 učiteljic oz. 34,2 % način motiviranja učencev. Na podlagi dobljenih rezultatov pa
lahko sklepamo, da učiteljice v našem vzorcu menijo, da učne potrebe nimajo ravno
pomembnega vpliva na vzpostavljanje discipline v razredu.
Z χ2-preizkusom pa smo ţeleli preveriti, ali se pri petih vidikih, ki po mnenju učiteljic
najbolj vplivajo na vzpostavljanje discipline v razredu, pojavljajo statistično pomembne
razlike med 33 učiteljicami, mlajšimi od štirideset let, in 36 učiteljicami, starejšimi od
štirideset let.
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Tabela 21: Razlike v stališčih učiteljic o vplivu posameznih vidikov na vzpostavljanje
discipline v razredu glede na starost učiteljic
pod 40 let

nad 40 let

f

f%

f

f%

p

vrednost χ2

odnos med učiteljem in učenci

23

69,7

23

63,9

0,609

0,261

odnosi med učenci

11

33,3

18

50,0

0,161

1,963

način motiviranja učencev

10

30,3

13

36,1

0,609

0,261

zadovoljenost psiholoških potreb učencev

8

24,2

9

25,0

0,942

0,005

način oblikovanja in ohranjanja pravil

16

48,5

15

41,7

0,570

0,323

VIDIKI

Ţe iz frekvenc in odstotkov posamezne skupine učiteljic glede na njihovo starost lahko
razberemo, da ni velikih razlik med skupinama učiteljic. 16,7 % več učiteljic, starejših od
40 let, meni, da odnosi med učenci vplivajo na vzpostavljanje discipline v razredu, ter 5,8
% več učiteljic v tej starostni skupini, da na disciplino vpliva način motiviranja učencev.
6,8 % več učiteljic, mlajših od štirideset let, pa meni, da na disciplino vpliva način
oblikovanja in ohranjanja pravil, ter 5,8 % več mlajših učiteljic kot starejših meni, da na
vzpostavljanje discipline vpliva odnos med učiteljem in učenci. Najmanjša in skoraj
neopazna razlika pa se pojavlja pri mnenju, kako vpliva na disciplino zadovoljenost
psiholoških potreb učencev.
Ali so navedene razlike za naš vzorec statistično pomembne, smo preverili tudi z χ2preizkusom, ki je pokazal, da starost učiteljic ne vpliva na njihovo mnenje oz. stališče o
tem, kateri trije vidiki vzgojno-izobraţevalnega procesa najpomembneje vplivajo na
vzpostavljanje discipline v razredu. Glede na to našo predpostavko H10: »Stališča učiteljev
o tem, kateri vidik vzgojno-izobraţevalnega procesa najbolj vpliva na vzpostavljanje
discipline v razredu, se razlikujejo glede na njihovo starost.« zavrnemo.
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9 ZAKLJUČEK EMPIRIČNEGA DELA
Izsledki raziskave so pokazali, da skoraj polovica učiteljic v našem vzorcu izvaja socialne
igre do trikrat mesečno, skoraj polovica pa več kot trikrat mesečno, nekatere pa ne moremo
uvrstiti v ti dve skupini. Pri pogostosti izvajanja socialnih iger se med mlajšimi in
starejšimi učiteljicami ne pojavljajo statistično pomembne razlike. Analiza odgovorov
pokazala tudi, da učiteljice, ki izvajajo socialne igre do trikrat mesečno, in tiste, ki jih več
kot trikrat mesečno, podobno menijo, kako socialne igre vplivajo na posamezne vidike
vzgojno-izobraţevalnega procesa, in so podobno izrazile stališča, pri katerih petih vidikih
vzgojno-izobraţevalnega procesa so jim socialne igre v pomoč.
Iz 205 socialnih iger, ki so jih navedle učiteljice in smo jih zdruţili v pet skupin glede na
teorijo, opazimo, da učiteljice ne izvajajo socialnih iger iz faze agresivnosti in
samoobrambe. Najpogosteje vključujejo socialne igre predstavljanja in spoznavanja ter
socialne igre komunikacije in oblikovanja skupine z najpogostejšim namenom izboljšanja:
odnosov, medsebojnega spoznavanja, komunikacijskih spretnosti in poteka pouka. Izvajajo
pa tako socialne igre, pri katerih vedno dosegajo namen, kot tudi tiste, pri katerih ga
dosegajo le včasih. Analiza je tudi pokazala tudi, da se v razredih prve triade relativno
pogosteje izvajajo socialne igre predstavljanja in spoznavanja ter jih pogosteje izvajajo tudi
z drugim namenom kot v četrtem in petem razredu. Se pa med učiteljicami iz prve triade in
