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POVZETEK 

 

Namen diplomskega dela je bil spoznati, kako preţivljajo svoj prosti čas učenci s posebnimi 

potrebami, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Ţeleli smo predstaviti, na kakšen način doţivljajo in preţivljajo svoj prosti čas, 

kakšne dejavnosti obiskujejo in kako aktivni so v primerjavi z ostalimi vrstniki na osnovni 

šoli. 

V teoretičnem delu smo predstavili pojem prostega časa, otrokov razvoj v času 

osnovnošolskega izobraţevanja in pomembne vidike izobraţevanja in vključevanja otrok s 

posebnimi potrebami v redne oddelke osnovne šole. 

V empiričnem delu smo opravili raziskavo, v kateri smo proučevali načine in razlike 

preţivljanja prostega časa ter vključevanja v šolske in izvenšolske dejavnosti učencev 

osnovnih šol, ki so usmerjeni v izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo v primerjavi z ostalimi učenci osnovne šole. 

Dobljeni rezultati kaţejo, da učenci z dodatno strokovno pomočjo preţivljajo svoj prosti čas 

zelo raznoliko in aktivno, najraje v druţbi prijateljev. Vključujejo se v interesne dejavnosti na 

šoli in v organizirane izvenšolske dejavnosti. Učenci s posebnimi potrebami preţivljajo svoj 

prosti čas na podoben način kot njihovi vrstniki. 

 

Ključne besede: osnovna šola, učenci s posebnimi potrebami, prosti čas 
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ABSTRACT 

 

The aim of this graduation thesis was to find out how pupils with special needs, who are part 

of a regular educational program with additional support, spend their free time. We wanted to 

present how they experience and spend their free time, what activities they participate in and 

how active they are in comparison to their peers in primary school. 

In the theoretical part of the thesis we defined the concept of free time, we presented the 

development of children during primary education and the main aspects of education and 

integration of children with special needs into regular classes of primary school. 

In the empirical part of the thesis we conducted a survey in which we explored how children 

that are committed into a regular educational program with additional support spend their free 

time, the differences in the way they spend it and how involved they are in school and 

afterschool (extracurricular) activities in comparison with their peers in primary school. 

The obtained results show that pupils with additional support spend their free time in different 

and active ways, preferably in the company of their friends. They get involved in school and 

afterschool (extracurricular) activities. Children with special needs spend their free time in a 

similar way to their peers. 

 

Key words: primary school, pupils with special needs, free time 
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UVOD 

Prosti čas je čas, ki ni zapolnjen z obveznostmi, je priloţnost za razbremenitev od 

naporov v šoli, pri delu in drugih vsakodnevnih obveznosti, ter čas, ko se svobodno 

odločamo za različne dejavnosti. Prosti čas je pomembna sestavina ţivljenja tako 

odraslih, kot otrok. Učencem predstavlja moţnost za sprostitev, ko se lahko druţijo s 

prijatelji, se zabavajo, izraţajo sebe in preizkušajo svoje sposobnosti. 

Kakovostno ţivljenje je pravica vsakega posameznika in prosti čas je eden izmed 

načinov za njegovo doseganje in ohranjanje. Smiselno in aktivno preţivet prosti čas 

doprinese k izboljšanju posameznikove samopodobe ter pozitivno vpliva na fizično in 

psihično počutje. Otrokom in mladostnikom omogoča druţenje z vrstniki ter 

socializacijo izven druţinskega okolja. 

 

Številne spremembe v zakonodaji, pravilniki in ukrepi pomoči dajejo, predvsem v 

teoriji, osebam s posebnimi potrebami dobre moţnosti uspešnega vključevanja v širše 

okolje ter doseganja uspehov, vendar se v vsaki praksi pokaţejo mnoge ovire in vrzeli 

pri doseganju enakih moţnosti za vse. Socialna integracija, kot ključni dejavnik za 

razvoj optimalne vključenosti, naj bi se začela ţe zelo zgodaj, v vrtcih in se nato 

nadaljevala v šolah. 

 

Otroci s posebnimi potrebami predstavljajo zelo heterogeno skupino. Ravno tako to 

velja za populacijo učencev s posebnimi potrebami, ki so na podlogi Zakona o 

usmerjanu otrok s posebnimi potrebami (2011) usmerjeni v izobraţevalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

Teţave učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli se lahko razprostirajo na 

kontinuumu od laţjih, pa do teţjih, pogosto je prisotna tudi kombinacija teţav. 

Vsak posameznik tako potrebuje svoj »načrt pomoči«, kjer se prilagajajo načini, 

metode, oblike dela id., skratka vse potrebne prilagoditve, ki jih posameznik potrebuje 

zaradi narave svojih teţav. 

 

V procesu poučevanja je vsa ta pomoč zagotovljena. A učenje za ţivljenje se ne dogaja 

le v šoli. Posameznik predvsem v korelaciji s širšo okolico osebnostno raste, razvija 

svoje spretnosti, se uči socialnih in drugih veščin, napreduje. Izven šole je ravno tako 
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otrok s posebnimi potrebami enakovreden član skupnosti, pogosto brez posebnih 

prilagoditev, ugodnosti, pomoči. Kako se bo v tej socialni mreţi znašel je odvisno tako 

od okolja, kot od njega samega, od področij na katerih je šibak in/ali močnejši od 

sovrstnikov. 

 

Prostočane aktivnosti so ena izmed moţnosti, kjer lahko otrok s posebnimi potrebami 

preizkuša svoje gibalne spretnosti, raziskuje, širi znanje in zanimanja, doţivlja in sklepa 

prijateljstva, se zabava in še mnogo drugega. Glavni namen diplomskega dela je 

ugotoviti, kako doţivljajo in preţivljajo svoj prosti čas učenci s posebnimi potrebami 

primerjavi z ostalimi učenci osnovne šole. 
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1. TEORETIČNI UVOD 

1.1 PROSTI ČAS 

Dandanes pogosto slišimo, da je tempo ţivljenja prehiter, da ljudje nimajo dovolj časa, 

predvsem zase. Vedno več je obveznosti, ki nas zaposlujejo in nam omejujejo prosti čas. 

Pa vendarle, je prosti čas tisti, ki daje dodatno kvaliteto našemu ţivljenju. Kakovostno 

preţivljanje prostega časa nas bogati, zato si ga ţelimo preţiveti čim bolj zdravo in 

koristno. 

Ljudje smo si različni, kar se odraţa tudi v posameznikovi izbiri prostočasnih aktivnosti. 

K pestrosti vsebin, ki se odvijajo v prostem času, pripomore tudi dejstvo, da se s 

prostim časom srečujejo vse starostne skupine: otroci, mladostniki, odrasli in 

starostniki. Enotno opredelitev prostega časa je torej teţko izbrati. 

Za pomen pridevnika prost najdemo v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika naslednjo 

razlago: »ki je brez obveznosti in lahko sam razpolaga s svojim časom« in »s katerim 

lahko človek sam razpolaga, ker nima določene obveznosti: /…/ ima veliko prostega 

časa; v prostem času se rad sprehaja« (povzeto po: 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=prost&hs=1). 

 

Ena izmed bistvenih lastnosti je torej ta, da je prosti čas tisti del dneva, ki ni zapolnjen z 

obveznostmi. To potrjuje tudi Lešnik (1987), ko v svoji definiciji pravi, da je prosti čas 

tisti čas, s katerim razpolaga posameznik izven svojih obveznosti. Prosti čas se prepleta 

med različnimi aktivnostmi, ko nas ne veţejo obveznosti v povezavi s šolo, delom, 

druţino, voţnjo, gospodinjskimi opravili, prehrano in higieno ter nujno potrebnim 

spancem. 

Prosti čas navadno ni strjen in nam preostane, ko zadovoljimo temeljne biološke potrebe 

in opravimo obveznosti, ki nam jih predpisuje ţivljenje (Derganc, 2004). 

 

Dergančeva (2004), kot eno izmed bistvenih lastnosti prostega časa, izpostavi svobodo. 

V prostem času naj bi se posameznik svobodno in prostovoljno odločal o svojem 

prostem času in njegovi izrabi. To pa je tudi eno izmed načel prostega časa, katera bom 

predstavila v nadaljevanju. 

 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=prost&hs=1
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Prosti čas je tudi čas za razbremenitev od naporov v šoli ali pri delu ter drugih 

vsakodnevnih obveznosti (Gril, 2007). 

 

Povzetek, da je potrebno prosti čas izkoristiti le v smislu počitka z namenom relaksacije 

in regeneracije bi bil napačen, saj je pomen prostega časa veliko več kot le to. Ţe Lešnik 

(1987) namreč navaja, da je prosti čas namenjen tako oddihu in rekreaciji kot tudi 

razvoju osebnosti. »Prosti čas naj bi bil pomemben za krepitev ročnih spretnosti, razvoj 

nadarjenosti, pridobivanje ţivljenjskih izkušenj, utrjevanje druţabnih odnosov, 

ţivljenjskega optimizma, ustvarjalnosti in za razvoj osebnosti nasploh« (Lešnik, 1987, 

str. 8). Posameznik ga lahko porabi za oddih, izobraţevanje, razvedrilo, zabavo,.. To je 

čas, ko uresničuje svoja nagnjenja in interese, izpopolnjuje svoje sposobnosti in znanje, 

širi svoje obzorje, izraţa ideje, navezuje socialne stike, se osebnostno uveljavlja. »Zato 

prostočasne dejavnosti štejemo za pomemben dejavnik kakovosti ţivljenja« (Kristan, 

1992, str. 43). 

 

1.1.1 POMEN PROSTEGA ČASA 

Hočevar (1981) med poglavitne naloge prostega časa umešča: 

 

- počitek 

Pri počitku gre za odpravljanje utrujenosti in izčrpanosti od vsakodnevnih obveznosti, 

saj omogoča obnavljanje fizičnih in psihičnih moči, potrebnih za ţivljenje in delo. 

Poznamo več oblik počitka: pasivno in aktivno obliko ter relaksacijo. Ne glede na 

obliko pa je počitek ena izmed osnovnih potreb človeka in te funkcije ne smemo 

zanemariti. 

 

- zabavo 

Zabava osveţuje in ustvarja pozitivno razpoloţenje. Je pomemben element pri 

oblikovanju stila ţivljenja posameznika. Omogoča mu doţivljanje ugodja, obnovo 

energije, vzpostavljanje komunikacije in medsebojnih odnosov ter osvobaja od 

dolgočasja.  

Glede na stopnjo udeleţbe človeka, delimo zabavo na: pasivno, aktivno in kreativno 

(Kristančič, 2007). 
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- razvoj osebnosti 

Ena izmed pomembnih funkcij je tudi razvoj celovite osebnosti. S tem, ko posameznik 

zadovoljuje svoje potrebe in interese, ter od tem sprošča svoje notranje potenciale se 

tudi osebnostno razvija. To poteka na področju fizičnega, intelektualnega, čustvenega, 

moralnega, socialnega razvoja ter drugih področjih. 

 

Grilova (2007), ki v svojem prispevku obravnava prosti čas mladih, izbere drugačno 

klasifikacijo in kot funkcije prostega časa izpostavi: 

 

- neformalno izobraţevanje 

Mladi se vključujejo v raznolike dejavnosti. S spoznavanjem različnih področij lahko 

preizkušajo svoje spretnosti in sposobnosti, jih izpopolnjujejo ter pridobivajo nova 

znanja, kar lahko pripomore k izoblikovanju poklicne identitete. 

 

- vrstniško socializacijo 

Prosti čas mladi pogosto preţivljajo skupaj z vrstniki, kar jim ponuja precej moţnosti za 

socialno učenje, razvijanje medsebojnih spretnosti, osvajanje znanj in veščin, ki so 

temelj uspešne komunikacije. Vrstniška skupina pa ima velik vpliv tudi na oblikovanje 

osebne identitete posameznika (Durkin, 1996, povzeto po Gril, 2007). 

 

- razvoj societalnih kompetenc 

S sodelovanjem v dejavnostih javnega pomena (prostovoljstvo, humanitarne akcije, 

kulturne prireditve ipd.) si mladi pridobijo znanja in spretnosti, potrebne za druţbeno 

vključevanje. Na podlagi takšnih izkušenj si gradijo spoznanja in vedenje o poloţaju 

druţbe in odnosih v njej. 

 

Klasifikaciji se na videz precej razlikujeta, saj Hočevar (1981) opredeli funkcije 

prostega časa z vidika posameznika, Grilova (2007) pa se osredotoči bolj na sociološki 

vidik. Vsekakor ima prosti čas veliko razseţnosti. Z vprašanji prostega časa se namreč 

ukvarjajo strokovnjaki s področja sociologije, psihologije, antropologije, pedagogike, 

socialne medicine in kriminologije (Strojin, 1982, povzeto po Kuhar, 2006). 
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Za namen diplomskega dela bomo nekaj več pozornosti namenili dvema izbranima 

funkcijama, in sicer razvoju osebnosti ter vrstniški socializaciji, kar bomo podrobneje 

predstavili v nadaljevanju. 

 

1.1.2 NAČELA PROSTEGA ČASA 

Da bi prostočasne dejavnosti ohranile svoj namen in smisel moramo upoštevati nekaj 

pomembnejših načel prostega časa: 

 

- načelo svobode in prostovoljnosti 

Načelo svobode je najpomembnejše in predstavlja bistvo prostega časa. Posameznik se 

lahko svobodno odloča, kako bo preţivel svoj prosti čas. V aktivnosti se vključuje brez 

prisile in jih izbira na osnovi lastnih nagnjenj, interesov in potreb. Ločimo dva vidika 

svobode, svobodo od nečesa in svobodo za nekaj. Pri prvi gre za svobodo posameznika, 

da se zmore »osvoboditi« od obremenitev, obveznosti in drugih vplivov, ki mu krajšajo 

prosti čas. V okviru svobode za nekaj pa se kaţe sposobnost in moč posameznika, da se 

sam opredeli za ustrezno izbiro aktivnosti (Kristančič, 2007). Na tem mestu gre 

opozoriti na pozornost do otrok in mlajših mladostnikov, saj ti še nimajo razvitega 

smisla za koriščenje prostega časa. Tedaj imajo predvsem starši in učitelji nalogo, da 

odkrijejo posameznikova nagnjenja do raznih dejavnosti v prostem času, ob čemer ne 

smejo pozabiti na čim večje spoštovanje svobode in prostovoljnosti. 

»Prostovoljna dejavnost je dejavnost prostega časa, za katero se subjekt sam odloči, 

premišljeno in po svoji volji, nagnjenjih ter interesih prevzame vse obveznosti, zahteve 

in posledice, ki izvirajo iz procesa in organiziranosti take dejavnosti« (Lešnik, 1987, str. 

19). Kljub temu, da z vključitvijo v neko aktivnost, posameznik sprejme določena 

pravila in dolţnosti, pa mora biti sama odločitev za to, sprejeta brez prisile. 

 

- načelo smiselnosti 

»Smiselnost vsebin prostega časa je v dejavnem počitku, druţbeno sprejemljivem 

razvedrilu in razvoju osebnosti« (Kristančič, 2007, str. 76). Vrednotenje prostočasnih 

dejavnosti pa je odvisno od posameznika in okolja. Brez upoštevanja tega načela, se 

pojavi stanje nesmiselnosti.  
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Posameznik se začne dolgočasiti, postaja brezvoljen, izgubljen. »Če človek v neki 

dejavnosti ne najde smisla in neke vrednosti, je to lahko eden od vzrokov za deviantno 

vedenje in različne osebnostne krize« (Kuhar, 2006, str. 15). 

 

- načelo raznovrstnosti nalog in dejavnosti 

To načelo nas usmerja k iskanju različnih moţnosti preţivljanja prostega časa, tako v 

smislu vsebinske, časovne in prostorske različnosti. Omogočiti je potrebno aktivnosti, ki 

jih je mogoče opravljati tako z namenom imeti aktivni počitek, zdravo razvedrilo in 

zabavo, kakor tudi z namenom formiranja lastne osebnosti. Z večjim spektrom 

aktivnosti je povezana večja moţnost izbire, kar pripomore k pestrosti vsebin v prostem 

času posameznika in odvrača od dolgočasja. 

 

- načelo organiziranosti 

Načelo organiziranosti pomeni ustvarjanje ustreznih moţnosti, pogojev in 

raznovrstnosti programov. Organiziranost ne sme biti pretirano dirigirana in omejevalna 

(Kristančič, 2007). Tu ne gre toliko za operiranje s samo vsebino prostega časa, ampak 

predvsem za pripravo na preţivljanje prostega časa. Pomembno je vprašanje 

načrtovanja aktivnosti znotraj prostega časa. 

 

- načelo individualnosti 

Načelo individualnosti je tesno povezano z načelom svobode. Aktivnosti, v katerih se 

posameznik udejstvuje, si izbira na podlagi lastnih nagnjenj, sposobnosti in interesov. 

Končni cilj ni dejavnost sama ampak aktivna participacija, ko se posameznik izraţa, 

preizkuša, išče ter dokazuje svoje zmoţnosti. Skozi prostočasne aktivnosti se kaţejo 

posameznikove individualne značilnosti. 

 

- načelo kolektivnosti 

Prosti čas posameznika ni izoliran, saj se mnoge dejavnosti prostega časa odvijajo v 

skupinah, zatorej to načelo ne nasprotuje prejšnjemu, ampak ga dopolnjuje. Skozi 

kolektivno preţivljanje prostega časa se posameznik uči skupinskega reševanja nalog, 

prejema odgovornost v skupini, doţivlja občutke povezanosti in enakopravnosti. 

Skupina predstavlja pomembno okolje, kjer se vzpostavljajo odnosi, kjer se lahko 

preizkušajo nove oblike vedenja in identiteta posameznika. Skupina daje občutek 

sprejetosti in varnosti, pripadnosti (Bajzek idr., 2003). 
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- načelo kreativnosti 

Dejanska svoboda se kaţe ravno skozi načelo kreativnosti. To načelo spodbuja 

posameznika k izraţanju lastnih nagnjenj in uresničevanju idej, da izrazi svojo 

individualnost. Ustvarjalnost vodi k različnosti, le-ta pa naj bi bila kvaliteta in ne ovira, 

saj omogoča razvoj in dvig druţbene zavesti. 

 

- načelo amaterstva 

Ljubiteljsko ukvarjanje z aktivnostmi spodbuja ustvarjalnost in ohranja motivacijo. 

Prostočasne dejavnosti ne smejo postati profesionalne in pridobitniške. Če se dejavnosti 

spreobrnejo v neprestano pehanje za doseţki, nas odveţejo prostega časa, saj postanejo 

obveznosti. Na to načelo še posebej ne smemo pozabiti v današnjem času, ko se kaţejo 

vse večje tendence po komercializaciji prostega časa. Kot nasprotje potrošniški druţbi si 

lahko vzamemo za zgled prostovoljstvo, ki kot posebna oblika udejstvovanja v prostem 

času daje kvaliteto tako posamezniku pri njegovem osebnostnem razvoju, kot celotni 

druţbi, in pozitivno vpliva na medgeneracijsko solidarnost. 

