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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava vlogo in pomen gibalno telesnih športnih aktivnosti 

(v nadaljevanju GTŠA) v vzgojnem delu. V teoretičnem delu najprej opredelim 

socialno pedagogiko. Nadaljujem s predstavitvijo GTŠA ter njihovih pozitivnih 

učinkov. Nadaljujem s predstavitvijo tujih raziskav, ki govorijo o pozitivni vlogi 

GTŠA. Nato združim področji socialne pedagogike in GTŠA ter ju med seboj 

povežem. Sledi predstavitev pilotskega projekta Strokovnega centra za 

obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. 

Teoretični del zaključim s predstavitvijo vzgojnega programa, ki mu vzgojni 

zavodi in mladinski domovi sledijo, vsako njegovo poglavje pa povežem tudi z 

GTŠA. 

V empiričnem delu sem raziskovala uporabo GTŠA v okviru vzgojnega dela v 

vzgojnih zavodih in mladinskih domovih. V vzorec so bili vključeni štirje 

vzgojitelji1, ki so sodelovali v projektu Strokovni center za obravnavo otrok in 

mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Ugotovitve raziskave 

kažejo, da so GTŠA v okviru vzgojnega dela zelo pomembne in da jih 

intervjuvani vzgojitelji vključujejo v vzgojno delo. Vzgojitelji so prav tako 

poudarili, da so v projektu pridobili sistematičnost ter da se trudijo obdržati čim 

več aktivnosti. Govorijo tudi o številnih prednostih uporabe GTŠA v vzgojnem 

delu, hkrati pa izpostavljajo tudi ovire, kot sta sistemska neumeščenost GTŠA in 

finance. Na koncu pa govorijo tudi o vplivu življenjskega sloga na vključevanje 

GTŠA v vzgojno delo. 

KLJUČNE BESEDE: gibalno telesne športne aktivnosti (GTŠA), socialna 

pedagogika, vzgojitelji, vzgojni zavodi/mladinski domovi, vzgojno delo 

                                                           
1
 Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, veljajo za vse spole 



  



ABSTRACT 

The master's thesis analyses the role and importance of physical activities 

(hereinafter GTŠA) in pedagogical work. Theoretical part introduces definition of 

social pedagogy then acquaints the reader with the phenomenon of the GTŠA 

and its positive effects. Foreign research findings regarding positive role of the 

GTŠA are presented, followed by   combination and connection of both fields - 

the social pedagogy and the GTŠA.  Next is a presentation of the pedagogical 

program implemented by educational institutions and youth homes,  its every 

chapter is then connected to the GTŠA.  Theoretical part is concluded with the 

lay out of the pilot project of the Expert centre for children and adolescents with 

emotional and behavioural problems. 

Empirical part analyses the use of the GTŠA in the realm of pedagogical work in 

the correctional institutions and juvenile facilities. Research sample was 

comprised of four pedagogical professionals included in the Expert centre for 

children and adolescents with emotional and behavioural problems project. 

Research findings show great importance of the GTŠA in pedagogical work and 

confirms its inclusion by the aforementioned professionals in their respective 

work scope.  The pedagogues emphasised that they have gained systematicity 

in the project and that they are trying to keep as many activities as possible. 

They also stressed the many advantages of the GTŠA use in pedagogical work 

while pointing out obstacles such as the systemic non-placement of the GTŠA 

and financing issues. They end with the impact of lifestyle on the inclusion of 

the GTŠA in pedagogical work. 

 

Key words: physical activities (GTŠA), social pedagogy, pedagogues, 

correctional institutions/juvenile facilities, pedagogical work   
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UVOD 
V magistrskem delu raziskujem uporabo gibalno telesnih športnih aktivnosti (v 

nadaljevanju GTŠA) v okviru vzgojnega dela v vzgojnih zavodih in mladinskih 

domovih. S podobno tematiko sem se srečala v tretjem letniku študija pri 

predmetu Didaktika in metodika socialno pedagoškega dela, kjer smo spoznali 

motopedagogiko. Takoj sem vedela, da je to tema, ki me zelo zanima, in da jo 

želim vključiti v svoje magistrsko delo. Ko sem raziskovala razno literaturo in se 

z mentorico pogovarjala o specifični temi, mi je predlagala, naj raziskujem 

GTŠA pri vzgojnem delu v vzgojnih zavodih in mladinskih domovih, saj je bil 

nedavno izveden projekt Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami, znotraj katerega so se izvajale 

specializirane in intenzivne vzgojne skupine, saj bi bilo zanimivo ugotoviti, kaj 

od tistega, kar se je izvajalo v projektu, se je še obdržalo. 