tistimi, ki poučujejo četrti in peti razred, pojavljajo le majhne razlike v stališču, kako
socialne igre vplivajo na vidike vzgojno-izobraţevalnega procesa, s katerimi smo zaobjeli
tri področja preventivne discipline. Predvidevamo pa, da je to zaradi oblike vprašanja
posledica normativnosti odgovorov. Prav tako je po vsej verjetnosti posledica
normativnosti odgovorov, mnenje učiteljic, da pri načrtovanju in izvajanju socialnih iger
večino elementov vključujejo pogosto ali včasih. Hkrati je analiza pokazala, da učiteljice,
udeleţene na seminarjih o socialnih igrah, in učiteljice, ne udeleţene na teh seminarjih,
skoraj enako pogosto vključujejo posamezne elemente socialnih iger. Izsledki so tudi
pokazali, da učiteljice zaznavajo več prednosti kot slabosti socialnih iger ter v večini
menijo, da socialne igre izboljšajo disciplino v razredu ravno posredno prek izboljšave
odnosov ter sproščenosti oz. igre. Poleg tega pa se tako starejše kot mlajše učiteljice
strinjajo, da na vzpostavljanje discipline v razredu najbolj vplivajo odnosi med učiteljem in
učenci, način oblikovanja in ohranjanja pravil ter odnosi med učenci.
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10 ZAKLJUČEK
Pogosto smo učitelji v vlogi, ko se sprašujemo: »Kako pripraviti to migajočo, kričečo in
smejočo se druţbo do discipline, do samostojnega dela, kako zbuditi zanimanje za učenje,
kako jih motivirati za pouk, ko pa zunaj tako lepo sije sonce!?« (Kunaver, 2008, str. 55)
Vsa ta vprašanja se navezujejo na preventivno disciplino, za katero sem se ob začetku
oblikovanja diplomskega dela spraševala, kaj vse še zajema. Ob prebiranju literature sem
zaznala, da je to zelo širok pojem, ki zajema skoraj celotno učiteljevo delo, saj je vsak
njegov odziv lahko spodbujevalec neprimernega vedenja, ravno tako pa vsaka pozitivna
izkušnja lahko spodbudi k boljšemu vedenju. In ker je igra osnovna človekova potreba, ki
mu nudi zadovoljstvo, se mi zdi še kako pomembno, da z njo spodbujamo tudi k boljši
disciplini v razredu.
Najpomembnejše preventivno delovanje je oblikovanje ozračja, v katerem lahko nemoteno
vsi učenci sledijo vzgojno-izobraţevalnemu procesu. Učitelji na razredni stopnji imamo pri
oblikovanju le-tega veliko več moţnosti, saj smo ves čas z učenci. Ravno zaradi tega lahko
izkoristimo poznavanje skupine, vsakega posameznika in našo navzočnost za izvajanje
socialnih iger, s katerimi lahko veliko doprinesemo k preventivni disciplini. V raziskavi se
je pokazalo, da je glavna slabost socialnih iger čas, ki se ga porabi za izvajanje, vendar se
mi zdi, da ga je vredno le-tem nameniti. To pokaţejo tudi vse v raziskavi navedene
prednosti socialnih iger, kjer so učiteljice izpostavile izboljšanje odnosov, povezanost
skupine, boljšo komunikacijo, boljšo klimo, strpnost in spoznavanje drug drugega.
Izpostavimo pa še, da so najpogosteje izvajane socialne igre ravno igre predstavljanja in
spoznavanja, s katerimi prispevamo predvsem k boljši razredni skupnosti oz. socialni
skupini.
Na vseh odnosnih ravneh pa ima nepogrešljivo vlogo komunikacija: verbalna in
neverbalna, vsebinska in odnosna, osebna in neosebna ter zavedna in nezavedna. Prav tako
pa urjenje in usvajanje komunikacijskih spretnosti spodbujajo socialne igre, predvsem igre
iz faze komunikacije in oblikovanja skupine, ki so druge najpogosteje izvajane v našem
vzorcu. Poleg tega pa tudi nameni izvajanja socialnih iger jasno prikaţejo, da z njimi
ţelimo prispevati in tudi prispevamo k izboljšanju odnosov, spoznavanju in komunikaciji.
Hkrati pa učiteljice zavzemajo stališče, da socialne igre zelo pogosto izboljšajo vidike
vzgojno-izobraţevalnega procesa ravno s področja odnosov, na tem področju pa so jim
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tudi najbolj v pomoč. Iz celotne raziskave je razbrati močno povezanost socialnih iger s
področjem odnosov, ki ga je izpostavila tudi M. Pšunder kot bistvenega pri preventivni
disciplini.