 

- načelo ustreznosti starosti in spolu 

Ko oblikujemo dejavnosti prostega časa moramo upoštevati razvojno stopnjo 

posameznika, da s pretiranimi in neustreznimi zahtevami ne vplivamo negativno na sam 

osebnostni razvoj. Prav tako je potrebno upoštevati tudi razlike med spoloma ter se 

zavedati dejstva, da delitev na moške in ţenske aktivnosti velikokrat ni ustrezna in je 

nepotrebna. 

 

1.1.3 DEJAVNOSTI PROSTEGA ČASA 

Vrste prostočasnih dejavnosti 

V tesni povezavi s funkcijami prostega časa, nekateri sociologi delijo prostočasne 

dejavnosti v naslednje 3 skupine (Jerbič, 1970, povzeto po Novak, 1992): 

 

- spontane aktivnosti 

To so dejavnosti, ki se jih posameznik loteva spontano in neorganizirano, brez vnaprej 

postavljenih ciljev. Loteva se jih zaradi trenutnega nagiba in se preneha z njimi 

ukvarjati, ko se jih naveliča oziroma zadosti svojim trenutnim potrebam. Spontane 

dejavnosti učinkujejo v funkciji aktivnega počitka in zabave. 
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- potrošniške aktivnosti 

Potrošniške aktivnosti ponujajo posamezniku zabavo in mu omogočajo zadovoljevanje 

različnih interesov in potreb. 

 

- organizirane aktivnosti 

Organizirane dejavnosti terjajo od posameznika aktivno udeleţbo. Zanje je značilno, da 

so ciljno usmerjene, načrtovane in organizirane. V te dejavnosti se posameznik 

vključuje zavestno, z določnimi cilji, interesi in pričakovanji. So v funkciji človekovega 

razvoja, saj posamezniku omogočajo zadovoljevanje interesov in razvijanje njegovih 

notranjih potencialov, brez prisile ali omejevanja. 

 

V literaturi najdemo tudi druge klasifikacije, ki se naslanjajo bolj na vsebino dejavnosti. 

Lešnik (1982) je za namene raziskovanja oblikoval naslednjo delitev: 

 

- informativne dejavnosti 

So tiste dejavnosti, ki zadovoljujejo potrebe po novih izkušnjah in spoznanjih. Na ta 

način širimo svoje zanje in razgledanost, se poučimo o stvareh, ki nas zanimajo, tešimo 

svojo radovednost, itd. Danes so te dejavnosti v tesni povezanosti z informacijsko 

tehnologijo in mediji. 

 

- ustvarjalne dejavnosti 

So tiste, ki zadovoljujejo teţnjo po ustvarjanju, izdelovanju, razvoju novega in preko 

doseţkov omogočijo osebno potrditev. Preko ustvarjalnih dejavnosti posameznik krepi 

svoje talente, ustvarjalno mišljenje, iznajdljivost, fleksibilnost, tolerantnost, 

neodvisnost. 

 

- telesnovzgojne (športne) dejavnosti 

Te dejavnosti zadovoljujejo teţnje po gibanju in uveljavljanju telesnih zmogljivosti, 

preko katerih si posameznik krepi samozavest in ustvarja zadovoljstvo. Športne 

aktivnosti so tudi pomemben del zdravega načina ţivljenja in dobrega počutja. 
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- druţabne dejavnosti 

So tiste dejavnosti, ki zadovoljujejo teţnje po stikih z ljudmi, omogočajo doţivljanje 

občutka varnosti, pripadnosti skupini ter krepijo medsebojne odnose. Imajo 

socializacijsko vrednost in so za posameznika nepogrešljive. 

 

- filozofične dejavnosti 

Zadovoljujejo teţnjo po razumevanju in oblikovanju ţivljenjskih nazorov, prispevajo k 

trdnosti človekove osebnosti ter odnosu do sveta, okolja in sebe. Preko teh dejavnosti in 

druţbenega zrcala posameznik oblikuje lastne vrednote, si postavlja cilje in išče smisel 

svojega ţivljenja. 

 

- neopredeljene dejavnosti 

So vse tiste dejavnosti, ki jih glede na navedene teţnje ne moremo uvrstiti v nobeno od 

naštetih skupin in so tudi sicer precej svojevrstne. 

 

Katere dejavnosti bodo krojile prosti čas posameznika, je odvisno predvsem od njega 

samega, pa tudi od dejavnikov, ki vplivajo na izbiro. 

 

Vloga motivov in potreb pri prostočasnih dejavnostih 

Motivi nas spodbujajo in usmerjajo k dejavnostim, zaradi njih vztrajamo in dosegamo 

cilje. Z dosego cilja zadovoljimo svoje lastne potrebe. Le te so lahko popolnoma 

biološke in tako pomembne tudi za samo preţivetje ali pa psihosocialne, ki pripomorejo 

k osebnostni rasti in socializaciji. 
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Graf 1.1: Hierarhija potreb po Maslowu 

 

Vir: Kompare idr., 2001, str. 193. 

 

Maslow je potrebe razdelil na osnovne (spodnje 4), ki so pomembne predvsem za 

preţivetje in višje potrebe (zgornje 3). Ko so osnovne zadovoljene, se lahko usmerimo k 

višjim potrebam. Vendar to ne drţi popolnoma, saj se lahko pojavijo tudi višje potrebe, 

čeprav niţje še niso zadovoljene (npr. pri športnikih). 

 

Gomboc (2007) opiše, kako je pri izvajanju interesnih dejavnosti v večji meri upoštevan 

Glasserjev koncept potreb: 

- Potreba po pripadnosti, prijateljstvu, sodelovanju kot potreba po osebnem, 

interaktivnem odnosu. Ob odsotnosti mehanizmov prisile so upoštevana 

učenčeva čustva, zanimanja, sposobnosti in druge razvojne značilnosti. 

- Potreba po moči, uveljavljanju v sposobnostih za doseganja cilja, kar je 

dejavnost sama in ne nagrada ali dobra ocena. Dejavnost naj torej nosi cilj v 

sebi, izhaja iz otroka, je izkustvena in notranje motivirana. 

- Potreba po svobodi vključuje moţnost izbire, ustvarjalnost, odkrivanje in iskanje 

novega, dopušča nenačrtnost. 
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- Potreba po zabavi je potreba po sproščenosti, spremembah, novostih, 

presenečenju, prostem času, igrivosti, brez strahu. Največ se naučimo iz 

ţivljenjskih situacij, izkustveno učenje pa je zabavno in daje moč. 

 

Po Derganc (2004, str. 35) prosti čas zadovoljuje 6 sklopov potreb: 

- psihološke potrebe (občutek svobode, zabave, vključevanja, izziva), 

- izobraţevalne potrebe (intelektualni izziv, znanje, osvajanje veščin), 

- socialne potrebe (socialni odnosi in interakcije), 

- relaksacijske potrebe (oddih od napetosti in stresa, počitek in sprostitev), 

- fiziološke potrebe (zdravje, odpornost, urejenost) in 

- estetske potrebe (čut za kulturno). 

 

Prostočasne dejavnosti so pomembne in tudi odlična priloţnost, za zadovoljevanje 

lastnih potreb in interesov. 

 

1.1.4 DEJAVNIKI PROSTEGA ČASA 

Na izrabo prostega časa vplivajo različni dejavniki, ki so v tesni medsebojni odvisnosti. 

Izpostavili bi nekaj najpomembnejših. 

 

Druţina 

Poleg šole in prijateljev je druţina prvi in najpomembnejši dejavnik socializacije, ki 

pomembno pripomore k oblikovanju odnosa do sebe in drugih, vzorcev vedenja ter k 

prilagajanju druţbenim zahtevam. (Kopare idr., 2001). 

Druţina je prva, ki poskrbi za prosti čas otroka. »V druţini se uveljavijo osnovne oblike 

vedenja in dela in tako tudi vrednotenje dejavnosti in dela v prostem času« (Hočevar, 

1981, str. 21). Ţivljenjski stil druţine vsekakor pomembno vpliva na posameznikovo 

izbiro različnih dejavnosti. Starši namreč usmerjajo interese otrok na tista področja 

preţivljanja prostega časa, do katerih sami čutijo naklonjenost. Tako lahko v druţini 

prevladuje denimo umetniško-glasbeni, zabavno-rekreacijski, športno-rekreacijski ali 

kakšen drug stil ţivljenja (Kristančič, 2007). V literaturi se tudi pogosto omenja, da se 

višje izobraţeni starši bolj zanimajo za prosti čas svojih otrok ter jih bolj spodbujajo in 

navajajo h kvalitetnemu preţivljanju prostega časa. Na druţinsko ţivljenje in načine 

preţivljanja prostega časa pa vsekakor vplivajo odnosi med druţinskimi člani, posebej 
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odnos staršev do otrok. Nekateri starši na prosti čas gledajo s sumničenjem in 

nezaupanjem, saj se bojijo, da bo se v tem času otroci naučili »slabih« navad in jih zato 

drţijo doma, saj menijo, da jih bodo tako obvarovali tveganih zabav zunaj doma. Tako 

kot ta skrajnost, tudi ni ustrezen brezbriţen odnos staršev, ki se ne zmenijo, kaj se z 

otrokom v prostem času resnično dogaja (Derganc, 2004). 

Mnogi se lahko čutijo prikrajšani tudi, ko si zaradi slabega materialnega (finančnega) 

stanja različnih prostočasnih aktivnosti ne morejo privoščiti. 

 

Šola in vrstniki 

Šola je vzgojno-izobraţevalni sistem in ima za odraščajočega otroka velik pomen, saj je 

tako rekoč njegov drugi dom. V šoli učenec pridobiva znanje, izobrazbo, se osebnostno 

oblikuje, razvija lastno kritičnost in ustvarjalnost, samostojnost in solidarnost, skratka, 

šola je priprava na ţivljenje (Bajzek idr., 2003). Tako je šola pomemben dejavnik tudi 

pri vzgoji za prosti čas. Le-ta se ne more uresničevati samo pri pouku, temveč predvsem 

v okviru razširjenega programa, kamor se učenci vključujejo prostovoljno. Ta obsega 

jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti ter šolo v naravi 

(povzeto po: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535). 

Med drugim imajo npr. interesne dejavnosti »izredno veliko vzgojno vrednost za 

učence, ki so v šoli manj uspešni ali iz drugih razlogov odklanjajo običajno šolsko delo. 

Pri interesnih dejavnostih so sprejeti, se uveljavljajo, so ustvarjalni, notranje motivirani« 

(Gomboc, 2007, str. 84). Vendar po raziskavah Grilove (2004) učno neuspešni mladi 

svoj čas pogosteje preţivljajo pasivno (gledanje TV, poslušanje glasbe). Večji deleţ 

neuspešnih kot drugih osnovnošolcev tudi ne obiskuje kroţkov. 

Šola je tudi prostor, kjer poteka druţenje z vrstniki, oblikujejo se skupina, porajajo se 

prijateljstva. Vrstniška skupina pomembno vpliva na oblikovanje posameznikovih 

vrednot in idej. Avtorji več raziskav so tudi potrdili velik vpliv vrstnikov na področja 

oblačenja, glasbe, izbire prijateljev, skupin za druţenje, knjig za branje, medtem ko 

imajo npr. pri izbiri interesnih dejavnosti večji vpliv starši (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009). 

 

Motivacija 

Motivacija spodbuja in usmerja naša dejanja, ter pomembno vpliva na to, da nekaj 

naredimo ali pa ne (Kompare idr., 2001). Vsekakor je notranja motivacija pomembnejša 

od zunanje, vendar nanjo ne moremo vedno računati.  
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Tako se je potrebno večkrat posluţevati zunanjih spodbud kot npr. različnih pohval, 

nagrad, tekmovanj, postavljanj rokov ipd. Ob tem morajo biti zunanje pobude 

oblikovane premišljeno in le z namenom spodbuditi začetno ukvarjanje z dejavnostjo, 

ko je cilj dejavnost sama. Končni cilj pa je seveda aktivna udeleţba posameznika z 

namenom sooblikovanja in organizacije vsebin prostega časa. Potrebno je odkriti in se 

zavedati močnih področjih, saj bo posameznik na podlagi le-teh lahko izbral področja, 

ker bo uspešen. Uspeh in napredek posledično okrepi motivacijo in tako vpliva na 

ohranjanje zadovoljstva in vztrajanje pri aktivnosti (Derganc, 2004). 

 

Sposobnosti in interesi 

Preţivljanje prostega časa naj bi bilo usklajeno z interesi, potrebami, ţeljami in 

sposobnosti vsakega posameznika. »Interesi so rezultat širšega druţbenega vplivanja na 

človeka v procesu njegove socializacije« (Kristančič, 2007, str. 111). Pri izbiri 

prostočasnih aktivnosti naj bi torej izhajali iz lastnih interesov, saj nam bo zanimanje 

dvignilo tudi motivacijo do dela. Posameznik namreč dosega dobre rezultate in je 

uspešen, če dela to, kar ga veseli in zanima. In ravno dejavnosti prostega časa naj bi bile 

tiste, ki bi posameznika pritegnile, ker so mu zanimive, zabavne, v njih uţiva in se 

sprosti. V kolikor ob tem še krepi svoje sposobnosti, je zadovoljstvo toliko večje. Skozi 

aktivnosti prostega časa krepimo svoje fizične in psihosocialne spretnosti. Krepitev 

znanja in veščin nanj poteka na zabaven način, posameznikove sposobnosti pa naj bodo 

usklajene s pričakovanji in zahtevami, saj lahko v nasprotnem primeru postane prosti 

čas storilnostno naravnan in kot tak vir stresa namesto oddiha (Kuhar, 2008). 

 

Bivalno okolje 

V katere dejavnosti, programe se po posameznik v prostem času lahko vključil je 

odvisno od kvantitete in kvalitete ponudbe. Za zadostitev tem zahtevam, morajo biti 

izpolnjeni tako kadrovski, kot tudi prostorski pogoji. Kristančič (2007) med drugimi 

navaja dve pomembni skupini dejavnikov in sicer; 

- objekte, pomembne za preţivljanje prostega časa (naprave, prostori, pripomočki, 

otroška igrišča, zabavišča, kopališča, izletniške točke, mladinski centri, seniorski 

centri dejavnosti, počitniška naselja, parki, športne dvorane in igrišča, centri kulture, 

nakupovalna središča in proste ulične površine) ter 
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- kulturne ustanove (gledališča, kulturne in umetniške razstave, muzeji, knjiţnice, 

univerze za odrasle, radio in TV-postaje, izdajateljska podjetja, kinematografi in 

podobno). 

Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da moţnosti prostočasnega udejstvovanja na 

podeţelju ne moremo primerjati s ponudbo in organizacijo aktivnosti v mestih, saj 

vključuje tudi pomemben faktor mobilnosti. 

 

Starost in spol 

Posameznik v različnih starostnih obdobjih različno doţivlja in preţivlja prosti čas. 

Tako je npr. za prosti čas mlajših otrok značilna predvsem igra. Mladi se v prostem času 

ukvarjajo z dejavnostmi s področja prijateljstva, športa, glasbe ter ukvarjanja z 

računalniki (Raičevič, 2008). V odraslem obdobju se prosti čas vse pogosteje porabi za 

lastno regeneracijo, za kompenzacijo identitetnih izgub in razreševanje konfliktov, ki 

nastajajo v drugih sferah ţivljenja, za druţenje in vzdrţevanje socialnih mreţ (Ule, 

2000, povzeto po Kuhar, 2008). Med starostniki pa so najbolj priljubljene dejavnosti 

rekreacije, edukacije in prostovoljstva. 

Na podlagi literature in različnih raziskav se tudi ne da izogniti dejstvu, da se 

prostočasne aktivnosti delijo na tradicionalistično bolj ţenske oziroma moške. Vendar 

to ne bi smela biti ovira, da se posameznik v določeni dejavnosti lahko vsaj preizkusi. 

 

1.1.5 PASTI PROSTEGA ČASA 

Kljub temu, da se v sodobni druţbi vse bolj poudarja, kako koristno izkoriščen prosti 

čas dviguje kvaliteto ţivljenja posameznika, pa je v zvezi s tem potrebno opozoriti na 

določene pasti, ki se pojavljajo. Na to so še posebej občutljivi otroci v obdobju poznega 

otroštva in mladostniki. 

 

Potrošniška druţba in vpliv medijev 

Prosti ni več tako prosti, saj sodobna industrija »s produkcijo modnih stilov, trendov, 

elektronske in zabavne industrije hote ali nehote zmanjšuje prostor avtonomije in 

vzdrţuje nadzor nad prostim časom mladih« (Derganc, 2004, str. 38). Mladi se tako 

pogosto znajdejo pod močnim vplivom medijev, ki »propagandirajo« določene vsebine. 

Tisti, ki si zaradi slabega materialnega stanja različnih, zlasti organiziranih prostočasnih 

aktivnosti ne morejo privoščiti, se tako čutijo prikrajšane. Materialne dobrine imajo ţal 
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prepogosto tudi velik vpliv pri uresničevanju medsebojnih odnosov in socialne 

integracije. 

 

Pasivno preţivljanje prostega časa 

»Pasivni prosti čas sam po sebi ni problematičen, saj vsakdo občasno potrebuje čas za 

popolno sprostitev, za gledanje televizije, za leţanje na kavču, branje lahkega čtiva. 

Problem nastane tedaj, ko takšno početje postane načelna ali edina strategija za 

preţivljanje prostega časa« (Ule, 2000, povzeto po Derganc, 2004, str. 32). Takšno 

početje navadno pripomore k »izklopu« od vsakdanjih napetosti in skrbi, a ne prinaša 

dolgotrajnega zadovoljstva. Takšni vzorci preţivljanja prostega časa tudi negativno 

vplivajo na samopodobo (Kuhar, 2008). Če posameznik samo absorbira ponujene 

vsebine, s tem zatira svojo kreativnost in samoiniciativnost. 

Pasivno preţivljanje prostega časa se povezuje s slabšo socialno integracijo kot tudi z 

dolgčasom. Vzrok slednjemu so lahko subjektivne zmoţnosti posameznika 

(pomanjkanje samoiniciativnosti in vztrajnosti, slabše sposobnosti vrednotenja in 

odločanja, teţave pri organizaciji, komunikaciji ipd.) ali pa objektivne moţnosti, ko je 

npr. posameznik vključen v neko dejavnost, ki mu ne ugaja (Derganc, 2004). Zato je 

potrebno ravnovesje med strukturiranim prostim časom in tistim časom, ko so mladi 

prepuščeni lastni iniciativnosti. 