V teoretičnem delu najprej predstavim socialno pedagogiko, nadaljujem s 

predstavitvijo GTŠA, ki je širši pojem kot športna aktivnost, saj poleg 

sistematične dejavnosti z namenom napredka telesnih sposobnosti vključuje 

tudi dejavnosti, ki jih ne bi mogli opredeliti kot športnih, npr. hojo ali kolesarjenje 

v šolo/službo, prav tako pa vključuje tudi nenamensko in neorganizirano 

udejstvovanje v telesnem gibanju (Škof, 2010). Nato predstavim tudi, kje se ti 

dve področji prepletata. Ker v svojem magistrskem delu raziskujem na podlagi 

projekta Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, na kratko predstavim tudi tega. Zaradi obravnave 

vzgojnega dela v vzgojnih zavodih in mladinskih domovih pa predstavim tudi 

vzgojni program, ki mu sledijo navedene ustanove. Vsako poglavje vzgojnega 

programa povežem z GTŠA. 

V empiričnem delu sem se osredotočila na vidik vzgojiteljev. Zanimalo me je 

predvsem, kakšno vlogo in pomen vzgojitelji pripisujejo GTŠA v okviru 

vzgojnega dela. 

Magistrsko delo bo tako v prvi vrsti prispevalo k raziskovanju relativno 

neraziskanega področja GTŠA v okviru socialne pedagogike. Osvetlilo bo vlogo 

in pomen GTŠA v vzgojnem delu in prispevalo vpogled v področje uporabe 

GTŠA v vzgojnih zavodih in mladinskih domovih po zaključenem projektu 
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Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami. 

TEORETIČNI DEL 

SOCIALNA PEDAGOGIKA 

Socialna pedagogika je relativno mlada veda. Nastala je z razvojem socialnega 

in pedagoškega dela, s posebnim poudarkom na vzgojnem delu z mladimi, ki 

imajo težave pri socialni integraciji (Kobolt, 1997). Najprej je kot ideja poudarjala 

pomen reševanja socialnih težav skozi šolstvo, v prejšnjem stoletju pa se je v 

Nemčiji uveljavljala tudi na področju socialnega varstva in socialnega dela, 

predvsem pri otroškem in mladostniškem varstvu, vključno z neformalnim 

izobraževanjem za mlade (Hamalainen, 2015). Dandanes se je socialna 

pedagogika uveljavila kot veda, ki se ukvarja z neprivilegiranimi, ogroženimi in 

stigmatiziranimi posamezniki ter skupinami (Kobolt, 1997), ena izmed njenih 

temeljnih nalog pa je uravnavanje socialnih in vzgojno pogojenih neenakosti v 

razmerju med 'normalnostjo' in 'odklonskostjo', med 'imeti' in 'ne imeti' ter med 

'nezrelostjo' in 'avtonomijo' (Zorc Maver, 1997). Udejanja se tako v formalnem 

kot v neformalnem polju izobraževanja. Njene aktivnosti se v različnih državah 

odvijajo na različne načine. Različnost, tako v načinu kot v vsebini socialno 

pedagoškega dela, je povezana z različnimi teoretičnimi koncepti, različnimi 

socialnimi in političnimi teorijami, filozofijami in koncepti človeka ter družbe. Zdi 

se, da v veliki meri izvira iz konflikta med individualno avtonomijo in zahtevami, 

ki jih sodobna družba postavlja posamezniku (Hamalainen, 2015). Socialni 

pedagog pri svojem delu namreč ne sme zanemariti širšega družbenega vidika, 

metaperspektive, hkrati pa mora biti pozoren tudi in predvsem na individualni 

vidik posameznika. Socialna pedagogika torej ni nabor pedagoških metod, 

temveč način razmišljanja, kjer so socialni in edukacijski vidiki združeni (Kobolt, 

1997). 