Poleg medosebnih odnosov je povsem razumljivo, da na vzpostavljanje discipline
pomembno vplivajo priprave ter izvajanje učnega procesa. Pri tem so izpostavljene
psihološke in učne potrebe učencev ter motivacija učencev. Tako W. Glasser (1994) kot
Maslow (Marentič Poţarnik, 2000) pri svoji opredelitvi potreb izpostavita pomembnost
sprostitve ter igre oz. zabave, ki daje zadovoljstvo. Hkrati pa tudi nekateri drugi avtorji in
vidiki, med katerimi je tudi Kellerjev celostni model motiviranja (Driscoll, 1993; povzeto
po: prav tam), izhajajo iz tega, da so zadovoljene potrebe ključne pri motivaciji. Ponovno
so tu učitelju na voljo socialne igre, ki omogočijo zadovoljevanje nekaterih pomembnih
potreb in tako spodbudijo tako notranjo kot zunanjo motivacijo učencev. Če navedemo
izsledke naše raziskave, je presenetljivo veliko učiteljic navedlo prednosti socialnih iger, ki
so povezane s poukom, opazimo pa tudi pozitiven vpliv socialnih iger predvsem na
zadovoljevanje psiholoških potreb učencev ter tudi na druge vidike vzgojnoizobraţevalnega procesa povezane s področje pouka.

Preventivna disciplina pa zajema tudi dejavnosti, povezane z organizacijo, vodenjem in
upravljanjem razreda. Nikakor se ne sme izpustiti oblikovanja pravil ter postopkov in
posledic, ki sledijo ob njihovih kršitvah, pri tem pa se izhaja iz na šolski ravni
oblikovanega vzgojnega načrta. S socialnimi igrami, predvsem iz faze agresivnosti in
samoobrambe, pa lahko učence še bolj navajamo na upoštevanje pravil, hkrati pa s
socialnimi igrami izboljšamo komunikacijo, ki se odraţa pri učencih v bolj samostojnem
reševanju konfliktnih situacij ter tudi v bolj demokratičnem učiteljevem vodenju razreda.
Izsledki naše raziskave so sicer pokazali, da v našem vzorcu učiteljice iger iz faze
agresivnosti in samoobrambe ne izvajajo oz. jih niso navajale kot najpogosteje izvajane.
Kljub temu pa je smo z raziskavo pridobili podatke, da se kaţejo pozitivni učinki izvajanja
socialnih iger tudi na področju upravljanja razredne skupnosti, res pa je, da niso tako
izraziti kot na področju odnosov.

Povzamemo lahko, da smo z raziskovanjem posredne in neposredne povezanosti socialnih
iger z vzpostavljanjem discipline v razredu ugotovili, da so socialne igre povezane s
preventivno disciplino, predvsem s področjem odnosov, nato s področjem pouka ter
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najmanj s področjem organizacije, upravljanja in vodenja. Presenetljivo je, da je ravno v
takšnem vrstnem redu M. Pšunder ta tri področja razvrstila po pomembnosti za
vzpostavljanje discipline v razredu.
Ob samem sestavljanju vprašalnika sem področja preventivne discipline zaobjela z
različnimi vidiki vzgojno-izobraţevalnega procesa, s tem pa sem pridobila veliko
podatkov, ki jih je moţno analizirati in interpretirati z različnih zornih kotov. Ţal je ta
analiza zelo obseţna, vendar pa bi mi bilo v prihodnje zanimivo še podrobneje raziskati
povezanost socialnih iger in preventivne discipline, predvsem z dodatkom vprašanj
odprtega tipa.
Za konec bi povzela, da s socialnimi igrami spodbujamo pri učencih boljšo disciplino z
izkustvenim učenjem in tako spodbujamo, kar pravi tudi star kitajski pregovor: »Ne daj mi
ribe, ampak me nauči loviti ribo!« (Kunaver, 2008, str. 114) Strinjam pa se tudi z izjavo Z.
Šilc (1998, str. 84): »Socialne igre sicer niso čarobno pomagalo, a pomagalo so.«
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