 

Napačna interpretacija »svobode« v prostem času 

»Izkušnja svobode v prostem času spodbuja mladostnike, da eksperimentirajo s 

socialnimi vlogami, vedenjem in idejami. Vendar pa ima eksperimentiranje lahko tudi 

negativne posledice« (Gril, 2007, str. 15). Tako lahko mladi zapadejo v alkohol, droge, 

spolnost, prestopniško vedenje… Prosti čas postane čas tveganja. 

 

Profesionalno koriščenje prostega časa 

Pridobivanje različnih kompetenc, certifikatov, oblikovanje telesa ipd. naj bi prispevalo 

k boljšemu socialnemu poloţaju posameznika (Kuhar, 2008). Vendar takšno 

izobraţevanje in udejstvovanje pogosto pripomore le k vse večjim obremenitvam in 

stresu, prosti čas pa izgubi svoj pomen. 

Vse prepogosto tudi zasledimo, da je v sodobni druţbi posameznik primoran krčiti svoj 

prosti čas na račun storilnostnih pritiskov šolanja ali sluţbenih zahtev. 
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1.1.6 RAZISKAVE NA PODROČJU PROSTEGA ČASA 

 

Prosti čas osnovnošolcev 

V mednarodni sociološki raziskavi o odraščajočih otrocih lahko v knjigi Zrcalo 

odraščanja (Bajzek idr., 2003) beremo tudi o tem, kako učenci najraje preţivljajo svoj 

prosti čas. Anketiranje je potekalo meseca aprila in maja 2001 in je zajelo 646 otrok 

slovenskih osnovnih šol, starih od 9-14 let. 

 

Tabela 1.1: Preživljanje prostega časa osnovnošolcev (v %) 

 9-letniki 11-letniki 13-letniki dekleta fantje skupaj 

druţenje s prijatelji    67,2 58,3 62,8 

gledanje TV 28,0 40,0 59,0 / / 43,0 

poslušanje glasbe 23,5 33,7 49,4 41,0 31,0 36,2 

domače naloge 35,0 35,0 24,0 / / 31,3 

raba računalnika 21,1 28,4 31,3 14,2 41,1 27,2 

Branje 40,2 28,8 12,9 34,0 18,8 26,6 

obiskovanje tečaja / / / / / 24,0 

igre z ţogo / / / / / 20,3 

igranje priljubljenih iger / / / / / 8,7 

Vir: povzeto po Bajzek idr., 2003, str. 161-164 

 

Predstavljeni rezultati kaţejo, da si učenci v svojem prostem času najbolj ţelijo druţenja 

s prijatelji. Biti s prijatelji je njihova lastna izbira biti z vrstniki, ki jih razumejo, med 

katerimi se dobro počutijo in je tudi en izmed pomembnih dejavnikov neformalne 

socializacije. 

Zanimiva je tudi ugotovitev, da dekleta svoj prosti čas pogosteje od fantov preţivljajo v 

druţbi prijateljev, ob poslušanju glasbe in branju knjig. Na veliko razliko med spoloma 

pa naletimo pri uporabi računalnika, samo 14 odstotkov deklet in kar 41,1 odstotkov 

fantov preţivlja ob njem svoj prosti čas. Prezreti tudi ne gre dejstva, da zanimanje za 

branje v prostem času z odraščanjem pomembno upada. 
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Kompleksnejši pregled nad preţivljanjem prostega časa učencev v osnovi šoli je 

prikazan v grafu 1.2. 

 

Graf 1.2: Način preživljanja prostega časa otrok po starostnih skupinah (v %) 

 

Vir: Bajzek idr., 2003, str. 165. 

 

Skladno z velikim razmahom informacijske tehnologije zasedajo pri učencih pomembno 

mesto televizija, glasba in računalnik. Po podatkih vidimo, da zanimanje za tovrstno 

preţivljanje prostega časa z leti narašča. Ob upoštevanju dejstva, da je bila raziskava 

izvedena dobro desetletje nazaj, je na mestu vprašanje, koliko se je, glede na razmah 

informacijske tehnologije (računalniki, internet), spremenil oziroma povečal interes za 

tovrstno preţivljanje prostega časa. Je resničen stik z vrstniki in prijatelji še vedno 

pomembnejši od navideznega, virtualnega druţenja preko najrazličnejših omreţij? 

Pri preverjanju hipotez raziskovalci ugotavljajo, da se preţivljanje prostega časa s 

prijatelji, v nasprotju s pričakovanji, z odraščanjem skoraj nepomembno poveča, 

medtem ko se izredno poveča osamljeno preţivljanje prostega časa učencev. Potrdi pa 

se vpliv druţine (usmerjenost, moţnosti, ambicije) in okolja (ponudba), ki ga le to ima 

na način izrabe prostega časa. 
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Prosti čas mladih 

Na temo preţivljanja prostega časa mladih v Ljubljani je bila izvedena raziskava pod 

vodstvom dr. Grilove (2004), s katero so poizkušali med drugim odgovoriti tudi na 

sledeča vprašanja: 

- ali obstajajo razlike v načinu preţivljanja prostega časa pri različno starih 

mladostnikih in 

- ali učno neuspešni mladi preţivljajo svoj prosti čas drugače od vrstnikov. 

Skupaj je v raziskavi sodelovalo 2189 mladih; v skupini mlajših mladostnikov, starih od 

12 do 14 let pa je anketni vprašalnik izpolnjevalo 662 učencev osnovnih šol. 

 

Graf 1.3: Najpogostejše prostočasne dejavnosti mladih v Ljubljani (v %) 

 

Vir: Gril, 2004, str. 9 

 

Iz podatkov razberemo, da je, ne glede na starost, šport najpogostejši način preţivljanja 

prostega časa mladih. Pozitiven je tudi podatek, da pasivno preţivljanje prostega časa z 

leti upada, pogostejše pa postajajo aktivne oblike. Starejši mladostniki tudi več časa kot 

osnovnošolci preţivijo s prijatelji. 

Pokazale so se tudi razlike v preţivljanju prostega časa med učno neuspešnimi 

osnovnošolci. V sklepnih ugotovitvah beremo, da večji deleţ (24 %) neuspešnih kot 

ostalih učencev ne obiskuje nobenega kroţka. V neorganiziranem prostem času je večji 

deleţ neuspešnih učencev pogosto pasivnih, so pa v primerjavi z vrstniki pogosteje 

povsem zadovoljni s tem kar počnejo.  
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Raičevič (2008) predstavi rezultate raziskave o prostem času mladih, ki je bila 

opravljena med učenci in dijaki, starimi od 12 do 17 let. 

 

Graf 1.4: Pogostost ukvarjanja z dejavnostjo (v %) 

 

Vir: Raičevič, 2008, str. 67. 

 

Mladi največ časa porabijo za druţenje s prijatelji, gledanje televizije ter delo z 

računalnikom. 

 

Graf 1.5: Pogostost opravljanja posamezne dejavnosti (v%) 

 

Vir: Raičevič, 2008, str. 68. 

 

Mladi se poleg ukvarjanja s športom, branja knjig, časopisov in revij ter poslušanja 

glasbe, redno ukvarjajo s svojimi hobiji. Med le-temi so bile največkrat naštete športne 

dejavnosti in sicer nogomet, košarka, odbojka, rokomet, karate in jahanje, med igranjem 

inštrumentov pa prevladujeta klavir in kitara (Raičevič, 2008).  
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1.2 RAZVOJ OTROKA V SREDNJEM OTROŠTVU 

Človekov razvoj lahko razdelimo na štiri osnovna obdobja: prenatalno obdobje, 

otroštvo, mladostništvo (adolescenca) in odraslost. Skozi vsa obdobja poteka razvoj na 

različnih področjih (telesnem, spoznavnem, čustvenem, socialnem idr.), ki so med seboj 

v tesni soodvisnosti. Zelo natančnih mejnikov v razvoju ne moremo postaviti, saj smo si 

ljudje med seboj različni in poteka razvoj pri vsakem posamezniku nekoliko drugače, a 

vendar v enakem zaporedju. Tudi v literaturi ne najdemo natančnih kronoloških 

mejnikov za posamezna obdobja. 

 

V znanstveni monografiji Marjanovič Umek in Zupančič (2009) najdemo naslednjo 

delitev razvojnih obdobij: 

1. prenatalno (od spočetja do rojstva) 

2. obdobje dojenčka in malčka (od rojstva do 3. let) 

3. zgodnje otroštvo (od 3. do 6. let) 

4. srednje in pozno otroštvo (od 6. let do začetka pubertete) 

5. mladostništvo (med začetkom pubertete in 22.-24. letom) 

6. zgodnja odraslost (med 22.-24. letom in 40.-45. letom) 

7. srednja odraslost (med 40.-45. letom in 65. letom) 

8. pozna odraslost (od 65. leta do smrti) 

 

V okviru diplomskega dela se bomo osredotočili na obdobje srednjega in poznega 

otroštva (v nadaljevanju: srednjega). Začetek tega obdobja lahko poveţemo z vstopom 

otroka v šolo, trajalo pa naj bi tja do 11., 12. leta. 

 

1.2.1 TELESNI RAZVOJ V SREDNJEM OTROŠTVU 

»Značilnosti tega obdobja so hitra linearna rast okončin, zmanjševanje podkoţne plasti 

maščevja, izoblikovanje pasu na trupu pri deklicah, spremembe v razmerjih na glavi in 

obrazu, pojav prvih znakov spolne diferenciacije« (Tomazo-Ravnik, 2009, str. 119). 

 

Kljub vsem očitnim spremembam se telesna rast in razvoj odvijata počasneje, kot npr. v 

zgodnjem otroštvu, vendar se razlike med posamezniki večajo. Med otroci se pojavijo 

razlike v višini in teţi. 
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Motorične sposobnosti se še naprej razvijajo. Otroci se radi učijo novih veščin in 

preizkušajo svoje telesne zmogljivosti. Pridobivajo na moči, hitrosti in izboljšujejo 

koordinacijo (Papalia, Olds in Feldman, 2003). Zaradi motoričnega napredka se poveča 

sodelovanje v različnih gibalnih aktivnostih. 

 

»V zahodnem svetu je ţivljenje otrok danes veliko bolj organizirano, kot je bilo v 

prejšnji generaciji. Otroci se manj ukvarjajo s prostimi, nestrukturiranimi dejavnostmi, 

kot so igra prerivanja in druge neformalne igre, več pa z organiziranimi športi« 

(Hofferth in Sandberg, 1998, po Papalia, Olds in Feldman, 2003, str. 288). 

 

1.2.2 SPOZNAVNI RAZVOJ 

V obdobju med 7. in 12. letom starosti otrok preide na stopnjo konkretnih operacij. To 

pomeni, da je otrokovo mišljenje logično in fleksibilno, saj lahko hkrati razmišlja in 

upošteva več vidikov istega problema, vendar si mora pri mišljenju pomagati s 

predstavljanjem konkretnih situacij (Marjanovič Umek in Svetina, 2009). Otrok razvije 

sposobnosti seriacije, klasifikacije in konzervacije, bolj razume prostorske odnose. 

 

V srednjem otroštvu se poveča tudi sposobnost delovnega spomina. Glavni nadzorni 

center, ki nadzira predelavo informacij v delovnem spominu, dozori med 8. in 10 letom. 

Izboljšajo se sposobnosti pomnjenja, razvoj metaspomina, selektivna pozornost in 

koncentracija (Papalia, Olds in Feldman, 2003). 

 

Spretnejše in hitrejše predelovanje informacij pripomore k uspešnejšemu reševanju 

nalog. Otroci postanejo sposobni osredotočiti se na informacije, ki jih potrebujejo in 

prezreti nepomembne. 

 

Napredek se pokaţe tudi skozi govorni razvoj. Otrokov besednjak se širi, izboljšata se 

slovnica in skladnja. Otrok se nauči, da imajo besede lahko več pomenov, pogosto rabi 

primere in prispodobe. Struktura povedi je vse bolj dovršena. Narašča deleţ sestavljenih 

stavkov, medtem ko deleţ enostavnih stavkov z leti upada (Marjanovič Umek in 

Svetina, 2009). 
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Otroci se več in na razvojno višji ravni pogovarjajo z vrstniki, kot pa z odraslimi. 

Vsebine pogovorov so raznolike, v pogovoru pogosto uporabljajo sleng (Marjanovič 

Umek in Svetina, 2009). V pripovedovanje zgodb otroci pogosto vnašajo osebne 

izkušnje. 

 

V srednjem otroštvu se z vstopom v šolo prične strukturiran proces opismenjevanja. 

Govornemu jeziku se pridruţi pisni jezik, učenje branja in pisanja pa otrokom zariše 

nove poti pri usvajanju znanja, omogoča širjenje domišljuje in interesov. 

 

1.2.3 PSIHOSOCIALNI RAZVOJ 

Čustva 

Čustveni razvoj v srednjem otroštvu omogoča otrokom vse boljše zavedanje, 

razumevanje in razlaganje lastnih čustev in čustev drugih ter vse učinkovitejše 

nadzorovanje doţivljanja in izraţanja čustev (Fekonja in Kavčič, 2009). Otroci v 

srednjem otroštvu začenjajo razumeti, da lahko deloma vplivajo na doţivljanje svojih 

čustev. Spoznajo tudi, da je čustvo mogoče potlačiti, vendar zato ne izgine (Rotenberg 

in Eisenberg, 1997, po Papalia, Olds in Feldman, 2003). Prisotna čustva pa teţje 

prikrijemo pred nekom, ki nas dobro pozna in opazuje (Meerum, Terwogt in Harris, 

1993, po Fekonja in Kavčič, 2009). 

Pomemben napredek v čustvenem razvoju srednjega otroštva je razvoj nadzora nad 

doţivljanjem in izraţanjem negativnih čustev. 

Otroci se naučijo razumeti vzroke svoje jeze, ţalosti, strahu, naučijo se tudi predvideti, 

kako se bodo na izraţanje teh čustev odzvali drugi ljudje in prilagoditi izraţanje 

negativnih čustev in svoje vedenje glede na socialno situacijo (Papalia, Olds in 

Feldman, 2003). 

Strah, kot specifično čustvo, lahko deluje kot varovalni dejavnik ali pa na posameznika 

deluje kot zavora. V obdobju srednjega otroštva dosedanje strahove otrok nadomeščajo 

realistični strahovi, začno se pojavljati strahovi v povezavi s šolo (npr. strah pred 

učitelji, neuspehom), vse več je tudi socialnih strahov (npr. pred zafrkavanjem, 

zavračanjem vrstnikov, drugačnostjo) (Fekonja in Kavčič, 2009). 
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Igra 

Igra je pomemben element prostega časa, je osnovna oblika otrokove dejavnosti in 

odraščanja. Preko igre otrok vzpostavlja stik z okoljem, komunicira, zadovoljuje 

potrebe po gibanju, intelektualni dejavnosti. Igra je tudi sredstvo učenja in vzgoje 

(Hočevar, povzeto po Kristančič, 2007).  

»Skozi igro otroci spodbujajo čutila, se učijo uporabljati mišice, usklajujejo vid z gibi, 

pridobivajo nadzor nad svojim telesom in nove spretnosti. S pretvarjanjem preizkušajo 

vloge, se soočajo z neprijetnimi  čustvi, dojemajo stališča drugih ljudi in si gradijo sliko 

druţbenega sveta. Razvijejo spretnosti za reševanje problemov, izkusijo veselje ob 

ustvarjanju in postanejo spretnejši v govoru« (Bordova in Leong, 1998; J. I. F. Davison, 

1998; Furth in Kane, 1992; J. E. Johnson, 1998; Nourot, 1998; Singer in Singer, 1990, 

povzeto po Papalia, Olds in Feldman, 2003, str. 265). 

 

Igra ni le dejavnost otroka, ampak se pojavlja v vseh obdobjih človekovega ţivljenja. 

V obdobju srednjega otroštva se otrok preizkuša skozi različne vrste iger: 

- z igro prerivanja, ki jo spremljajo pozitivna čustva, spodbuja gibalni razvoj, 

- preko zahtevnejše konstrukcijske igre razvija sposobnosti prostorskih predstav, 

- igra s pravili zahteva sodelovanje, prilagajanje, razumevanje in upoštevanje pravil, 

- preko sociodramske igre raziskuje socialne vloge in spodbuja domišljijo. (Fekonja, 

2009). 

 

»Za celotno obdobje otroštva je značilna tudi igra z računalniškimi in videoigricami. 

Igranje računalniških in videoiger v prvi vrsti vpliva predvsem na otrokov socialni 

razvoj, saj predstavlja način njihovega preţivljanja prostega časa.« (Fekonja, 2009, str. 

390).  

Pogosto igranje povzroča utrujenost, glavobole, ima negativen vpliv na komunikacijo s 

starši ali vrstniki ter lahko vodi v izolacijo. Po drugi strani pa je igranje računalniških 

iger pogosta tema pogovora med vrstniki. Vsekakor količina in izbor iger lahko 

pozitivno vpliva na otrokov kognitivni razvoj. Igranje od otroka zahteva deduktivno 

mišljenje, določeno stopnjo pozornosti, razvija koordinacijo oko-roka ter nenazadnje 

povečuje znanje računalništva. 
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Vrstniki 

Druţina še vedno ostaja pomemben dejavnik socializacije, ki prispeva k oblikovanju 

otrokove osebnosti, medsebojnih odnosov in socialnega vedenja. Z vključitvijo v šolo 

pa začne njen vpliv upadati. V šoli se otrok spoprijema z oblikovanjem novih odnosov z 

vrstniki, z novim sistemom pravil vedenja. Ravno vrstniki imajo v obdobju srednjega 

otroštva bistveno pomembnejšo vlogo v socialnem ţivljenju otrok kot v zgodnejših 

razvojnih obdobjih. 

 

Značilnosti vrstniških skupin v srednjem in poznem otroštvu: 

- velikost vrstniških skupin, ti. klik je 3 do 9 otrok, praviloma istega spola, 

- interakcije najpogosteje potekajo v šoli ter na poti v šolo/iz šole, 

- upadanje vpliva staršev, 

- teţnja k lastnemu vodenju in nadzorovanju, 

- ţelja po socialni pozornosti in pripadnosti, 

- medsebojno primerjanje ter zavzemanje socialnih vlog. 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

 

Pozitivni vrstniški odnosi imajo ključno vlogo v otrokovem socialnem razvoju. Odnosi 

med vrstniki so na eni strani rezultat socialnih spretnosti otroka, po drugi strani pa se 

otrok pomembnih socialnih spretnosti nauči ravno v interakcijah z vrstniki. Vrstniška 

skupina je pomemben dejavnik za razvoj socialnih spretnosti. 

 

Otroci preţivijo veliko časa z vrstniki in ravno vrstniške skupine predstavljajo 

pomemben koncept za izraţanje prosocialnega in agresivnega vedenja (Fekonja in 

Kavčič, 2009). 