Socialne pedagoge je danes moč najti na različnih delovnih področjih, tako v 

javnih, kot tudi v nevladnih institucijah. Kobolt (1998) tako med drugim našteva 

stanovanjske skupine, zavode, dijaške domove, vrtce, osnovne ter srednje šole, 

centre za socialno delo, različne preventivne dejavnosti, številne 

neinstitucionalne oblike dela z mladimi in odraslimi v ogroženih življenjskih 



3 
 

področjih. Prvotno in še zmeraj temeljno področje socialne pedagogike je delo v 

izvendružinski vzgoji – v zavodih (Kobolt, 1998). 

ŠPORT 

Šport je po ustaljenih pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne 

zmogljivosti, tekmovanje in razvedrilo (SSKJ, 1994). Mednarodni svet za šport 

in telesno vzgojo (1964 v Škof, 2010) definira šport kot vsako telesno dejavnost, 

ki ima značaj igre in pri kateri prihaja do borbe s samim seboj ali pa je v 

tekmovanje vključenih več posameznikov. 

Kristan (2000 v Škof, 2010) oblikuje definicijo športa kot prostovoljno 

prostočasno tekmovalno in netekmovalno dejavnost, ki se je človek udeležuje iz 

igralnih nagibov in katere glavni namen je razvedriti se in hkrati povečati ali 

ohranjati telesne zmogljivosti. Izraz tekmovanje je potrebno razumeti v 

najširšem pomenu te besede kot tekmovanje s samim seboj, tekmovanje z 

drugimi in tekmovanje z naravo. 

Po mnenju Chandlerja, Cronina in Vamplewa (2007 v Škof, 2010) je šport tista 

dejavnost, kjer so natančno opredeljeni pravila, cilji in kriteriji, kaj je uspeh in kaj 

neuspeh. 

Šport je po svoji strukturi igra, kar pomeni, da brez upoštevanja pravil in brez 

uporabe dovoljenih sredstev za dosego cilja dejavnost sploh ni mogoča. 

Mnogokrat športni igri dodamo tudi značaj tekmovanja (Hosta, 2016). 

Skupni imenovalec večine pojmovanj je torej, da je šport oz. športna dejavnost 

prostovoljna, da se odvija po vnaprej določenih pravilih. Ljudje se vanjo 

vključujejo, ker jim ponuja zadovoljstvo, zabavo in veselje, hkrati pa tudi 

možnost, da izboljšajo ali ohranjajo svoje telesne zmogljivosti (Škof, 2010). 

GIBALNO TELESNE ŠPORTNE AKTIVNOSTI (GTŠA) 

GTŠA pa je širši pojem kot športna aktivnost, saj ne vključuje le sistematične 

dejavnosti z namenom napredka telesnih sposobnosti, ampak še vse tiste 

dejavnosti, ki jih uporabljamo za vsakodnevno premikanje, in dejavnosti, ki jih 

ne bi mogli pojmovati kot športnih, npr. hojo ali kolesarjenje v šolo/službo itd. 

(Škof, 2010). 



4 
 

Podobno gibalno/športno aktivnost opredelita tudi Štemberger in Leitinger 

(2021), in sicer pravita, da so to dejavnosti, ki imajo več lastnosti športa kot 

takega, to so npr.: hoja (v hribe), kolesarjenje, ples. Prav tako med 

gibalne/športne aktivnosti uvrščata tudi dejavnosti, ki jih opravljamo doma ali v 

službi, to pa so npr.: pospravljanje, delo na vrtu, gibalni odmori med delom. 

Telesna dejavnost ima izključno aktiven pomen, čeprav gre lahko tudi za 

nenamensko in neorganizirano udejstvovanje v telesnem gibanju. Tako kot s 

športnimi aktivnostmi lahko tudi s temi dejavnostmi vplivamo na povečano 

intenzivnost delovanja različnih funkcionalnih sistemov in s tem na povečanje 

psihofizičnih sposobnosti človeka. To se zgodi, ko zahtevnost dejavnosti 

preseže zahtevan prag. Takrat se v telesu sprožijo tudi prilagoditveni procesi. 

Postopno se povečuje psihomotorična sposobnost človeka oz. njegova 

odpornost na različne stresne situacije. Prag potrebne zahtevnosti izvajanja 

neke telesne/športne aktivnosti za sproženje prilagoditvenih procesov pa je 

odvisen predvsem od stanja trenutne psihofizične sposobnosti posameznika 

(Škof, 2010). 

POZITIVNI UČINKI GTŠA 

Gibanje je za zdrav telesni in duševni razvoj življenjsko pomemben dejavnik 

(Hadžić idr., 2014). Škof (2007), Kremžar (1992), Hosta (2016) ter Videmšek 

idr. (2014) pripisujejo velik pomen vključevanju otrok v gibalne in športne 

aktivnosti v obdobju otroštva in mladostništva. Z gibalnimi aktivnostmi in 

športom se spodbuja celostni razvoj. Ne glede na starost posameznika je 

vsakdanja telesna dejavnost izrednega pomena. Šport ponuja možnost 

dinamičnega srečevanja ljudi in komunikacije med njimi, učenje socialnih 

veščin, vedenjskih navad in prilagajanja skupinskim zahtevam (Doupona Topič 

in Petrović, 2007). Prav tako lahko otroke nauči discipline in pozitivnega 

premagovanja napora tudi na drugih področjih (Hosta, 2016). 

Gibalna/športna aktivnost je pomembna za razvoj gibalnih sposobnosti in 

gibalnih spretnosti, ki bodo posameznikom omogočale vključevanje gibanja v 

svoj vsakdan in kakovostno izkoriščanje prostega časa tudi v odraslosti. Vpliva 

gibalnih/športnih aktivnosti na razvoj gibalnih sposobnosti (koordinacija, moč, 

ravnotežje, gibljivost) ne smemo podcenjevati niti v odraslosti, saj so ustrezno 
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razvite gibalne sposobnosti temelj za dobro počutje in ustrezen zdravstveni 

status vse življenje (Štemberger in Leitinger, 2021). 

Otroci, ki imajo primanjkljaje na različnih področjih, lahko preko športa razvijajo 

pozitivno samopodobo, samodisciplino, motivacijo, osebno čvrstost, 

frustracijsko toleranco, potrpežljivost, odgovornost, samoiniciativnost ter zrelost 

v socialnem, čustvenem in šolskem delovanju (Tušak, 2012). Rezultati 

Donaldsona in Ronana (2006), ki sta preučevala vpliv športnega udejstvovanja 

mladostnikov na njihovo emocionalno dobro počutje, kažejo, da strukturirana 

športna dejavnost, ki traja daljše obdobje, pripomore k zmanjšanju agresije, 

prestopniškega vedenja, težav v družbi, anksioznosti in depresije. Tomori 

(2000) poudarja, da se mladostniki preko športa telesno in duševno sprostijo. 

Redna in usmerjena telesna vadba pripomore k sprostitvi stresa ter pozitivno 

vpliva na mladostnike s primanjkljaji pozornosti in hiperaktivnosti. Hkrati pa 

športne in doživljajske dejavnosti zahtevajo od njih določen napor. Doživljajsko-

pedagoški tabori po mnenju Krajnčana (2007) lahko na ugoden način vplivajo 

na mladostnike s čustveno-vedenjskimi težavami. Navaja tudi (prav tam), da 

otrok z nekonvencionalnim vzpostavljanjem socialnih stikov spozna vrstniško in 

medgeneracijsko sodelovanje, prav tako pa pridobi zaupanje v sočloveka in 

izkusi zanimivo preživljanje prostega časa. 

Učinki gibanja in športne rekreacije so izjemno široki in pestri, od neposrednih 

učinkov na telesno zdravje in na oblikovanje telesa pa do predvsem širokih 

duševnih učinkov, ki se razprostirajo od vzgojnih vplivov športa do spreminjanja 

življenjskega stila, zmanjševanja anksioznosti, depresivnosti ipd. Pozitivnih 

vplivov ukvarjanja s športom je veliko. Najpomembnejši so: postavljanje ciljev, 

soočanje z zmagami in porazi, učenje potrpežljivosti, vztrajnosti, odgovornosti in 

obvladovanje časa, razvijanje odpornosti na stres in spretnosti 

samoobvladovanja, izboljšanje samozavesti, iskanje smisla, terapevtski učinek 

športa na razpoloženjska stanja, učinek na psihosomatiko (Tušak, 2012). 