 

Zaradi učinkovitejšega razumevanja čustev, čustvenih reakcij in nadzora nad čustvi 

pride pri otrocih v tem obdobju do razvoja empatije in prosocialnega vedenja. Otroci 

teţijo k sodelovanju z drugimi. Prosocialno vedenje postane v tem obdobju glavna 

značilnost vrstniških odnosov in predstavlja socialno normo ter postaja tudi vse bolj 

učinkovito (Damon, 1983; Eisenberg, 1988, po Fekonja in Kavčič, 2009). 
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Tudi zaradi boljše sposobnosti nadzorovanja čustev, agresivno vedenje v tem obdobju 

postopno upada. Navadno se pojavlja kot vzrok konfliktov v medsebojnih odnosih. V 

nasprotju z obdobjem zgodnjega otroštva, kjer prevladuje instrumentalna agresivnost 

(namen je pridobiti ţeleno in ne škoditi drugemu), pa ima v srednjem otroštvu agresivno 

vedenje tudi namen prizadeti ali poškodovati druge. Fizično agresivnost nadomešča 

verbalno (zmerjanje, zbadanje, dajanje vzdevkov, groţnje). 
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1.3 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI V OSNOVNI ŠOLI 

Kot smo ţe v uvodu omenili, je skupina učencev s posebnimi potrebami zelo 

heterogena. V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) so naštete 

naslednje skupine otrok s posebnimi potrebami: 

- otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

- slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, 

- gluhi in naglušni otroci, 

- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

- gibalno ovirani otroci, 

- dolgotrajno bolni otroci, 

- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

- otroci z avtističnimi motnjami ter 

- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

 

Osnovnošolsko izobraţevanje učencev s posebnimi potrebami poteka po: 

- vzgojno-izobraţevalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 

- prilagojenih programih vzgoje in izobraţevanja ter 

- po posebnem programu vzgoje in izobraţevanja. (5. člen ZUOPP-1). 

 

V vzgojno-izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo se usmerijo učenci, za katere komisija presodi, da bodo s prilagoditvami in 

dodatno strokovno pomočjo lahko dosegli vsaj minimalne cilje in standarde znanja 

razreda, v katerega bodo vključeni. 

 

V skladu z Zakonom o usmerjanju (2011) mora strokovna skupina na šoli za otroka s 

posebnimi potrebami izdelati individualizirani program, pri pripravi katerega sodelujejo 

tudi otrokovi starši. Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na 

posameznih področjih oziroma pri predmetih, način izvajanja dodatne strokovne 

pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju 

in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka. 

Ob vključitvi otroka s posebnimi potrebami je potrebno posebno pozornost nameniti 

tudi ustvarjanju pozitivne klime na šoli, v razredu. S prihodom učenca s posebnimi 
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potrebami je potrebno seznaniti ostale učence, učitelje in starše. Pogosto namreč 

nepoznavanje ustvarja strah in negativna stališča. Tako kot za vse ostale otroke, je tudi 

za učenca s posebnimi potrebami pomembno, da se v oddelku počuti sprejetega in 

varnega, saj je to pogoj za vzpostavljanje socialnih interakcij, uspešno komunikacijo in 

učenje (Košir idr., 2008). 

 

Tabela 1.2: Učenci s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo po osnovnošolskem programu s 

prilagojenim izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo, po spolu in vrsti motnje v Sloveniji, 

konec šol. leta 2009/2010 

vrsta motnje dečki deklice skupaj 

f % F % f 

otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

2.861 67 1.414 33 4.275 

dolgotrajno bolni otroci 1.089 70 462 30 1.551 

otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami 

872 71 355 29 1.227 

otroci z mejnimi 

intelektualnimi 

sposobnostmi 

223 59 152 41 375 

gibalno ovirani otroci 154 55 123 45 277 

gluhi in naglušni 109 58 80 42 189 

otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami 

63 81 15 19 78 

slepi in slabovidni 30 51 29 49 59 

otroci z laţjo motnjo v 

duševnem razvoju 

5 83 1 17 6 

SKUPAJ 5.406 67 2.631 33 8.037 

Vir: Globačnik in Vršnik Perše, 2010, str. 89. 

 

Iz podatkov lahko razberemo, da polovico vseh usmerjenih učencev s posebnimi 

potrebami predstavljajo otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Pomemben deleţ zajemajo tudi otroci z več motnjami, dolgotrajno bolni ter otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami. 
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1.3.1 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA 

Razvoj na področju vzgoje in izobraţevanja oseb s posebnimi potrebami je v zadnjih 

desetletjih prinesel veliko sprememb, tako na zakonodajnem področju kot tudi v praksi. 

 

Ključni dejavniki pri procesu vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne šole in 

vrtce so naslednji: 

- premik od medicinskega modela k bolj celostni obravnavi, 

- spremembe zakonodaje in sistem financiranja šol, 

- razvoj kontinuuma oblik izobraţevanja otrok s posebnimi potrebami, 

- preoblikovanje specialnih šol v cente virov inkluzivnega izobraţevanja, 

- pravica staršev do izbire šole (Kavkler idr., 2003, povzeto po Kobal Grum, 2009). 

 

Pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne vzgojno-izobraţevalne ustanove 

pogosto srečujemo dva termina, ki se pojavljata drug ob drugem in sicer integracija in 

inkluzija. Tudi v strokovni literaturi se je veliko razpravljalo o pomenu omenjenih 

pojmov. 

 

Integracija naj bi pomenila namestitev otroka s posebnimi potrebami v redno šolsko 

ustanovo (Šučur, 1999, povzeto po Kavkler, 2008). Tudi Corbett (1999, povzeto po 

Kavkler, 2008) poudarja, da je integriran otrok tisti, ki se lahko prilagodi zahtevam 

šolskega okolja in ki je pripravljen in sposoben delati tako, kot se pričakuje od 

vrstnikov. 

Opara (2005) na podlagi različnih opredelitev povzame in opiše integracijo kot 

vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redno okolje, zagotavljanje ustreznih 

pogojev in načinov dela z njimi ter odnose medsebojnega sprejetja in spoštovanja. 

Posameznik bo integriran takrat, ko bo tudi sam prispeval k aktivnostim okolja. 

Integracija naj bi temeljila na vrednotah človekovih pravic, individualnosti in enakih 

moţnosti. 

Osebe s posebnimi potrebami imajo priloţnost naučiti in pomagati druţbi sprejemati 

drugačnost, biti bolj strpni, ceniti ţivljenje in znati pomagati. Opara (2005) tudi opomni 

na mnoge pozitivne izkušnje vključevanja otrok s posebnimi potrebami. »Mnogi otroci 

in učitelji sporočajo, da so se odnosi v razredu ali skupini spremenili, ko je v razred 

prišel otrok s hudimi motnjami ali ovirami. Učenci so postali bolj socialni, bolj 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bevk Vončina Meta; diplomsko delo 

-30- 

 

pripravljeni pomagati in prilagoditi delo tako, da je ustrezalo otroku s posebnimi 

potrebami« (Opara, 2005, str. 19). To naj bi bil tudi pomen inkluzije, da prav vsi lahko 

prispevamo k doseganju najrazličnejših ciljev, tudi otroci s posebnimi potrebami. 

Otrokom s posebnimi potrebami moramo pomagati naučiti se vključevanja v druţbo, 

ostalim pa omogočiti, da spoznajo, sprejmejo in razumejo ţivljenje ljudi s teţavami. 

Inkluzija omogoča vsakemu posamezniku, da sodeluje kolikor zmore.  

Corbett (1999, povzeto po Kavkler, 2008) poudarja, da je inkluzija proces, ki omogoča 

vključevanje, podporo in sprejemanje, ne glede na spol, narodnost, jezikovno 

pripadnost, druţbeni status, stopnjo izobrazbe, posameznikove pomanjkljivosti, motnje, 

bolezni, idr. Inkluzija torej odpravlja izključevanje vseh otrok, še posebej otrok s 

posebnimi potrebami. 

 

Tabela 1.3: Razlike med integracijo in inkluzijo 

integracija Inkluzija 

- usmerjenost na učenca 

- ocenjevanje učenca s strani specialistov 

- poudarek na diagnosticiranju teţav in 

napovedovanju uspešnosti oz. 

neuspešnosti 

- individualiziran načrt za učenca 

- umestitev učenca v določen program in 

izvajanje načrta 

- usmerjenost na razred 

- preverjanje metod poučevanja in učenja 

- sodelovanje pri reševanju problemov 

- strategije za učitelje 

- prilagodljivo in podporno okolje 

Vir: Kobal Grum, 2009, str. 38-39 

 

Razprave o inkluziji sproţajo različne debate in mnenja. Zagovorniki inkluzije 

poudarjajo koristi, ki jih prinaša inkluzivno izobraţevanje, medtem ko drugi navajajo 

razloge v korist posebnemu šolstvu. Nekateri vidijo razloge proti inkluziji tako v 

organizacijski kot kadrovski podpori. Šole s prilagojenim programom omogočajo 

učencem delo v okviru prilagojenega kurikuluma v številčno manjših razredih. Učitelji 

imajo dodatna znanja in izkušnje za delo z učenci s posebnimi potrebami. 

Ayres (2006) predstavi termin inkluzije predvsem v povezavi z izobraţevanjem učencev 

s čustvenimi in vedenjskimi teţavami in/ali učnimi teţavami v okviru rednega 

izobraţevalnega programa. Osnovne šole lahko in tudi morajo zagotoviti učencem s 

teţavami potrebno podporo, individualizirano pomoč, nudeno v razredu in zunaj njega s 

strani specialnih pedagogov ali drugih učiteljev. Inkluzijo omogoča tudi uporaba 
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sodobne podporne tehnologije, saj program ponuja širši, bogatejši kurikulum, učenci so 

lahko deleţni pestrejše ponudbe.  

Vključevanje učencev z učnimi teţavami v programe rednega izobraţevanja pripomore 

k socialni integraciji z vrstniki. Inkluzija prinaša pozitivne izkušnje tudi za ostale 

učence šole in njihove učitelje, saj spoznavanje omejitev in teţav učencev s posebnimi 

potrebami vodi k večji toleranci ter medsebojnemu razumevanju in sprejemanju 

drugačnosti. 

 

Pomemben pozitiven vpliv inkluzivne vzgoje in izobraţevanja otrok s posebnimi 

potrebami potrjujejo tudi naslednji raziskovalni izsledki: 

- z ustreznim vključevanjem v redne šole dosegajo otroci s posebnimi potrebami 

boljše izobraţevalne doseţke, 

- učitelji rednih šol imajo višja pričakovanja do otrok s posebnimi potrebami, kot 

učitelji specialnih ustanov, 

- vrstniki učencev s posebnimi potrebami bolje razumejo različnost med otroki, 

- razvijanje ustreznih socialnih veščin, model in podpora odraslih ter stiki z vrstniki 

pomembno pripomorejo k uspešnemu vključevanju v okolje 

(Viola, 2006, povzeto po Kavkler, 2009). 

 

Avtorice Lebarič, Kobal Grum in Kolenc (2006) predstavijo naslednjo formulo 

odnosov, ki naj bi predstavljala most med integracijo in inkluzijo. 

 

integracija  socialna integracija  inkluzija 

 

Socialna integracija je pogoj za inkluzijo in ključni dejavnik za doseganje optimalne 

vključenosti otrok s posebnimi potrebami v socialno okolje. Inkluzija se namreč ne 

nanaša samo na izobraţevalni temveč tudi na vzgojni vidik. Z upoštevanjem socialnih 

odnosov učenec ni več le pasivni opazovalec, temveč postane aktivni oblikovalec 

dogajanja (Kobal Grum, 2009). 

 

1.3.2 SOCIALNA INTEGRACIJA IN SPECIFIČNE UČNE TEŢAVE 

Izraz primanjkljaji na posameznih področjih učenja označuje zelo heterogeno skupino 

primanjkljajev, ki se kaţejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali v izrazitih teţavah 
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na katerem koli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, 

komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno 

dozorevanje (Magajna in Kavkler, 2002, povzeto po Kavkler, 2005). 

Omenjen socialni vidik ima velik pomen za uspešnost socialne integracije. 

Ţe Kavale in Forness (1996, povzeto po Kavkler, 2005) sta ugotovila, da ima 75 

odstotkov učencev s specifičnimi učnimi teţavami slabše razvite spretnosti, ki vplivajo 

na odnose z vrstniki. 

 

Socilane spretnosti vključujejo: 

- razumevanje socialnih situacij, 

- občutljivost do čustev drugih (čustvena empatija), 

- prepoznavanje socialnih ključev in ustrezno odzivanje nanje, 

- prilagajanje obnašanja različnim situacijam ter 

- oblikovanje pozitivnih medsebojnih odnosov (povzeto po Ayers, 2006). 

 

Otroci s specifičnimi učnimi teţavami imajo teţave pri stikih z vrstniki predvsem 

zaradi: 

- slabe samopodobe zaradi slabše sprejetosti, 

- slabše znajdenosti v socialnih situacijah, 

- slabšega prepoznavanja verbalnih in neverbalnih znakov, 

- slabše razvitosti sposobnosti učenja iz lastnih napak, 

- slabšega priklica besed v pogovoru z vrstniki, 

- slabšega pomnjenja zaporedij (npr. kaj se je zgodilo prej in kaj je sledilo), 

- spremenljive učinkovitosti iz dneva v dan, 

- nekonsistentnih napak in 

- anksioznosti, ki je posledica njihovih odzivov v okolju in odzivov okolice 

(Michael Ryan, 1994, povzeto po Kavkler, 2005). 

 

Slabše razvite socialne spretnosti učencev lahko vodijo do negativnih interakcij z 

učitelji, ostalimi delavci šole in vrstniki. To lahko privede do socilane izoliranosti 

učenca, zavračanja in stigmatizacije s strani ostalih učencev. V klicu po pozornosti in 

pomoči pa se učenec lahko odzove tudi z neprimernim vedenjem (Ajers, 2006.) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bevk Vončina Meta; diplomsko delo 

-33- 

 

Otroci z učnimi teţavami so pogosto lahka tarča vrstnikov v smislu ustrahovanja, saj ne 

znajo reči ne, premalo zaupajo vase in ne vedo, kaj je v takšnih situacijah potrebno 

narediti. 

 

Nekateri dejavniki, ki otrokom s specifičnimi učnim teţavami preprečujejo teţave in 

omogočajo uspeh so: 

- podpora in navzočnost osebe, ki ji otrok zaupa (predvsem tekom šolanja), 

- razvijanje pozitivne samopodobe in samozaupanja, 

- razvijanje močnega področja pri učencu, 

- razvijanje socialnih veščin, 

- dobri odnosi z vrstniki in iskanje primernih hobijev (Kavkler, 2005). 

 

1.3.3 PROSTI ČAS IN OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

»Za doseganje boljše socialne vključenosti učencev s posebnimi potrebami v ţivljenje 

in delo šole in razredne skupnosti je zelo pomembno njihovo sodelovanje pri različnih 

prostočasnih dejavnostih. V njih lahko posameznik razvija svoje zmogljivosti in 

spretnosti ter ima veliko moţnosti za spoznavanje drugih sovrstnikov in vzpostavljanje 

interakcij z njimi« (Lebarič, N., Kobal Grum, D. in Kolenc, J., 2006, str. 36-37). 

Tema prostega časa oseb s posebnimi potrebami je obravnavana pri nekaj diplomskih 

nalogah, večjih, obseţnejših raziskav na to temo pa ni bilo narejenih. 

 

Raziskava avtorjev Lebarič, N., Kobal Grum, D. in Kolenc, J. iz leta 2006 o socialni 

integraciji otrok s posebnimi potrebami, zajame tudi vidik prostega časa. Ţe v 

predgovoru avtorji opozorijo na teţave, s katerimi se srečujejo raziskovalci integracije 

otrok s posebnimi potrebami. V nasprotju z drugimi študijami, obstajajo med 

posamezniki s posebnimi potrebami velike individualne razlike, zaradi manjše 

reprezentativnosti vzorca pa tako dobljenih rezultatov tudi ne moremo posploševati. 

Vsekakor pridobljeni podatki pripomorejo k osvetlitvi razmer. 

Eden izmed poglavitnih vidikov raziskave je tako bila analiza otrokovih zmogljivosti, 

da v vsakdanjih situacijah aktivno sodeluje z vrstniki v vrtcu ali šoli. 

 

Vzorec šolskih otrok je zajel 45 učencev s posebnimi potrebami, vključenih v 1., 2. in 3. 

razred redne osnovne šole, starih od 8 – 12 let, s širšega območja Ljubljane. 
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Graf 1.6: Sodelovanje učencev v prostočasnih dejavnostih (v %) 

 

Vir: Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006, str. 36. 

 

Rezultati so pokazali, da več kot polovica učencev sodeluje pri različnih prostočasnih 

dejavnostih, od katerih je največ vključenih v športne (20 %) in plesne dejavnosti 

(11 %). 
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2. EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Prosti čas je pomembna sestavina ţivljenja tako odraslih, kot tudi otrok. Prosti čas 

predstavlja učencem pomemben del njihovega vsakdana, saj lahko takrat odmislijo 

šolske obveznosti, si vzamejo čas za igro s prijatelji ali pa se prepustijo poleţavanju. 

Kvalitetno preţivet prosti čas pomembno pripomore k razvoju posameznika in obogati 

njegovo ţivljenje. 

Moţnosti koriščenja prostega časa so odvisne od posameznika in okolja. Okolje je tudi 

pomemben faktor pri inkluziji učencev s posebnimi potrebami v druţbo. Za učinkovito 

inkluzijo ni zadostna le uspešna vključenost učencev s posebnimi potrebami v šolsko 

okolje (izobraţevalne vsebine), temveč tudi uspešna socialna integracija. Prosti čas je 

odlična priloţnost za spodbujanje in razvijanje socialnih interakcij z vrstniki. Vrstniki so 

tako pomemben dejavnik, ki vpliva na izrabo prostega časa, obenem pa imajo 

pomembno vlogo pri socialnem razvoju posameznika. Še bolj kot od intelektualnih 

sposobnosti so za uspešno vključevanje v okolje pomembne socialne spretnosti 

posameznika. 

V diplomskem delu ţelimo ugotoviti kako doţivljajo in preţivljajo svoj prosti čas, 

kakšne dejavnosti obiskujejo in kako aktivni so učenci s posebnimi potrebami na 

Goriškem. 

 

2.2 CILJI 

- Ugotoviti način preţivljanja prostega časa ter vključevanje v šolske in izvenšolske 

dejavnosti učencev osnovnih šol, ki so usmerjeni v izobraţevalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

- Ugotoviti, ali obstajajo razlike pri preţivljanju prostega časa učencev, ki so 

usmerjeni v izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo v primerjavi z ostalimi učenci osnovne šole. 
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2.2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kako pojmujejo pojem prostega časa učenci, usmerjeni v izobraţevalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v nadaljevanju: učenci z 

DSP) v primerjavi z ostalimi učenci osnovne šole? 