Redna gibalna/športna aktivnost torej pomaga pri ohranjanju zdravja in 

preprečuje ali vsaj zelo zmanjša tveganje za nastanek kroničnih nenalezljivih 

bolezni. Ne glede na obliko gibalne/športne aktivnosti pa lahko ta pozitivno 
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pripomore k ohranjanju zdravja, če se izvaja redno, v ustreznem obsegu in z 

ustrezno intenzivnostjo (Štemberger in Leitinger, 2021). 

Gibanje daje človeku neposredno izkušnjo lastne sposobnosti, zadovoljstva in 

zadoščenja, saj je predstava o lastnem telesu povezana z doživljanjem lastne 

vrednosti. Prava telesna aktivnost zato ne pomaga le do bolj zdravega telesa, 

ampak tudi do bolj pozitivnega celotnega odnosa do sebe. Človek, ki se dovolj 

giba, ohranja nepretrgan dejavni odnos s seboj (Tomori, 2000). 

Gibanje povečuje sposobnost obvladovanja, s tem pa spodbuja tudi 

samozavest. Kdor se zna samozavestno uveljaviti in se potrjevati z lastnim 

trudom, nima potrebe po negativnih, razdiralnih in škodljivih oblikah vedenja. Še 

posebno to velja za mlade, ki so že zaradi značilne nepotrpežljivosti in 

neučakanosti svojega razvojnega obdobja bolj pripravljeni za načine vedenja, ki 

so zanje ali pa za druge lahko tudi škodljivi ali celo ogrožajoči. Med tistimi, ki se 

znajo dejavno sprostiti z gibanjem in športom, je mnogo manj takih, ki bi 

ogrožali svoje zdravje in življenje z nasiljem, usmerjenim proti drugim ali pa tudi 

proti samemu sebi (prav tam). 

Določene telesne dejavnosti si lahko izberemo tudi tako, da dobro dopolnjujejo 

nekatere naše osebnostne pomanjkljivosti in nam pomagajo razvijati lastnosti, ki 

so pri nas premalo izrazite, a bi nam v življenju prišle prav. Taka izbira ponuja 

možnost za osebnostno rast. Prek primerno izbrane dejavnosti je mogoče 

razviti večje zaupanje vase, razširiti sposobnost komunikacije z drugimi, 

povečati svojo spontanost, obvladovati in ustrezno usmerjati agresivnost, 

razvijati večjo sposobnost samodiscipline in izživeti svojo tekmovalnost. Za tako 

odločitev je treba dobro poznati značilnosti in s tem različne možnosti, ki jih daje 

vsaka izmed telesnih dejavnosti tudi v smislu osebnostnega razvoja (prav tam). 

V otroštvu in mladostništvu gibalna/športna aktivnost vpliva na zdravje 

posameznika, poleg tega pa pomembno vpliva tudi na razvoj trajnih navad 

zdravega, aktivnega življenjskega sloga (Štemberger in Leitinger, 2021). Pri 

vzpodbujanju aktivnega življenjskega sloga otrok imajo zagotovo 

najpomembnejšo vlogo starši in družina, ki s promoviranjem športa kot vrednote 

umestijo gibanje v otrokov vrednostni sistem. Izjemno pomembno vlogo pri 
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vsem tem imajo tudi šola, vzgojitelji in učitelji, še posebno pri otrocih, ki 

prihajajo iz gibalno neaktivnih družin (Tušak, 2012). 

Tušak (prav tam) pravi, da je šport pomembno sredstvo, ki vpliva na celovito 

ravnovesje človeka in ustvarja notranjo harmonijo. Telesna aktivnost zagotovo 

koristno vpliva na človekovo duševnost, saj je konstantna udeležba v telesni 

aktivnosti povezana z boljšim psihičnim zdravjem. 

Štemberger in Leitinger (2021) pravita, da gibalna/športna aktivnost pozitivno 

vpliva na duševno zdravje posameznika, splošno kakovost življenja in na dobro 

počutje posameznika. 

O duševni koristi telesne dejavnosti piše Tomori (2000), ki pravi, da se telesne 

in duševne zmogljivosti posameznika pri ustreznem obvladovanju stresa 

povezujejo. Ljudje, ki so se navadili svojo energijo usmerjati tudi v telesno 

naprezanje, lažje prenašajo različne duševne obremenitve in ob njih tudi 

ustrezno ukrepajo (Tomori, 1990). 