2. Kako preţivljajo svoj prosti čas učenci z DSP v primerjavi z ostalimi učenci? 

3. Koliko prostega časa imajo učenci z DPS in s kom ga preţivijo? 

4. Kdo najbolj vpliva na prosti čas učencev z DSP? 

5. Koliko se učenci z DSP vključujejo v šolske in izvenšolske dejavnosti v primerjavi z 

ostalimi učenci osnovne šole? 

 

2.3 METODE DELA 

2.3.1 OPIS VZORCA 

Celoten vzorec predstavlja 128 učencev z različnih osnovnih šol na Goriškem. Prvo 

skupino sestavlja skupno 69 učencev, ki prihajajo s treh osnovnih šol na Goriškem. 

Drugo skupino pa sestavlja 59 učencev iz več osnovnih šol na Goriškem, ki so 

usmerjeni v izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. V vzorec so bili vključili učenci od 4. do 8.razreda. 

 

Tabela 2.1: Struktura vzorca glede na spol, razred in vrsto programa 

 4.razred 5.razred 6.razred 7.razred 8.razred SKUPAJ 

 f % f % f % f % f % f % 

fantje (1) 2 2,9 13 18,8 4 5,8 / 0 13 18,8 32 46,4 

dekleta (1) 5 7,2 13 18,8 9 13,0 / 0 10 14,5 37 53,6 

učenci skupaj 

(v nadaljevanju: 

skupina 1) 

7 10,1 26 37,7 13 18,8 / 0 23 33,3 69 100 

fantje (2) z DSP 10 16,9 4 6,8 14 23,7 8 13,6 5 8,5 41 69,5 

dekleta (2) z DSP 4 6,8 3 5,1 6 10,2 2 3,4 3 5,1 18 30,5 

učenci z DSP 

skupaj (v 

nadaljevanju: 

skupina 2) 

14 23,7 7 11,9 20 33,9 10 16,9 8 13,6 59 100 
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V vzorec je bilo vključenih 55 oseb ţenskega spola, kar zajema 43 odstotkov celotnega 

vzorca in 73 oseb moškega spola, kar zajema 57 odstotkov celotnega vzorca. 

 

Graf 2.1: Vzorec učencev glede na spol (v %) 

 

 

Iz grafa je razvidna razlika v razmerju med spoloma med eno in drugo skupino. Po 

podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (2016) je v osnovnošolsko 

izobraţevanje v posameznem šolskem letu v povprečju vpisanih 51 odstotkov dečkov 

ter 49 odstotkov deklic. 

Vključenost učencev s posebnimi potrebami v redno osnovnošolsko izobraţevanje glede 

na spol je predstavljeno v tabeli 1.2. Glede na omenjene podatke je razmerje med 

spoloma realno, tako pri eni kot drugi skupini. 

 

2.3.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskavo smo izvedli spomladi 2015. Za pridobitev podatkov prve skupine smo v 

dogovoru z ravnatelji in šolsko svetovalno sluţbo anketne vprašalnike razdelili štirim 

razredničarkam 4. (četrtega), 5. (petega), 6. (šestega) in 8. (osmega) razreda. Z 

razredničarkami smo se pred anketiranjem osebno spoznali, jih seznanili z namenom in 

ciljem raziskave ter predstavili vprašalnik. Učenci so anketni vprašalnik izpolnjevali pri 

razredni uri. 

Za pridobitev podatkov druge skupine pa smo v dogovoru z mobilno specialno 

pedagoško sluţbo razdelili anketne vprašalnike mobilnim specialnim pedagoginjam, oz. 

šolskim svetovalnim sluţbam, ki so učencem z DSP razdelili vprašalnike. 

Anketne vprašalnike so učenci praviloma izpolnjevali doma in jih vrnili učiteljicam 

dodatne strokovne pomoči. 

46%
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Pred oziroma z razdelitvijo anketnih vprašalnikov smo posredovali staršem obvestilo in 

pridobili dovoljenje za anketiranje. Učenci so bili seznanjeni z anonimnostjo ankete. 

 

2.3.3 OBDELAVA PODATKOV 

Za zbiranje podatkov smo izdelali anketni vprašalnik, ki so ga sestavljala vprašanja 

zaprtega in odprtega tipa. Vprašalnik so izpolnjevali učenci sami. Učencem z DSP so 

lahko učiteljice nudile pomoč pri branju ali zapisu. Razredom je bilo razdeljenih 75 

vprašalnikov, vrnjenih je bilo 69. Učencem z DSP je bilo razdeljenih 77, vrnjenih 59. 

Rezultate anketnih vprašalnikov smo zbrali in obdelali s programom Microsoft Excel. 

Uporabili smo naslednje statistične parametre: absolutne frekvence (f), strukturne 

odstotke (%), Hi-kvadrat preizkus (
2
-test) in Kullbackov preizkus (2Î). Podatke smo 

predstavili grafično, tabelarično in opisno. 
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3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.1 RAZUMEVANJE PROSTEGA ČASA 

 

Vprašanje: Kaj ti pomeni prosti čas? 

Namen vprašanja je bil zbrati informacije, kako osnovnošolci razumejo pojem prostega 

časa. Zbrane odgovore smo razvrstili v naslednje kategorije. 

 

Tabela 3.1: Zbirnik odgovorov o pomenu prostega časa (f) 

 skupina 1 skupina 2 

počitek in sprostitev brez obveznosti (13) 

čas po šoli/učenju (11) 

nič za delat (7) 

si prost (3) 

počitek (3) 

sprostitev (3) 

mir in tišina (1) 

lenarim (1) 

si sam (1) 

počitnice/vikend (1) 

brez obveznosti (2) 

čas po šoli/učenju (6) 

nič za delat (6) 

si prost (12) 

počitek (8) 

sprostitev (2) 

spanje (1) 

razvedrilo delam kar mi je všeč (9) 

zabava (5) 

čas, ki ga porabim zase (5) 

imam se lepo (4) 

veselje (1) 

uţivam (1) 

hobi (1) 

širim znanje (1) 

delam kar mi je všeč (7) 

zabava (5) 

čas, ki ga porabim zase (2) 

imam se lepo (1) 

veselje (1) 

druţenje igra/druţenje s prijatelji (5) 

čas z druţino (4) 

igra/druţenje s prijatelji (7) 

čas z druţino (1) 

tv, računalnik televizija (5) 

računalnik (3) 

televizija (4) 

računalnik (3) 

šport igre z ţogo (1) 

trampolin (2) 

plavanje (1) 

igre z ţogo (4) 

šport (3) 

plavanje (1) 
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trening (1) 

rekreacija (1) 

jahanje (1) 

atletika (1) 

igra igra (6) igra (14) 

drugo sem zunaj (4) 

branje (2) 

se igram s psom, mačko (1) 

 

sem zunaj (2) 

branje (3) 

sprehod (4) 

izlet (1) 

učenje (1) 

popravljam, vozim motor (1) 

 

Osnovnošolci dojemajo prosti čas predvsem kot čas namenjen počitku in sprostitvi ter 

razvedrilu in zabavi. Učencem predstavlja pomemben del prostega časa tudi igra, 

posebej v niţjih razredih osnovne šole. Da jim prosti čas pomeni igro, navaja 16 

učencev 4. in 5. razreda, kar predstavlja 31 odstotkov vseh učencev omenjenih razredov. 

Igro, kot način doţivljanja prostega časa pa navajajo le štirje učenci 6., 7. in 8. razreda 

(5 % starejših učencev). 

 

Graf 3.1: Pomen prostega časa za osnovnošolce (v %) 

 

 

Primerjava rezultatov prve in druge skupine pokaţe, da učenci z DSP dojemajo prosti 

čas podobno kot vrstniki. Dobra polovica anketiranih učencev z DSP razume svoj prosti 

čas kot čas, ko so prosti, čas brez obveznosti, ko nimajo nič določenega za početi in čas, 

ki jim ostane po šoli in učenju. 

počitek in 
sprostitev

razvedrilo druženje
tv, 

računalnik
šport igra drugo

skupina 1 53,7% 38,8% 11,9% 6,0% 7,5% 9,0% 10,4%

skupina 2 57,4% 25,9% 14,8% 11,1% 16,7% 24,1% 18,5%
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Ţe Lešnik (1897) zapiše, da je pomembna lastnost prostega časa ta, da ni zapolnjen z 

obveznostmi. To je pomemben čas za sprostitev, razbremenitev od intelektualnih in 

fizičnih naporov v šoli ali drugih vsakodnevnih obveznosti (Gril, 2007). 

Učenci z DSP so pogosto navedli, da v svojem prostem času lahko počno, kar jim je 

všeč, kar hočejo in si ţelijo. V prostem času se radi zabavajo, se imajo lepo, to je čas, ki 

si ga vzamejo zase. 

Omenjeni odgovori sovpadajo z načelom svobode. Posameznik naj bi se svobodno in 

prostovoljno odločal o svojem prostem času in tem, kako naj ga izrabi (Derganc, 2004). 

Zabavno in pozitivno razpoloţenje omogoča doţivljanje ugodja in obnovo energije 

(Hočevar, 1981). 

V primerjavi z vrstniki, daje večji deleţ učencev z DSP poudarek igri v prostem času. 

Igra prinaša različne koristi za otroka, tako na področju telesnega, spoznavnega in 

psihosocialnega razvoja. Z igro se otroci učijo, zato je igra tako rekoč otrokovo delo. 

Otroci se pri različni starosti igrajo različne igre, vrste iger odsevajo tudi njihov razvoj 

(Papalia, Olds in Feldman, 2003). 

Učenci z DSP razumejo prosti čas tudi kot čas, ki ga preţivijo z vrstniki, prijatelji in 

druţino. Podoben pomen pripisujejo tudi rekreaciji in raznim športnim aktivnostim. 

Manjši deleţ učencev z DSP ob omembi prostega časa pomisli na gledanje televizije, 

igranje računalniških iger ali brskanje po internetu. Zanimiv je odgovor ene mlajše 

učenke (4.razred), ki si svoj prosti čas predstavlja kot učenje. 
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3.2 PREŢIVLJANJE PROSTEGA ČASA 

 

Vprašanje: Kaj najraje počneš v prostem času? 

Ţeleli smo zbrati informacije, kako preţivljajo svoj prosti čas osnovnošolci, posebej 

učenci z DSP. Zbrane odgovore smo razvrstili v naslednje kategorije: 

 

 skupina 1 skupina 2 

druţenje prijatelji (28), 

druţina (6) 

prijatelji (20), 

druţina (4) 

TV, računalnik računalnik (20), 

TV (17) 

računalnik (19), 

TV (9) 

šport nogomet (6), kolo (6), 

šport (3), trampolin (2), 

košarka (1), smučanje (1), 

twirling (1), trening (1), 

rolanje (1), tenis (1), 

badminton (1), namizni 

tenis (1), rolanje (1), tek (1) 

kolo (14), nogomet (9), 

odbojka (3), šport (3), 

badmintion(2), rolanje (1), 

plavanje (1), jahanje (1), 

tek (1), košarka (1), 

trening (1) 

branje, ustvarjanje branje (14), risanje (4), 

pisanje (2), ustvarjanje(1) 

branje (5), risanje (3), 

modeliranje (1) 

glasba, ples ples (4), glasba (4), 

harmonika (1), petje (1), 

kitara (1), klavir (1) 

glasba (2), petje (1), 

klavir (1), ples (1), 

harmonika (1) 

igra igra (9) igra (5) 

narava pes (5), zunaj (2), 

sprehod (1), mačka (1) 

zunaj (6), sprehod (4), 

pes (2), dom. ţivali (1) 

drugo motor (3), RC avti (1) 

lenarjenje (1) 

motor (4), učenje (2), 

sajenje roţ (1), počitek (1) 
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Graf 3.2: Prostočasne aktivnosti osnovnošolcev (v %) 

 

 

Zanimiva je primerjava grafa 3.1 in grafa 3.2, ki pokaţe, da se osnovnošolci zavedajo 

pomena počitka v prostem času. Ob vprašanju Kako najraje preživijo svoj prosti čas? 

smo zbrali odgovore, ki v precejšnji meri opisujejo aktivne oblike preţivljanja prostega 

časa. Le dva učenca (7. in 8. razred) sta kot najljubšo aktivnost v prostem času navedla 

počitek oziroma lenarjenje. 

Rezultati skupine 1 se skladajo z ugotovitvami raziskovalne naloge, ki jo predstavi 

Raičevič (2008), saj osnovnošolci največ časa porabijo za druţenje s prijatelji, za 

gledanje televizije in za delo na računalniku. Starejša raziskava Grilove iz leta 2004 

izpostavlja šport kot najpogostejši način preţivljanja prostega časa. Iz grafa 3.2 lahko 

razberemo, da se je ravno pri športnih aktivnostih pokazala največja razlika med eno in 

drugo skupino. Več kot polovica učencev z DSP se namreč v prostem času najraje 

ukvarja s športom, medtem ko je športno aktivnih le tretjina osnovnošolcev. V nasprotju 

z vrstniki se učenci z DSP v svojem prostem času manjkrat odločajo za branje in 

ukvarjanje z glasbo in plesom. 

 

Na podlagi zbranih podatkov lahko posebej predstavimo, kaj najraje počno v prostem 

času fantje in kaj dekleta. 

 

druženje
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Graf 3.3: Prostočasne aktivnosti fantov (v %) 

 

 

Fantje so v prostem času najraje v druţbi prijateljev, se ukvarjajo s športom ali 

preţivljajo svoj prosti čas pred računalnikom in televizijo. 

Z omenjenimi aktivnostmi se najraje ukvarjajo tudi fantje z DSP, vendar v drugačnem 

razmerju. Več kot polovica fantov z DSP se v prostem času odloči za ukvarjanje s 

športnimi aktivnostmi (56 %), radi se druţijo s prijatelji (34 %). Tretje mesto zaseda 

delo z računalnikom (29 %), gledanje televizije pa so učenci z DSP postavili šele na 

šesto mesto. Z razliko od vrstnikov se fantje z DSP v prostem času več gibajo v naravi. 

Na podlagi našega vzorca se je pokazalo, da fantje z DSP svoj prosti čas v večji meri 

aktivno izkoristijo (šport, sprehod) v primerjavi z vrstniki, ki ga pogosteje preţivljajo 

pasivno. 

 

  

družina
prija-
telji

TV
raču-
nalnik

šport branje glasba igra narava drugo

fantje 1 3,2% 41,9% 29,0% 38,7% 35,5% 19,4% 9,7% 16,1% 0,0% 16,1%

fantje 2 2,4% 34,1% 14,6% 29,3% 56,1% 7,3% 4,9% 7,3% 22,0% 12,2%
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Graf 3.4: Prostočasne aktivnosti deklet (v %) 

 

 

Za razliko od fantov preţivljajo dekleta svoj prosti čas bolj raznoliko. Kar 40 odstotkov 

deklet si v prostem času ţeli druţbe prijateljev, 30 odstotkov se jih ukvarja s športom, 

enako število (24 %) jih bere ali dela z računalnikom, še manj jih gleda televizijo. Za 

razliko od fantov dekleta pogosteje skrbijo za hišne ljubljenčke (pes, mačka), se 

sprehajajo in preţivljajo svoj prosti čas z druţino. 

Ravno tako kot pri fantih, se je tudi pri dekletih pokazalo, da je šport njihova 

najpogostejša izbira, saj se kar polovica deklet z DSP v svojem prostem času ukvarja s 

športom. Zanimiv je naslednji podatek, da je druga najpogostejša izbira deklet s DSP 

preţivljanje prostega časa pred računalnikom. To rado počne kar 39 odstotkov deklet z 

DSP, kar je v povprečju 15 odstotkov več od ostalih vrstnic ter 10 odstotkov več od 

fantov z DSP. Za razliko od vrstnic se manj deklet z DSP v prostem času posveča 

glasbi, več pa drugim aktivnostim. Kar dve učenki niţjih razredov navajata, da svoj 

prosti čas radi porabita za učenje. 
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Na podlagi zbranih podatkov lahko posebej predstavimo tudi, kaj najraje počno v 

prostem času starejši osnovnošolci. 

 

Graf 3.5: Prostočasne aktivnosti učencev tretje triade (v %) 

 

 

Posebej smo analizirali odgovore učencev tretje triade (7. in 8. razred). 

Kot smo omenili ţe pri razlagi rezultatov tabele 3.1, je igra značilna predvsem za prosti 

čas mlajših otrok. Nihče od anketiranih učencev 7. in 8. razreda prostega časa ne 

namenja igri kot taki. Veliko pogosteje kot v niţjih razredih starejši učenci navajajo, da 

v prostem času radi igrajo različne računalniške igrice. Starejši učenci tudi pogosteje 

gledajo televizijo in uporabljajo računalnik, kot se druţijo s prijatelji. Podobne rezultate 

navaja tudi Bajzek idr. (2003) (glej graf 1.2), in sicer, da se z odraščanjem zmanjšuje 

čas preţivet pri igri in razvedrilu, močno pa se povečuje individualno in osamljeno 

preţivljanje prostega časa (TV, glasba, računalnik). 

Deleţ učencev z DSP, ki svoj prosti čas preţivlja pred televizijo oz računalnikom, se z 

leti toliko ne spreminja. Deleţ starejših učencev z DSP, ki ţelijo prosti čas preţiveti 

pred televizijo ali računalnikom je za polovico manjši od vrstnikov. Starejši učenci z 

DSP si najpogosteje ţelijo druţenja s prijatelji, polovica se jih ukvarja s športnimi 

aktivnostmi, tretjina pa preţivlja svoj prosti čas pred ekrani. Interes za ustvarjanje in 

predvsem branje z leti pri osnovnošolcih ne upada, medtem ko nihče od starejših 

učencev z DSP ne navede več branja, kot njemu ljube dejavnosti za preţivljanje 

prostega časa.  

druženj
e

TV, 
računal

nik
šport branje glasba igra narava drugo

starejši učenci 1 52,2% 69,6% 39,1% 26,1% 13,0% 0,0% 17,4% 17,4%

starejši učenci 2 61,1% 33,3% 55,6% 0,0% 5,6% 0,0% 27,8% 11,1%
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3.2.1 VRSTNIKI IN PROSTI ČAS 

V teoretičnem uvodu omenjamo različna načela prostega časa, med drugim tudi načelo 

individualnosti in kolektivnosti, ki si ne nasprotujeta ampak dopolnjujeta. Skozi različne 

aktivnosti se posameznik dokazuje, izraţa, preizkuša. Skupinske aktivnosti nudijo 

moţnost učenja uspešnega sodelovanja in komunikacije, sprejemanja odgovornosti, 

razvijanja spoštovanja, zadovoljevanja potreb po pripadnosti in povezanosti. Vse to se 

dogaja tudi v vrstniških skupinah. V obdobju odraščanja ima druţenje z vrstniki vedno 

večjo vlogo, tudi pri preţivljanju prostega časa. 