Ustrezna telesna dejavnost zmanjšuje občutje tesnobe in povečuje sposobnost 

za odpravljanje neprijetnih tesnobnih doživetij. Gibanje tudi odvrača pozornost 

od mučnih tem, ki so izvor tesnobe. Prav tako ima gibanje antidepresivni 

učinek, saj je eden od najbolj znanih vplivov telesne aktivnosti na področju 

duševnega stanja (Tomori, 2000). 

Vse duševne motnje, ki so povezane s pretirano zavrtostjo ali neustrezno 

usmerjeno agresijo, je mnogo lažje razreševati, če posamezniki prek telesne 

aktivacije pridobijo izkušnjo, da je agresivnost lahko tudi konstruktivna in 

nerazdiralna. Dodatni spodbudi, da svojo lastno agresivnost sprejemajo kot 

sestavni del svoje osebnosti, sta neškodljiva samopotrditev in prijetna sprostitev 

energije. Posamezniki se tako agresivnost naučijo usmerjati v ustvarjalnost in z 

njo doseči zadoščenje namesto objektivne škode in subjektivne mučne 

napetosti. Spodbujanje sistematičnega ukvarjanja s telesno dejavnostjo je eden 

izmed sestavnih delov obravnave otrok in mladostnikov, ki z neprilagojenim 

vedenjem opozarjajo na težave pri vključevanju v okolje (Tomori, 1990, 2000). 
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Štemberger in Leitinger (2021) pa poudarjata tudi to, da gibalna/športna 

aktivnost ne vpliva pozitivno le na zdravje in splošno počutje posameznika, pač 

pa ima precejšen vpliv tudi na njegove kognitivne sposobnosti in učno 

uspešnost. 

POZITIVNA VLOGA GTŠA – TUJE RAZISKAVE 

Tudi številne tuje raziskave govorijo o pozitivni vlogi GTŠA. 

Številne raziskave kažejo, da ima vključevanje gibanja v pouk v obliki minute za 

zdravje, aktivnega odmora, prilagajanja okolja na način, da spodbuja gibanje 

itn., pomemben vpliv na učni uspeh otrok, in to kljub temu da se mogoče zaradi 

vključevanja aktivnih odmorov nekoliko zmanjša število minut, namenjenih 

drugim šolskim predmetom (Powell idr., 2016; Brustio idr., 2018; Singh idr., 

2012; Shephard, 1997 v Štemberger in Leitinger, 2021). 

Študije prav tako kažejo, da ima povečana količina gibanja pozitivne učinke na 

učno uspešnost otrok ali vsaj nima negativnega učinka na učno uspešnost ob 

povečanju količine gibalne/športne dejavnosti na račun drugih šolskih 

predmetov (Alesi idr., 2016; Kvalo idr., 2014 v Štemberger in Leitinger, 2021). 

Trudeau in Shephard (2008 v Štemberger in Leitinger, 2021) navajata rezultate 

preglednih študij, v katerih avtorji ugotavljajo visoko povezavo med telesno 

aktivnostjo otrok in njihovimi kognitivnimi sposobnostmi, kar je še posebej 

izrazito pri mlajših učencih, medtem ko je pri nekoliko starejših (konec osnovne 

šole, srednja šola) ta povezava nekoliko nižja, vendar je še vedno prisotna. 

Hermens idr. (2017) so naredili sistematični pregled raziskav o razvoju 

življenjskih veščin skozi športne programe za socialno ranljivo mladino. V 

sistematični pregled je bilo vključenih 18 raziskav. Ugotovitve so pokazale, da 

so športni programi za ranljivo mladino okolje, v katerem lahko razvijajo 

življenjske veščine. Vsaka od 18 vključenih raziskav je poročala o izboljšavi na 

področju najmanj ene življenjske veščine pri mladini, ki je sodelovala v 

raziskovanih športnih programih. Izboljšave v kognitivnih in socialnih življenjskih 

sposobnostih so bile poročane pogosteje kot izboljšave v emocionalnih 

življenjskih sposobnostih. 
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Lubans idr. (2012) pa so naredili sistematični pregled raziskav, ki so raziskovale 

področje vpliva programov telesne dejavnosti na dobro počutje na socialnem in 

čustvenem področju pri ogroženih otrocih in mladostnikih. Programe telesne 

dejavnosti so razvrstili v tri kategorije, in sicer pustolovski programi na prostem, 

šport in programi, ki temeljijo na spretnostih, ter programi za telesno 

pripravljenost. Vključili so 15 raziskav. Raziskave so razdelili v prej omenjene 

kategorije. Sedem raziskav so uvrstili v kategorijo pustolovskih programov na 

prostem, šest jih je spadalo v kategorijo športi in programi, ki temeljijo na 

spretnostih, dve pa so uvrstili v kategorijo programi za telesno pripravljenost. 

Ugotovili so, da obstaja nekaj dokazov, ki kažejo, da imajo pustolovski programi 

na prostem, šport in programi, ki temeljijo na spretnostih, ter programi za 

telesno pripravljenost potencial, da izboljšajo socialno in čustveno počutje pri 

ogroženih otrocih in mladostnikih. Prav tako vsi programi ogroženim otrokom in 

mladostnikom nudijo možnost, da si pridobijo psihološke koristi. 

Eime idr. (2013) so naredili sistematičen pregled psiholoških in socialnih koristi 

udeležbe pri športu za otroke in mladostnike z namenom oblikovanja 

konceptualnega modela Zdravje skozi šport. V sistematični pregled je bilo 

vključenih 30 raziskav. Poročali so o številnih različnih psiholoških koristih in 

koristih za socialno zdravje, najpogosteje sta se izboljšali samozavest in 

socialna interakcija, ki posledično izboljša simptome depresije. Poleg izboljšav, 

ki jih je mogoče pripisati sodelovanju v prostočasnih fizičnih aktivnostih, je šport 

lahko povezan z izboljšanjem psihosocialnega zdravja. Še posebej ekipni športi 

so lahko zaradi socialne narave povezani z boljšim zdravjem v primerjavi z 

individualnimi športi, saj se koristi za zdravje povečajo s pozitivnim 

sodelovanjem vrstnikov in odraslih. Avtorji so predlagali konceptualni model 

Zdravje skozi šport. Model opisuje odnos med področji psihološkega, 

psihosocialnega in socialnega zdravja ter njihovimi pozitivnimi povezavami z 

udeležbo pri športu. 

Kantomaa idr. (2008) so raziskovali povezavo med stopnjo fizične aktivnosti in 

prisotnostjo čustvenih in vedenjskih težav pri finskih mladostnikih. Ugotovili so, 

da je telesna neaktivnost pri mladostnikih povezana z večjo verjetnostjo 

čustvenih in vedenjskih težav. Čustvene in vedenjske težave so se kazale 



10 
 

predvsem kot anksiozni/depresivni znaki pri fantih, odtegnitveni/depresivni znaki 

pri fantih in dekletih, somatske pritožbe pri dekletih, kršenje pravil pri dekletih, 

socialne težave in težave s pozornostjo pri fantih in dekletih ter miselne težave 

pri fantih. Obratno povezavo med telesno aktivnostjo in vedenjem, ki krši 

pravila, bi lahko do neke mere razložili s čustvenim in izobraževalnim vplivom 

telesne dejavnosti. Ukvarjanje s športom tako v organiziranem kot v 

neformalnem okolju je lahko odličen način sproščanja čustev, uči pa tudi 

sodelovanja in upoštevanja pravil. Številne vrste telesnih dejavnosti pripomorejo 

k izboljšanju timskega dela, strpnosti in samoobvladovanja, kar lahko pojasni, 

zakaj imajo aktivni otroci in mladostniki manj socialnih težav kot njihovi neaktivni 

sovrstniki. Zmanjšane težave s pozornostjo pri telesno aktivnih mladostnikih v 

primerjavi z neaktivnimi so lahko posledica boljše koncentracije in zaznavanja, 

kar sta sposobnosti, ki se razvijata pri številnih vrstah telesne aktivnosti. 

Telesna aktivnost ima tako lahko pomembno vlogo kot relativno preprosta, 

nizko tvegana in stroškovno učinkovita terapija pri težavah z duševnim 

zdravjem. 

Ash idr. (2017) so naredili sistematičen pregled raziskav o intervencijah s 

telesno dejavnostjo za otroke s socialnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami. 