 

Vprašanje: S kom najraje preţivljaš svoj prosti čas? 

Zanimalo nas je predvsem, koliko učencev svoj prosti čas najraje preţivlja z vrstniki, 

prijatelji. Ob tem smo dobili tudi podatke, koliko učencev svoj prosti čas najraje 

preţivlja individualno ali v krogu druţine. 

 

Tabela 3.2: Najboljša družba osnovnošolcev pri preživljanju prostega časa ( v %) 

 prijatelji, 

sošolci, 

vrstniki 

druţina, 

sorodniki 

sam hišni 

ljubljenčki 

(pes, mačka) 

fantje 1 78,1 34,4 25,0 6,3 

dekleta 1 88,9 36,1 19,4 8,3 

skupaj 83,8 35,3 22,1 7,4 

od tega starejši 

učenci (8.r) 

82,6 21,7 39,1 4,3 

 

Z odraščanjem mladostnik ugotavlja, kdo je, kaj zmore, kaj po počel v ţivljenju. V 

obdobju adolescence se zmanjšuje vloga odraslih in narašča pomen vrstniških skupin 

(Kompare idr., 2001). Učenci v obdobju odraščanja najraje preţivljajo svoj prosti čas v 

druţbi prijateljev. To potrjujejo tudi raziskave na različnih vzorcih mladih v Sloveniji 

(Gril, 2004; Kuhar, 2008; Raičevič, 2008). Med spoloma ni večjih razlik. V primerjavi s 

fanti so dekleta raje v druţbi prijateljev, medtem ko so fantje pogosteje radi sami. Večje 

razlike so se pokazale pri preţivljanju prostega časa starejših učencev. Deleţ učencev, 

ki svoj prosti čas najraje preţivljajo individualno se z leti poveča, medtem ko se 

zmanjša deleţ učencev, ki svoj prosti čas radi preţivljajo v krogu druţine. 
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Tabela 3.3: Najboljša družba učencev z DSP pri preživljanju prostega časa (v %) 

 prijatelji, 

sošolci, 

vrstniki 

druţina, 

sorodniki 

sam hišni 

ljubljenčki 

(pes, mačka) 

fantje 2 87,8 36,6 7,3 2,4 

dekleta 2 76,5 52,9 11,8 11,8 

skupaj 84,5 41,4 8,6 5,2 

od tega starejši 

učenci (7.+8.r) 

94,4 33,3 0 5,6 

 

Učenci z DSP svoj prosti čas najraje preţivljajo v druţbi prijateljev, sošolcev in v tem 

pogledu se nič ne razlikujejo od ostalih vrstnikov. Z leti se ţelja po druţenju s prijatelji 

še poveča. Ravno tako, kot pri vrstnikih, z leti upada deleţ učencev, ki svoj prosti čas 

radi preţivljajo z druţino. V nasprotju z rezultati prejšnje tabele, so se pri učencih z 

DSP pokazale razlike med spoloma. Več fantov (dobrih 10 %) kot deklet se v svojem 

prostem času najraje druţi s prijatelji, obratno pa več deklet (dobrih 25 %) svoj prosti 

čas preţivi v krogu druţine. Za razliko od ostalih vrstnikov ţelijo učenci z DSP manj 

svojega prostega časa preţiveti sami. 

Kot smo ţe omenili pri razlagi rezultatov tabele 3.2 vidimo, da se deleţ učencev, ki svoj 

prosti čas najraje preţivljajo individualno z odraščanjem veča. V nasprotju z vrstniki 

starejši učenci z DSP tega ne doţivljajo in sploh ne navajajo, da bi bili v prostem času 

radi sami. 

 

Vprašanje: Koliko prostega časa imaš in s kom ga preţiviš? 

Popolnoma razumljivo je, da osnovnošolci najraje preţivljajo svoj prosti čas s prijatelji. 

To pa še ne pomeni, da z njimi dejansko preţivijo največ časa. Zato nas je zanimalo, 

koliko časa preţivijo s prijatelji ter koliko z druţino. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bevk Vončina Meta; diplomsko delo 

-49- 

 

Tabela 3.4: Ure prostega časa osnovnošolcev (f%) 

 1-3 ure 4-6 ure 7 ur in več povprečje 

(v urah) 

fantje 1 24,1 65,6 10,3 4,5 ure 

dekleta 1 52,8 27,8 19,4 4,1 ure 

skupaj 40 44,6 15,4 4,3 ure 

 

Tabela 3.5: Ure prostega časa učencev z DSP (f%) 

 1-3 ure 4-6 ure 7 ur in več povprečje 

(v urah) 

fantje 2 44,7 50 5,3 3,8 ure 

dekleta 2 44,4 50 5,6 3,6 ure 

skupaj 44,6 50 5,4 3,7 ure 

 

Rezultati tabele 3.4 nam prikaţejo zanimivo razliko glede na spol. Fantje imajo v 

povprečju več prostega časa kot dekleta. Dobra polovica vprašanih učenk ima do 3 ure 

prostega časa na dan. Od 4 od 6 ur prostega časa ima slabih 28 odstotkov učenk in kar 

65 odstotkov učencev. Ne tako majhen deleţ učencev (v povprečju 15 %) je prostih tako 

rekoč celo popoldne (več kot 7 ur). 

Učenci z DSP imajo v povprečju manj prostega časa kot njihovi vrstniki in sicer dobre 

pol ure. Zanimiv pa je podatek, da se pri učencih z DSP ni pokazala razlika med 

spoloma, tako kot pri ostalih osnovnošolcih. Lahko torej povzamemo, da imajo učenke 

z DSP manj prostega časa v primerjavi z vrstnicami. 
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Graf 3.6: Čas, ki ga osnovnošolci preživijo z družino in prijatelji (v %) 

 

 

Graf 3.7: Čas, ki ga učenci z DSP preživijo z družino in prijatelji (v %) 

 

 

Primerjava obeh grafov pokaţe manjše razlike med eno in drugo skupino. Osnovnošolci 

največ svojega prostega časa preţivijo z druţino. 48 odstotkov učencev preţivi z 

druţino dve do tri ure, 39 odstotkov pa tudi več kot 4 ure. Manj svojega prostega časa 

učenci delijo s prijatelji. Rezultati so tudi pokazali, da najmanj časa učenci preţivijo 

sami (43 % je samih eno uro svojega prostega časa). 
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Opaznejše razlike so se pokazale med starejšimi učenci ene in druge skupine. 

Upoštevali smo 23 odgovorov učencev 8. razreda iz prve skupine, ter 17 odgovorov 

učencev z DSP 7. in 8. razreda. 

 

Graf 3.8: Čas, ki ga starejši učenci preživijo z družino in prijatelji (v %) 

 

 

Graf 3.9: Čas, ki ga starejši učenci z DSP preživijo z družino in prijatelji (v %) 

 

 

Starejši učenci največ svojega prostega časa preţivijo s prijatelji, kar navajata v 

rezultatih svojih raziskav tudi Bajzek idr. (2003) ter Raičevič (2008). Rezultati grafa 3.9 

se skladajo s podatki iz tabele 3.3, kar potrjuje ţelje starejših osnovnošolcev, da svoj 

prosti čas najraje preţivijo v druţbi prijateljev. 

V primerjavi z mlajšimi otroci preţivijo šolarji manj časa s starši, vse pomembnejša za 

posameznika postaja skupina vrstnikov. Med šolarji se oblikujejo prijateljstva, preko 

katerih se otroci učijo komunikacije in sodelovanja, učijo se o sebi in drugih (Papalia, 

Olds in Feldman, 2003). 
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Dobljeni rezultati to potrjujejo, saj v primerjavi s celotno populacijo (graf 3.6) starejši 

učenci občutno manj časa preţivijo z druţino. V povprečju 57 odstotkov osnovnošolcev 

preţivi z druţino več kot 4 ure, medtem ko je takih le 13 odstotkov starejših učencev. 30 

odstotkov starejših učencev preţivi z druţino le eno uro svojega časa. 

Pri učencih z DSP se glede na starost niso pokazale tako pomembne razlike, kot pri 

vrstnikih. Zato so opaznejše razlike med eno in drugo skupino starejših učencev. 

Starejši učenci z DSP največ časa preţivijo z druţino, medtem ko se njihovi vrstniki 

večji del časa druţijo s prijatelji. Več kot polovica učencev z DSP navaja, da preţivijo 

dnevno z druţino 4 ure, 41 odstotkov jih preţivi z druţino od 2 do 3 ure. Le 6 odstotkov 

starejših učencev z DSP navaja, da le eno uro svojega časa preţivijo z druţino. Dobra 

polovica starejših učencev z DSP preţivi s prijatelji več kot 2 uri dnevno, 41 odstotkov 

pa le eno uro, kar je veliko manj od vrstnikov. Kar 87 odstotkov starejših učencev 

namreč preţivi s prijatelji več kot 2 uri dnevno. 

V obdobju odraščanja preţivijo učenci vedno več časa tudi sami, kar nakazujejo 

rezultati obeh skupin. Največ učencev preţivi dnevno eno uro svojega prostega časa 

samih, medtem ko večina starejših učencev z DSP ter njihovih vrstnikov individualno 

preţivi 2 do 3 ure. 
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3.2.2 VPLIV STARŠEV IN VRSTNIKOV NA IZRABO PROSTEGA 

ČASA 

Druţina in vrstniki sta dva izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo tudi na izrabo 

prostega časa. 

 

Vprašanje: Kdo največ vpliva na izrabo prostega časa? 

Z vprašanjem smo ţeleli ugotoviti predvsem, kolikšen vpliv na preţivljanje prostega 

časa imajo vrstniki, ter v kolikšni meri se učenci sami odločajo, kako bodo izkoristili 

svoj prosti čas. 

 

Graf 3.10: Vpliv na izrabo prostega časa (v %) 

 

 

V literaturi je večkrat omenjena vloga staršev in vrstnikov, kot pomembnih dejavnikov, 

ki vplivajo na prosti čas posameznika. Različne raziskave potrjujejo vpliv tako 

vrstnikov kot staršev na različna področja uveljavljanja ter udejstvovanja v prostočasnih 

aktivnostih (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

Rezultati anketiranja so pokazali, da učenci v večji meri sami odločajo, kaj bodo počeli 

v prostem času, slabo četrtino vpliva imajo starši. Lahko rečemo, da ima druţina 45 

odstotkov vpliva na izrabo prostega časa osnovnošolcev, 58 odstotkov vpliva pa imajo 

učenci sami. 

Vpliv staršev na izrabo prostega časa je pri učencih z DSP enak kot pri vrstnikih. Enak 

deleţ vpliva na učence z DSP pa imajo tudi prijatelji (23 %), veliko večji kot pri ostalih 

vrstnikih (6 %). Posledično v manjši meri sami odločajo o svojem prostem času (46 %). 
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3.3 INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

Vprašanje: Ali obiskuješ kakšno interesno dejavnost na šoli? 

Ţeleli smo izvedeti, kolikšen deleţ učencev z DSP se vključuje v interesne dejavnosti. 

 

Graf 3.11: Vključenost osnovnošolcev v interesne dejavnosti glede na spol (v %) 

 

 

Graf 3.12: Vključenost učencev z DSP v interesne dejavnosti glede na spol (v %) 

 

 

Rezultati so pokazali, da je dobra polovica (57 %) osnovnošolcev vključenih v interesne 

dejavnosti. V povprečju obiskujejo 1,7 dejavnosti. 

Učenci z DSP v primerjavi z ostalimi vrstniki niso tako pogosto vključeni k interesnim 

dejavnostim. 42 odstotkov učencev z DSP v povprečju obiskuje 1,6 dejavnosti. 

Razlika med skupinama glede na spol se je pokazala pri dekletih. Dve tretjini 

osnovnošolk je vključenih v interesne dejavnosti na šoli, medtem ko je deleţ pri 

učenkah z DSP nasproten. V interesne dejavnosti je vključena le tretjina učenk z DSP. 
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Vprašanje: Zakaj ne obiskuješ interesnih dejavnosti? 

Zanimali so nas tudi razlogi, zakaj se učenci ne vključujejo k interesnim dejavnostim. V 

spodnji tabeli so predstavljeni zbrani odgovori na omenjeno vprašanje. 

 

Tabela 3.6: Zbirnik odgovorov učencev o tem, zakaj ne obiskujejo interesnih dejavnosti (f) 

skupina 1 skupina 2 

kroţki mi niso všeč, nič zanimivega (10) 

vključenost v izvenšolske dejavnosti (5) 

ni časa (3) 

ve vem (1) 

raje sem drugje, s prijatelji (1) 

kroţki mi niso všeč, nič zanimivega (10) 

ne vem (4) 

ni časa (4) 

grem po pouku domov (prevoz) (3) 

učenje (3) 

zdravstvene teţave (2) 

se mi ne da (2) 

predraga oprema (2) 

ne zmorem (1) 

raje sem s prijatelji (1) 

 

Med obema skupinama zasledimo podobne razloge. Izpostavili bi le nekatere, ki so jih 

navajali učenci z DSP in sicer: 

- Trije učenci (ena učenka 6. razreda in dva učenca 8. razreda) navajajo učenje kot 

razlog, da niso vključeni v interesne dejavnosti na šoli. Izven šole obiskujejo 

folkloro (učenka) oziroma verouk (en učenec). 

- Dve učenki (4. in 5. razred) navajata zdravstvene teţave, kot oviro za vključevanje k 

dejavnostim. V popoldanskem času se ena učenka udeleţuje jahanja konj. 

- Ena učenka 6. razreda je preobremenjena s šolskimi obveznostmi in ne zmore 

obiskovanja interesnih dejavnosti, tudi izven šole se nikamor ne vključuje. 

 

Vprašanje: Katere interesne dejavnosti obiskuješ? 

Zanimalo nas je, kakšne so razlike pri izbiri interesnih dejavnosti med spoloma. 

Predvsem smo se osredotočili na zbiranje podatkov o tem, v katere interesne dejavnosti 

se vključujejo učenci z DSP ter ali obstajajo razlike v primerjavi z vrstniki. Zaradi 

širokega nabora kroţkov, smo dejavnosti, zaradi laţje interpretacije, razvrstili v sledeče 

kategorije: ustvarjale, glasbeno-plesne, športne ter druge dejavnosti. 
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V nadaljevanju posebej predstavljamo nabor interesnih dejavnosti osnovnošolcev ter 

učencev z DSP. 

 

Tabela 3.7: Zbirnik interesnih dejavnosti, ki jih obiskujejo osnovnošolci (f) 

 fantje 1 f dekleta 1 f skupina 1 f skupaj 

športne 

dejavnosti 

košarka 

plezanje 

odbojka 

planinski 

rokomet 

tenis 

nogomet 

5 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

planinski 

odbojka 

športni 

7 

2 

1 

planinski 

košarka 

plezanje 

odbojka 

rokomet 

tenis 

nogomet 

športni 

8 

5 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

25 

glasbeno-

plesne 

dejavnosti 

Orffo 2 pevske 

ples 

Orffo 

15 

4 

1 

pevske 

ples 

Orffo 

15 

4 

3 

22 

ustvarjalne 

dejavnosti 

modelarski 

dramski 

keramika 

kreativno 

pisanje 

3 

2 

1 

 

1 

keramika 

dramski 

likovni 

oblikovni 

2 

1 

1 

1 

modelarski 

dramski 

keramika 

kreativno 

pisanje 

likovni 

oblikovni 

3 

3 

3 

 

1 

1 

1 

12 

druge 

dejavnosti 

računalništvo 

prostovoljci 

2 

1 

prostovoljci 

računalništvo 

literarni klub 

2 

1 

1 

računalništvo 

prostovoljci 

literarni klub 

3 

3 

1 

7 

 

Osnovnošolci, ki se vključujejo v interesne dejavnosti, so najpogosteje člani pevskega 

kroţka ali zbora. Sodelovanje pri pevskem zboru je tudi enakovredno zastopano pri 

različno starih osnovnošolcih. Še več učencev je vključenih v razne športne dejavnosti, 

med katerimi v naši raziskavi prevladuje članstvo v planinskem kroţku. Glede na to, da 

so v omenjeni kroţek vključeni le učenci 5. razreda ene šole na Goriškem, moramo 

podatek obravnavati z distanco, saj ne odraţa realnega stanja učencev vseh šol. Zanimiv 

je podatek, da so pri igrah z ţogo, učenci najpogosteje vključeni h košarkarski in 

odbojkarski interesni dejavnosti, medtem ko nogometni kroţek, med anketiranci naše 
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raziskave, ni tako obiskan. Trije od štirih učencev, ki so vključeni k plezanju so učenci 

5. razreda ene šole na Goriškem, zato tudi ta podatek ni povsem relevanten in ne odraţa 

dejanskega stanja. Vsekakor je razveseljivo dejstvo, da imajo šole dobre materialne ter 

prostorske pogoje, ki so potrebni, da učencem lahko ponudijo vrsto pestrih in zanimivih 

interesnih dejavnosti. 

Glede na spol se kaţe veliko odstopanje pri vključevanju fantov v pevski kroţek. Nihče 

izmed anketiranih učencev ni član pevskega zbora, medtem ko je kar 15 deklet članic 

omenjenega kroţka. 

 

Vključevanje osnovnošolcev v interesne dejavnosti je prikazano tudi v naslednjem 

grafu. 

 

Graf 3.13: Interesne dejavnosti osnovnošolcev (v %) 

 

 

Kot lahko razberemo z grafa, se fantje najpogosteje vključujejo v različne športne 

interesne dejavnosti (37,5 %), najmanj pa v glasbene (le en učenec 4. razreda je 

vključen v Orfovo skupino). 

Pri dekletih so se pokazali zelo drugačni interesi v primerjavi s fanti, saj se k glasbenim 

dejavnostim vključuje skoraj polovica vseh deklet (45,9 %). Dekleta so redkeje kot 

fantje vključene v športne ter ustvarjalne interesne dejavnosti. 

Povzamemo lahko, da so v okviru interesnih dejavnosti osnovnošolci najpogosteje 

vključeni v razne športne kroţke. Manj so v podobni meri zastopane različne ustvarjalne 

dejavnosti, glasbeno-plesne ter druge dejavnosti. 
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Tabela 3.8: Zbirnik interesnih dejavnosti, ki jih obiskujejo učenci z DSP (f) 

 fantje 2 f dekleta 2 f skupina 2 f skupaj 

športne 

dejavnosti 

planinski 

odbojka 

šah 

namizni tenis 

šport za 

zdravje 

plezanje 

rokomet 

košarka 

3 

3 

2 

2 

 

2 

1 

1 

1 

odbojka 

planinski 

2 

1 

odbojka 

planinski 

šah 

namizni tenis 

šport za zdravje 

plezanje 

rokomet 

košarka 

5 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

18 

glasbeno-

plesne dej. 

/ / pevske 1 pevske 1 1 

ustvarjalne 

dejavnosti 

modelarski 

dramski 

 

4 

1 

kreativno 

pisanje 

likovni 

 

1 

1 

modelarski 

dramski 

kreativno 

pisanje 

likovni 

4 

1 

 

1 

1 

7 

druge 

dejavnosti 

zdrav 

ţivljenjski slog 

čebelarski 

taborniki 

knjiţničarski 

robotika 

kuhanje 

 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

zdrav 

ţivljenjski slog 

prostovoljci 

 

2 

1 

zdrav 

ţivljenjski slog 

čebelarski 

taborniki 

knjiţničarski 

robotika 

kuhanje 

prostovoljci 

 

7 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

14 

 

V naši raziskavi je pri učencih z DSP zdrav ţivljenjski slog najpogosteje obiskan 

kroţek. Podobno kot vrstniki se tudi učenci z DSP največ vključujejo v različne športne 

interesne dejavnosti, med katerimi zaseda prvo mesto odbojka. Nihče izmed anketiranih 

učencev ne obiskuje nogometnega kroţka. Posebej izstopa podatek glede obiskovanja 

glasbeno-plesnih dejavnosti. Izmed vseh anketiranih učencev z DSP, le ena učenka z 

DSP obiskuje pevske vaje, medtem ko je to najpogosteje obiskan kroţek 

osnovnošolcev, predvsem pri dekletih. V okviru ustvarjalnih dejavnosti je vključevanje 

učencev z DSP v različne kroţke podobno vrstnikom. Pester je nabor tudi drugih 
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dejavnosti, ki se jih udeleţujejo učenci z DSP. Podatki obeh tabel (tabela 3.7 in tabela 

3.8) nam prikaţejo zanimiv repertoar vključevanja v interesne dejavnosti pri obeh 

skupinah. 

 

Vključevanje učencev z DSP interesne dejavnosti nam prikaţe naslednji graf. 

 

Graf 3.14: Interesne dejavnosti učencev z DSP (v %) 

 

 

Fantje z DSP se najpogosteje vključujejo v različne športne interesne dejavnosti 

(26,8 %), priljubljeni so tudi različni drugi kroţki, povezani z zdravjem in naravo (npr. 

zdrav ţivljenjski slog, čebelarski kroţek, kuhanje, taborniki). Nihče izmed fantov z DSP 

ni vključen v pevski zbor oziroma k podobnim glasbeno-plesnim dejavnostim. 

Na našem vzorcu učencev z DSP se je pokazala zanimiva razlika med spoloma, saj se 

dekleta z DSP manj vključujejo v interesne dejavnosti kot fantje z DSP. Dekleta z DSP 

se z razliko od vrstnic pogosteje vključujejo v športne dejavnosti, kot v glasbeno-plesne 

dejavnosti. 

Podobno kot ostali vrstniki se tudi učenci z DSP v okviru interesnih dejavnosti 

najpogosteje vključujejo v razne športne kroţke. Nekoliko manjši deleţ učencev z DSP 

se vključuje v raznovrstne dejavnosti kot npr. zdrav ţivljenjski slog, čebelarski kroţek, 

taborniki, knjiţničarski kroţek, robotika, kuhanje, prostovoljno socialno delo. 

V razne glasbeno-plesne dejavnosti se učenci z DSP praviloma ne vključujejo, v okviru 

naše raziskave je članica pevskega zbora le ena učenka z DSP iz 8. razreda. 
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3.4 IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI 

 

Vprašanje: Ali obiskuješ kakšno organizirano izvenšolsko dejavnost v 

popoldanskem času? 

Ţeleli smo izvedeti, kolikšen deleţ učencev z DSP se vključuje v organizirane 

popoldanske aktivnosti. 

 

Graf 3.15: Vključenost osnovnošolcev v izvenšolske dejavnosti glede na spol (v %) 

 

 

Graf 3.16: Vključenost učencev z DSP v izvenšolske dejavnosti glede na spol (v %) 

 

 

Rezultati so pokazali, da je kar 71 odstotkov osnovnošolcev popoldne vključenih v 

različne organizirane aktivnosti. Pogosteje se v izvenšolske dejavnosti vključujejo 

dekleta. 

Kot pri interesnih dejavnostih, se tudi v izvenšolske dejavnosti učenci z DSP 

vključujejo redkeje od vrstnikov. Pri obeh skupinah je se pokazalo večje zanimanje ter 

sodelovanje v izvenšolskih dejavnostih v popoldanskem času. Razlika se je pokazala 

tudi pri dekletih z DSP. Medtem ko je 33 odstotkov deklet z DSP vključenih v interesne 

dejavnosti, se jih v izvenšolske dejavnosti vključuje kar 61 odstotkov.  
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Tabela 3.9: Zbirnik odgovorov učencev o tem, zakaj ne obiskujejo izvenšolskih dejavnosti (f) 

skupina 1 skupina 2 

me ne zanima (7) 

nimam časa (3) 

se mi ne da (2) 

tako sem se odločila (1) 

ne vem (1) 

se učim, da popravim ocene (1) 

me starši ne vpišejo (1) 

si organiziram čas brez obveznosti (1) 

neugodni pogoji (1) 

me ne zanima (6) 

nimam časa (6) 

zdravstvene teţave (1) 

se sam zaposlim (1) 

mi ni nič všeč (1) 

ne vem (2) 

ni ponudbe v bliţini doma (1) 

 

Med obema skupinama zasledimo podobne razloge. Razlogi so zelo podobni tistim, pri 

iskanju razlage, zakaj učenci niso vključeni k nobeni interesni dejavnosti na šoli  (tabela 

3.6). Le ena učenka se v dejavnosti ne vključuje zaradi zdravstvenih teţav. 

 

Vprašanje: Katere izvenšolske dejavnosti obiskuješ popoldan? 

Zanimalo nas je, kakšne so razlike pri izbiri izvenšolskih dejavnosti med spoloma. 

Predvsem smo se osredotočili na zbiranje podatkov o tem, v katere izvenšolske 

dejavnosti se vključujejo učenci z DSP ter ali obstajajo razlike v primerjavi z vrstniki. 

Dejavnosti smo razvrstili v sledeče kategorije: glasbeno-plesne, športne ter druge 

dejavnosti. 

V nadaljevanju posebej predstavljamo nabor izvenšolskih dejavnosti osnovnošolcev ter 

učencev z DSP. 
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Tabela 3.10: Zbirnik izvenšolskih dejavnosti, ki jih obiskujejo osnovnošolci (f) 

 fantje 1 f dekleta 1 f skupina 1 f skupaj 

športne 

dejavnosti 

nogomet 

karate 

judo 

tenis 

odbojka 

košarka 

kotalkanje 

atletika 

kajak 

golf 

8 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

twirling 

plezanje 

gimnastika 

odbojka 

smučanje 

karate 

golf 

plavanje 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

nogomet 

twirling 

plezanje 

karate 

judo 

tenis 

odbojka 

golf 

košarka 

kotalkanje 

atletika 

kajak 

gimnastika 

smučanje 

plavanje 

8 

6 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

36 

glasbene in 

plesne dej. 

glasbena šola 5 glasbena šola 

ples 

pevske 

8 

8 

1 

glasbena šola 

ples 

pevske 

13 

8 

1 

22 

druge 

dejavnosti 

verouk 

taborniki 

2 

2 

verouk 

gasilci 

španščina 

mladinsko 

gledališče 

agility 

5 

3 

1 

 

1 

1 

verouk 

gasilci 

taborniki 

španščina 

mladinsko 

gledališče 

agility 

7 

3 

2 

1 

 

1 

1 

15 

 

Veliko osnovnošolcev se v popoldanskem času ukvarja s športom. Na vzorcu naše 

raziskave se največ fantov ukvarja z nogometom, medtem ko je največ deklet članic 

twirlinga. Več fantov se uri v borilnih veščinah (judo, karate), dekleta več plezajo in se 

ukvarjajo z gimnastiko ali plavanjem. Nabor športnih panog je širok tako pri fantih kot 

pri dekletih. Ne glede na spol, obiskujejo osnovnošolci v popoldanskem času glasbeno 

šolo ter se učijo igranja na različne instrumente. Dekleta hodijo tudi na plesne vaje. 
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Pogosta popoldanska aktivnost osnovnošolcev je tudi verouk, predvsem pri mlajših 

učencih. 

 

Vključevanje osnovnošolcev v izvenšolske dejavnosti je prikazano v naslednjem grafu. 

 

Graf 3.17: Izvenšolske dejavnosti osnovnošolcev (v %) 

 

Dobra polovica fantov našega vzorca se v popoldanskem času ukvarja s športnimi 

aktivnostmi. V glasbene aktivnosti se fantje pogosteje vključujejo v popoldanskem času. 

V omenjene interesne dejavnosti se v času pouka vključujejo le 3 odstotki fantov (glej 

graf 3.13), medtem ko se jih 15,6 odstotkov izven šole uči igranja instrumentov 

(obiskuje glasbeno šolo). Tako kot pri fantih se tudi pri dekletih kaţe podobnost 

interesov pri vključevanju v šolske ter izvenšolske dejavnosti. Dekleta najpogosteje 

obiskujejo glasbeno šolo in/ali se učijo plesa, nekoliko manj pa se ukvarjajo s športnimi 

dejavnostmi, med katerimi je sta najbolj priljubljena twirling in plezanje. Široko 

interesno področje udejstvovanja se pri dekletih kaţe tudi v širšem naboru drugih 

dejavnosti. 

Povzamemo lahko, da se osnovnošolci v popoldanskem času največ ukvarjajo s 

športnimi aktivnostmi. Podobne rezultate najdemo tudi v raziskavi Raičeviča (2008), 

kjer se enak odstotek (44,9 %) mladostnikov zunaj šolskega časa ukvarja s športom. 

Dobrih 30 odstotkov anketiranih osnovnošolcev naše raziskave obiskuje glasbeno šolo 

in/ali pleše. Med drugimi dejavnostmi je najpogosteje omenjen verouk. 
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Tabela 3.11: Zbirnik izvenšolskih dejavnosti, ki jih obiskujejo učenci z DSP (f) 

 fantje 2 f dekleta 2 f skupina 2 f skupaj 

športne 

dejavnosti 

nogomet 

plezanje 

jahanje 

namizni tenis 

down hill 

odbojka 

kajak 

aikido 

košarka 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

jahanje 

atletika 

rokomet 

1 

1 

1 

nogomet 

plezanje 

jahanje 

namizni tenis 

down hill 

odbojka 

kajak 

aikido 

košarka 

atletika 

rokomet 

4 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

18 

glasbene in 

plesne dej. 

glasbena 6 glasbena 

ples 

pevske 

3 

3 

2 

glasbena 

ples 

pevske 

9 

3 

2 

14 

druge 

dejavnosti 

verouk 

gasilci 

6 

1 

verouk 4 verouk 

gasilci 

10 

1 

11 

 

Največ fantov z DSP se v popoldanskem času ukvarja s športnimi aktivnostmi, med 

katerimi sta največkrat navedena nogomet in plezanje. Širok je nabor tudi ostalih 

športov. Slabih 15 % fantov z DSP obiskuje verouk in/ali hodi v glasbeno šolo. Precej 

podoben je tudi deleţ deklet z DSP, ki obiskujejo glasbeno šolo (16 %), še več jih hodi 

k verouku (22%). Glede na spol se dekleta z DSP v manjši meri odločajo za 

organizirane športne aktivnosti. 

Podobno kot vrstniki, se tudi učenci z DSP več vključujejo v organizirane glasbene 

aktivnosti izven šole, kot v interesne dejavnosti na šoli. Učenci z DSP se ne ukvarjajo s 

toliko različnimi športi kot njihovi vrstniki, predvsem to velja za dekleta z DSP. Pri 

obeh skupinah anketirancev je igranje nogometa najpogostejša športna dejavnost fantov. 

Tudi med drugimi dejavnostmi učenci z DSP ne navajajo toliko različnih aktivnosti kot 

njihovi vrstniki. V primerjavi z osnovnošolci večji deleţ učencev z DSP hodi k verouku. 
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Graf 3.18: Izvenšolske dejavnosti učencev z DSP (v %) 

 

Fantje z DSP se v popoldanskem času najpogosteje ukvarjajo s športnimi aktivnostmi 

(34,1 %), manjši deleţ fantov z DSP obiskuje glasbeno šolo (14,6 %). Podobno kot 

vrstnice, se tudi dekleta z DSP izven šole več ukvarjajo z glasbenimi in plesnimi 

dejavnostmi v primerjavi s fanti. Glede športnega udejstvovanja se dekleta z DSP precej 

manj vključujejo v organizirane športne aktivnosti v primerjavi z vrstnicami, kjer se jih 

s športom v popoldanskem času ukvarja 37,8 odstotkov (glej graf 3.17). 

Primerjava interesnih (graf 3.14) ter izvenšolskih dejavnosti (graf 3.18) pokaţe, da se 

učenci z DSP pogosteje kot v interesne dejavnosti na šoli vključujejo v različne 

glasbeno plesne dejavnosti izven šole. Ravno tako se več vključujejo v organizirane 

športne aktivnosti v popoldanskem času. 

Razmerje glede vključevanja v športne, glasbeno-plesne in druge dejavnosti je pri obeh 

skupinah podobno, le da so učenci z DSP v primerjavi z vrstniki še vedno redkeje 

vključeni v organizirane popoldanske aktivnosti. 
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4. PREVERJANJE RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

 

Vprašanje št. 1: Kako pojmujejo pojem prostega časa učenci z DSP v primerjavi z 

ostalimi učenci osnovne šole? 

O pomenu prostega časa beremo so bile narejene ţe številne raziskave. Grilova (2007) 

omenja več ameriških raziskav o prostočasnih dejavnostih. Mladi razumejo prosti čas 

kot moţnost za sprostitev, čas, v katerem lahko počno, kar hočejo, ko so prosti zunanjih 

pritiskov, so lahko s prijatelji, lahko izraţajo sebe in preizkušajo svoje sposobnosti ter 

se zabavajo. (Gril, 2007). Tudi različne slovenske raziskave, ki smo jih omenjali v 

uvodu dajejo podobne rezultate. 

Rezultati naše raziskave kaţejo, da tudi učenci z DSP prosti čas ne doţivljajo bistveno 

drugače od vrstnikov. Za učence z DSP je prosti čas tisti čas, ki jim ostane po šoli, 

nalogah, učenju, ko lahko počno, kar si ţelijo, se zabavajo, se druţijo in igrajo s 

prijatelji. Vsi ti odgovori povzemajo bistvene lastnosti ter naloge prostega časa. 

Ugotavljamo, da vsem učencem prosti čas pomeni predvsem sprostitev od šolskih 

obveznosti, prosti čas radi preţivljajo po svoje, se zabavajo, igrajo, druţijo z druţino in 

prijatelji. Manj učencev se ob omembi prostega časa spomni na aktivno športno 

udejstvovanje, ali na pasivno sedenje pred računalnikom in televizijo. 

 

Razlike med obema skupinama preverimo še s Hi-kvadrat preizkusom. 

 

Tabela 4.1: Pomen prostega časa za učence glede na vrsto programa 

 

skupina1 skupina2 skupaj 

f % f % f % 

počitek in sprostitev 36 39,1 31 34,1 67 36,6 

razvedrilo 26 28,3 14 15,4 40 21,9 

druţenje 8 8,7 8 8,8 16 8,7 

TV, računalnik 4 4,3 6 6,6 10 5,5 

šport 5 5,4 9 9,9 14 7,7 

igra 6 6,5 13 14,3 19 10,4 

drugo 7 7,6 10 11,0 17 9,3 

SKUPAJ 92 100,0 91 100,0 183 100,0 

 

2
 = 8,67 (g = 6); P ≥ 0,05 
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Rezultati testa potrjujejo, da med skupinama ni statistično pomembnih razlik pri 

pojmovanju prostega časa. 

 

Vprašanje št. 2: Kako preţivljajo svoj prosti čas učenci z DSP v primerjavi z 

ostalimi učenci? 

Raziskave različnih vzorcev mladih v Sloveniji kaţejo, da večina preţivlja relativno 

največ prostega časa s prijatelji. Med najpogostejšimi prostočasnimi dejavnostmi so še 

gledanje televizije, poslušanje glasbe in ukvarjanje s športom. Precej mladih se ukvarja 

tudi z računalnikom (Kuhar, 2008). 

Pri analizi rezultatov nas je pozitivno presenetilo dejstvo, da je dobra polovica učencev 

z DSP v prostem času športno oziroma fizično aktivnih, kar je več od vrstnikov. 

Osnovnošolcev, ki se ukvarjajo s športnimi aktivnostmi, je dobrih 32 odstotkov, 

medtem ko je takih kar 52,5 odstotkov učencev z DSP. Razlike se pojavljajo tako pri 

fantih, kot pri dekletih. Vsekakor fizična aktivnost, pa naj bo to šport v šoli, kroţek, 

trening, aktivna vadba ali le sproščeno gibanje na sveţem zraku, pozitivno vpliva na 

zdravje in samozavest, na telesni in duševni razvoj. Športno udejstvovanje v druţbi 

prijateljev povečuje motivacijo za sodelovanje in obenem pozitivno vpliva na razvoj 

socialnih kompetenc. Druţenje s prijatelji tudi pomembno vpliva na razvoj posameznika 

ter je vaţen dejavnik prostega časa. V vrstniških skupinah se oblikujejo podobni 

interesi, sklepajo se prijateljstva, gradi se medsebojno zaupanje, sodelovanje, 

zadovoljujejo se potrebe po pripadnosti, spoštovanju id. 

Tudi na podlagi našega vzorca učencem veliko pomeni druţenje, prosti čas pa radi 

preţivljajo tudi individualno, ob gledanju televizije ali se ukvarjajo z računalnikom. 

Dobljeni podatki ne kaţejo večjih odstopanj med skupinama. V primerjavi z vrstniki so 

se pri učencih z DSP pokazale naslednje razlike: 

- večji deleţ učencev z DSP se v svojem prostem času ukvarja s športnimi 

aktivnostmi; 

- manjši deleţ učencev z DSP svoj prosti čas namenja branju, ustvarjanju. 

 

Razlike med obema skupinama preverimo še s Hi-kvadrat preizkusom. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bevk Vončina Meta; diplomsko delo 

-68- 

 

Tabela 4.2: Prostočasne aktivnosti učencev glede na vrsto programa 

 skupina1 skupina2 skupaj 

f % f % f % 

druţenje 32 24,4% 22 19,3% 54 22,0% 

TV, računalnik 29 22,1% 23 20,2% 52 21,2% 

šport 22 16,8% 32 28,1% 54 22,0% 

branje, ustvarjanje 16 12,2% 7 6,1% 23 9,4% 

glasba, ples 10 7,6% 4 3,5% 14 5,7% 

igra 9 6,9% 5 4,4% 14 5,7% 

narava 8 6,1% 13 11,4% 21 8,6% 

drugo 5 3,8% 8 7,0% 13 5,3% 

SKUPAJ 131 100,0% 114 100,0% 245 100,0% 

 

2
 = 11,90 (g = 7); P ≥ 0,05 

 

Rezultati testa kaţejo, da med skupinama ni statistično pomembnih razlik pri 

preţivljanju prostega časa. 

 

Pri interpretaciji rezultatov v poglavju 3.2 smo posebej predstavili še prostočasne 

aktivnosti fantov, deklet ter učencev tretje triade. Na tem mestu bi omenili spremembe v 

načinu preţivljanja prostega časa starejših osnovnošolcev. Pokazalo se je, da postaja 

druţenje (s prijatelji) vse pogostejši način preţivljanja prostega časa učencev tretje 

triade, razlika se je pokazala tudi pri učencih z DSP. Deleţ učencev, ki svoj prosti čas 

preţivlja ob gledanju televizije ali delu na računalniku, se pri skupini starejših učencev 

precej poveča, pri skupini starejših učencev z DSP pa zmanjša. 

Bajzek ţe leta 2003 predstavi izsledke raziskave, ki kaţejo na to, da se z odraščanjem 

povečuje odstotek tistih otrok, ki preţivljajo svoj prosti čas pred televizijo, ob glasbi ali 

računalniku (glej graf 1.2). Nujno je, da se otroci in odrasli naučijo uporabljati sredstva 

druţbenega obveščanja (internet, televizijo, radio, časopis idr.) na aktiven, odgovoren in 

kritičen način. Z omenjenimi sredstvi lahko pridemo v stik z drugimi, toda to je samo 

navidezna druţba, ki ne more nadomestiti resničnega stika z vrstniki in prijatelji. 

(Bazjek, 2003). 
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Vprašanje št. 3: Koliko prostega časa imajo učenci z DPS in s kom ga preţivijo? 

Dojemanje časa je zelo subjektivno. Današnji hiter tempo ţivljenja lahko še bolj popači 

predstave o tem, koliko prostega časa posameznik sploh ima. Kljub temu smo se 

odločili, da osnovnošolce povprašamo, koliko prostega časa imajo. Na podlagi zbranih 

podatkov ugotavljamo, da ima dobrih 40 odstotkov vseh osnovnošolcev do 3 ure 

prostega časa. Slaba polovica vseh osnovnošolcev ima v povprečju 4 do 6 ur prostega 

časa dnevno. Glede na spol se pri učencih z DSP niso pokazale razlike v količini 

prostega časa. V primerjavi z vrstnicami pa imajo učenke z DSP manj prostega časa. 

Otroci in mladostniki najraje preţivljajo svoj prosti čas med prijatelji, kar se je potrdilo 

tudi na vzorcu naše raziskave. Pomen prijateljstva se pri osnovnošolcih z leti še 

povečuje. Kljub izkazanemu velikemu interesu za prijatelje, osnovnošolci večji del 

popoldneva preţivijo z druţino. Kar 57 odstotkov učencev z DSP preţivi z druţino več 

kot 4 ure dnevno, kar je 18 odstotkov več od vrstnikov. Precej manj časa pa so učenci z 

DSP v primerjavi z vrstniki popoldanskem času sami. Z odraščanjem se omenjeni deleţ 

spreminja. 41 odstotkov starejših učencev z DSP je samih vsaj 1 uro dnevno. 

 

Vprašanje št. 4: Kdo najbolj vpliva na prosti čas učencev z DSP? 

Na podlagi dobljenih podatkov lahko povzamemo, da imajo največji vpliv na izrabo 

prostega časa učenci sami. Tu se potrjuje najpomembnejše načelo prostočasnih 

dejavnosti – načelo svobode in prostovoljnosti. Ob tem moramo poudariti, da otroci v 

določeni meri potrebujejo vodenje in usmerjanje za smiselno koriščenje prostega časa, 

saj predvsem mlajši učenci v tem pogledu še nimajo sposobnosti oz izkušenj, da bi si 

lahko sami kvalitetno razporejali svoj prosti čas. Seveda pa starši, učitelji in drugi ob 

tem ne smejo pozabiti na čim večjo naklonjenost do spoštovanja svobodne izbire. 

Starši so drugi v vrsti, ki, po mnenju učencev, pomembno vplivajo na njihov prosti čas. 

Učenci z DSP dajejo vplivu prijateljev večji pomen kot njihovi vrstniki. Najmanj na 

prosti čas učencev vpliva šola oziroma učitelji. 
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Vprašanje št. 5: Koliko in v katere v šolske in izvenšolske dejavnosti se vključujejo 

učenci z DSP primerjavi z ostalimi učenci osnovne šole? 

 

ŠOLSKE DEJAVNOSTI 

Učenci z DSP se v primerjavi z vrstniki manj vključujejo v interesne dejavnosti šole. Pri 

obeh skupinah učencev so razlogi za nevključenost podobni. Precejšen del učencev, ki 

se k interesnim dejavnostim ne vključuje kot razlog navaja, da jim ponujeni kroţki niso 

všeč, jim niso zanimivi. Glede na spol je deleţ učenk z DSP, ki niso vključene v 

interesne dejavnosti, precej večji v primerjavi z vrstnicami. 

 

Razlike med obema skupinama preverimo še s Hi-kvadrat preizkusom. 

 

Tabela 4.3: Vključenost učencev v interesne dejavnosti glede na vrsto programa 

 skupina 1 skupina 2 skupaj 

f % f % f % 

da 28 41,2% 34 57,6% 62 48,8% 

ne 40 58,8% 25 42,4% 65 51,2% 

SKUPAJ 68 100,0% 59 100,0% 127 100,0% 

 

2
 = 3,42 (g = 1); P ≥ 0,05 

 

Rezultati testa ne kaţejo statistično pomembnih razlik med skupinama pri vključevanju 

v interesne dejavnosti. 

 

Preverimo še razlike med dekleti ene in druge skupine. 

 

Tabela 4.4: Vključenost deklet v interesne dejavnosti glede na vrsto programa 

 dekleta 1 dekleta 2 skupaj 

f % f % f % 

da 12 32,4% 12 66,7% 24 43,6% 

ne 25 67,6% 6 33,3% 31 56,4% 

SKUPAJ 37 100,0% 18 100,0% 55 100,0% 

 

2
 = 5,77 (g = 1); P < 0,05 
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Pri vključevanju v interesne dejavnosti so se pokazale statistično pomembne razlike 

med dekleti ene in druge skupine. 

Ob upoštevanju razlike med številom anketiranih deklet ene (37) in druge skupine (18) 

moramo dobljene informacije obravnavati rezervirano in jih ne moremo posploševati. 

Kljub temu gre vzeti v obzir dejstvo, da se učenke z DSP v okviru naše raziskave veliko 

manj vključujejo v interesne dejavnosti v primerjavi z vrstnicami. V nadaljevanju 

predstavimo, v katere kroţke se vključujejo fantje in dekleta DSP. 

 

Med interesnimi dejavnostmi osnovnošolcev se najvišje uvrščajo športni kroţki. V 

omenjene kroţke se več vključujejo fantje, medtem ko je slaba polovica deklet 

vključena v glasbeno-plesne dejavnosti, največ jih obiskuje pevske vaje. Ravno na tem 

področju se je pokazala velika razlika med eno in drugo skupino. Glede na spol posebej 

izstopajo dekleta z DSP, med katerimi le ena učenka obiskuje pevske vaje. 

 

Razlike med obema skupinama preverimo še s Hi-kvadrat preizkusom. 

 

Tabela 4.5: Interesne dejavnosti učencev glede na vrsto programa 

 skupina 1 skupina 2 skupaj 

f % f % f % 

ustvarjanje 10 18,2% 7 20,0% 17 18,9% 

glasba in ples 18 32,7% 1 2,9% 19 21,1% 

šport 20 36,4% 14 40,0% 34 37,8% 

drugo 7 12,7% 13 37,1% 20 22,2% 

SKUPAJ 55 100,0% 35 100,0% 90 100,0% 

 

2
 = 14,89 (g = 3); P < 0,05 

 

Rezultati testa kaţejo, da med skupinama obstajajo statistično pomembne razlike pri 

izbiri interesnih dejavnosti. 

Vzroke za to bi teţko enoznačno opredelili, saj na izbiro in sodelovanje v kroţkih 

vplivajo različni dejavniki. Ob zbranih razlogih učenk z DSP, ki niso vključene v 

interesne dejavnosti, bi lahko sklepali na organizacijske ovire, zdravstvene teţave ter 

(pre)obremenjenost s šolskimi zahtevami. 
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Primerjajmo, koliko se učenci z DSP vključujejo v različne glasbene aktivnosti v 

popoldanskem času, v okviru organiziranih izvenšolskih dejavnosti. 

 

IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI 

V primerjavi z vrstniki se učenci z DSP manj vključujejo v izvenšolske dejavnosti. 

Razmerje med spoloma je podobno. Za razliko od interesnih dejavnosti se glede na spol 

v popoldanske dejavnosti dekleta z DSP vključujejo pogosteje od fantov z DSP. 

 

Razlike med skupinama preverimo še s Hi-kvadrat preizkusom. 

 

Tabela 4.6: Vključenost učencev v izvenšolske dejavnosti glede na vrsto programa 

 skupina 1 skupina 2 skupaj 

f % f % f % 

da 49 71,0% 33 55,9% 82 64,1% 

ne 20 29,0% 26 44,1% 46 35,9% 

SKUPAJ 69 100,0% 59 100,0% 128 100,0% 

 

2
 = 3,14 (g = 1); P ≥ 0,05 

 

Rezultati testa ne kaţejo statistično pomembnih razlik med skupinama pri vključevanju 

v izvenšolske dejavnosti. 

 

Kot smo ţe omenili, se v primerjavi z interesnimi dejavnostmi v organizirane 

izvenšolske dejavnosti vključuje več učencev z DSP, posebej deklet. Pri dekletih z DSP 

se je velika razlika pokazala pri vključevanju v različne glasbeno-plesne aktivnosti. V 

kroţke z omenjeno vsebino je na šoli vključenih 5,6 odstotka deklet z DSP, v 

popoldanskem času pa se s podobnimi aktivnostmi ukvarja kar 38,9 odstotka deklet z 

DSP. Glede na veliko večjo aktivno sodelovanje deklet z DSP v popoldanskem času v 

različnih organiziranih dejavnostih, se med skupinama niso pokazale večje razlike. 

 

Razlike lahko preverimo še s Hi-kvadrat preizkusom. 
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Tabela 4.7: Izvenšolske dejavnosti učencev glede na vrsto programa 

 skupina 1 skupina 2 skupaj 

f % f % f % 

glasba in ples 21 31,8% 13 31,7% 34 31,8% 

šport 31 47,0% 17 41,5% 48 44,9% 

drugo 14 21,2% 11 26,8% 25 23,4% 

SKUPAJ 66 100,0% 41 100,0% 107 100,0% 

 

2
 = 0,51 (g = 2); P ≥ 0,05 

 

Rezultati testa kaţejo, da med skupinama ni statistično pomembnih razlik pri izbiri 

izvenšolskih dejavnosti. 

 

Največ osnovnošolcev se v popoldanskem času ukvarja z različnimi športnimi 

aktivnostmi, manjši deleţ jih obiskuje glasbeno šolo, poje in se ukvarja s plesom. Enako 

velja tudi za skupino učencev z DSP. Podobno kot vrstniki, fantje z DSP na prvo mesto 

postavljajo šport, medtem ko dekleta z DSP najbolj privlači glasba in ples. 

 

Izsledki naše raziskave se skladajo z rezultati, ki jih predstavijo Lebarič, Kobal Grum in 

Kolenc (2006). Športne in plesne dejavnosti so najpogostejša oblika sodelovanja v 

prostočasnih aktivnostih. V omenjeni raziskavi je v prostočasne dejavnosti vključenih 

55,6 odstotka učencev. Ne glede na sodelovanje učencev v interesnih ali izvenšolskih 

dejavnostih, je deleţ sodelujočih učencev v organiziranih aktivnostih zelo podoben tudi 

na vzorcu naše raziskave (57,6% oziroma 55,9). 
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5. SKLEP 

 

Prosti čas naj bi sluţil počitku, razbremenitvi in zabavi. Kakovostno izkoriščen 

pozitivno doprinese k optimalnemu razvoju in kvaliteti ţivljenja. Kako z njim ravnamo 

in kaj počnemo v prostem času je seveda odvisno od vsakega posameznika in od okolja, 

ki ponuja najrazličnejše vsebine, bolj ali manj dobre. Prostočasne dejavnosti naj bi 

pomagale pri usmerjanju interesov, pri spoznavanju lastnih sposobnosti ter nudile 

izkušnjo zadovoljstva v vseh ţivljenjskih obdobjih. Mlajši otroci se v prostem času 

predvsem igrajo. Igra je pomembno učno sredstvo, ki z razvojem postaja vse 

kompleksnejša, širijo se zanimanja, dejavnosti so vse bolj zahtevne in organizirane. 

Učenci lahko skozi interesne in druge aktivnosti izoblikujejo zanimanja in svoja močna 

področja. Zanimanje lahko prenesemo na delo, ki tako ni samo nuja ampak tudi uţitek. 

Interesne dejavnosti naj bodo most med igro in delom, a naj ne postanejo obremenitev. 

 

En izmed ciljev diplomske naloge je bil raziskati, kako preţivljajo prosti čas učenci s 

posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraţevalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Zanimalo nas je, koliko ter v katere interesne 

in druge izvenšolske dejavnosti se vključujejo. Ugotovili smo, da se učenci z dodatno 

strokovno pomočjo v prostem času najraje ukvarjajo s športnimi aktivnostmi, se druţijo 

s prijatelji ali gledajo televizijo in/ali uporabljajo računalnik. Manjši deleţ učencev z 

DSP svoj prosti čas preţivlja ob branju, ustvarjanju, poslušanju glasbe, igri. Dobra 

polovica anketiranih učencev z DSP se vključuje v različne interesne ter izvenšolske 

dejavnosti. V okviru interesnih dejavnosti so najbolj priljubljeni različni športni kroţki, 

sledijo umetniško-ustvarjalni. V organizirane oblike športa se učenci z DSP pogosto 

vključujejo tudi v popoldanskem času. Več deklet obiskuje glasbeno šolo, pleše, poje. 

 

Drugi cilj, ki smo si ga zastavili je bil preučiti, ali prihaja do razlik v preţivljanju 

prostega časa ter pri vključevanju v interesne in izvenšolske dejavnosti med učenci s 

posebnimi potrebami ter njihovimi vrstniki v osnovni šoli. Glede na rezultate raziskave 

ugotavljamo, da prosti čas učencev s posebnimi potrebami ni bistveno drugačen od 

prostega časa njihovih vrstnikov. Večje razlike so se pokazale le pri vključevanju 

učencev v različne glasbeno-plesne kroţke. Predvsem dekleta se v omenjene dejavnosti 

vključujejo veliko več izven šole kot na šoli. Rečemo lahko, da je pri učenkah prisotno 
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zanimanje za glasbeno udejstvovanje, le vzroki za (ne)obiskovanje posameznih 

aktivnosti so različni, pogosto organizacijske narave (prevozi). Ob tem se odpirajo 

različna vprašanja ter moţnosti nadaljnjega raziskovanja: urniki in lokacije 

organiziranih aktivnosti, vztrajanje pri posameznih interesnih dejavnostih skozi obdobje 

šolanja ali iskanje skupnih točk med prostočasnim udejstvovanjem in učenčevimi 

močnimi področji. 

 

Rezultatov raziskave ne moremo posploševati zaradi relativno majhnega števila 

anketiranih učencev z DSP. Vzorec je bil le priloţnostni, zato lahko le predvidevamo, 

da bi dobili podobne rezultate tudi pri drugih učencih z DSP. 

 

Raziskava, ki smo jo opravili nudi vpogled v prostočasne aktivnosti učencev s 

posebnimi potrebami v osnovni šoli. Vsi imajo podobne ţelje – preţiveti svoj prosti čas 

v druţbi prijateljev in druţine, zanimivo in zabavno, sproščeno in aktivno, ob različnih 

dejavnostih, ki so jim ljube. Ali učenci jemljejo interesne in izvenšolske dejavnosti kot 

hobije ali jim v določeni meri ţe predstavljajo obremenitev, v tokratni raziskavi nismo 

ugotavljali. To je lahko še ena izmed tem nadaljnjega raziskovanja. 

 

Vrsta in izbor prostočasnih dejavnosti sta odvisna od številnih dejavnikov, tako 

objektivnih kot subjektivnih. Pomembno je, da ob vsem skupaj le ne pozabimo na 

osnoven namen interesnih dejavnosti – spodbujanje interesa. Starši in učitelji moramo 

usmerjati otroka pri iskanju ter razvijanju njegovih interesov, saj se preko močnih 

področij lahko dokaţe in uveljavi, sebi in pred drugimi. Še posebej je to pomembno pri 

učencih s posebnimi potrebami, ki se morajo zavedati svojega močnega področja. Tako 

bodo imeli priloţnost dosegati uspehe, biti zgled, pozitivne izkušnje pa prenašati na 

druga področja. 
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7. PRILOGE 

 

PRILOGA 1 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Sem Meta Bevk Vončina, zaključujem študij specialne in rehabilitacijske pedagogike na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravljam diplomsko delo na temo Prosti čas, zato te 

prosim, da mi pomagaš in odgovoriš na naslednja vprašanja. 

Anketa je anonimna, rezultati bodo obravnavani izključno v študijske namene. 

 

 

Spol (obkroži): M Ž 

Razred (obkroži):  4 5 6 7 8 

 

 

 

1. Kaj je zate prosti čas? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Kaj najraje počneš v prostem času? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. S kom najraje preţivljaš svoj prosti čas? 

______________________________________________________________________ 

 

4. Koliko ur prostega časa imaš po šoli (popoldan)?   _____   ur / dan 
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5. Koliko časa preţiviš popoldan … (označi z X) 

 nič 1 ure 3-3 ure 4 ure in več 

s starši     

z brati/sestrami     

s prijatelji     

sam     

 

6. Kdo ima največ vpliva na to, kaj počneš v prostem času? 

(obkroţiš lahko največ 3 odgovore) 

a. sam 

b. starši 

c. bratje, sestre 

d. prijatelji, sošolci 

e. učitelji, šola 

 

7. Ali obiskuješ kakšno interesno dejavnost (kroţek) na šoli? 

a. NE.  Zakaj ne? 

________________________________________________________________ 

b. DA.  Katere? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8. Ali obiskuješ kakšno organizirano izvenšolsko dejavnost v popoldanskem času? 

a. NE.  Zakaj ne? 

________________________________________________________________ 

b. DA.  Katere? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Hvala za sodelovanje! 

 