Avtorji pravijo, da se udeležbo pri telesni dejavnosti razume kot potencialno 

dolgoročno strategijo zdravljenja, saj so z aktivnim življenjskim slogom 

povezane številne fiziološke in psihološke koristi. Telesna dejavnost lahko 

zmanjša tveganje za depresijo in anksioznost, zagotavlja pa lahko tudi 

vedenjske in kognitivne koristi. Kaže tudi, da je lahko telesna dejavnost še bolj 

koristna za otroke s socialnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami. V pregled je 

bilo vključenih 24 raziskav. Rezultati kažejo, da ima telesna dejavnost, tako 

enkratna kot ponavljajoča se, ugoden vpliv na nekatere rezultate pri otrocih s 

socialnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami. Kar zadeva rezultate glede 

vedenjskih težav, se zdi, da dolgotrajna vadba zmerne do močne intenzivnosti 

izboljšuje družabnost in delovanje v učilnici. Tako kratkoročna kot dolgoročna 

aerobna vadba zmerne do močne intenzivnosti ima pozitivne učinke na 

področja izvršilne funkcije in objektivnih nevroloških rezultatov, kar kaže na to, 

da ima vadba lahko takojšnje in trajne učinke na specifične rezultate. Glede 

akademske uspešnosti so bile testirane samo enkratne aerobne vadbe, rezultati 
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pa kažejo na takojšnje koristi. Telesna dejavnost ponuja varno in alternativno 

zdravljenje za populacijo otrok s socialnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami. 

Super idr. (2018) so v svoji raziskavi preučevali razmerje med sodelovanjem v 

športu in razvojem socialno ranljive mladine. Ugotovili so pozitivno povezavo 

med udeležbo v športu in prosocialnim vedenjem, subjektivnim zdravjem, 

dobrim počutjem ter občutkom za koherenco. Občutek za koherenco odraža 

človekovo sposobnost obvladovanja stresnih dogodkov na način, ki spodbuja 

zdravje. Športno okolje je lahko okolje, v katerem socialno ranljivi mladi 

pridobivajo življenjske izkušnje s spodbudnim vplivom na občutek za 

koherenco: doslednost, uravnoteženje obremenitev in družbeno vrednoteno 

odločanje. Ljudje z močnim občutkom za koherenco bolje uporabljajo vire, ki jih 

imajo na voljo za reševanje vsakodnevnih življenjskih izzivov. Raziskave so 

pokazale, da za pozitiven razvoj socialno ranljive mladine pogostost ali trajanje 

sodelovanja pri športu nista najpomembnejša, za zelo pomembno se je izkazala 

tudi izpostavljenost podporni, motivacijski in pedagoški klimi. Študije so podprle 

tudi ugotovitev, da je motivacijska klima pomemben napovedovalec razvojnih 

izidov za mlade. 

Udeležba pri športu pa ni enoten koncept, saj ima lahko veliko različnih oblik. 

Coalter (2013) razlikuje med športnimi dejavnostmi, šport-plus dejavnostmi in 

plus-športnimi dejavnostmi. Športne dejavnosti vključujejo rekreacijski in 

tekmovalni šport, pri katerem je poudarek na izvajanju športa v upanju, da bo to 

vodilo do sprememb pri razvoju mladih. Razvili so npr. športni program, v 

katerem so mladi rekreativno in tekmovalno igrali nogomet in košarko. To so 

umestili v kulturno ali versko mešana okolja, v upanju, da bi kolektivno 

sodelovanje podrlo ovire in predsodke ter privedlo k spremembi odnosov in 

vedenja. 

Šport-plus dejavnosti so prav tako osredotočene na šport, vendar znotraj teh 

dejavnosti šport velja za pomembno okolje, ki pozitivno vpliva na razvoj mladih. 

V dejavnosti so vključene dodatne nešportne komponente, namen katerih je 

olajšati proces sprememb. Šport je v tem primeru pomemben, ker pripomore k 

spreminjanju vrednot, stališč in vedenja. Vse to pa ni prepuščeno naključju, saj 

so npr. vsak trening organizirali tako, da se osredotoča na določeno življenjsko 
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spretnost in vključuje vaje, s katerimi se trenira to osrednjo spretnost. Nekateri 

so na primer uporabili pristop rdečega kartona, pri katerem je bilo vsako 

nesprejemljivo vedenje obravnavano takoj, imeli so npr. delavnice za razpravo o 

obvladovanju jeze (prav tam). 

Plus-športne dejavnosti se osredotočajo predvsem na razvoj mladih, šport pa 

uporabljajo kot sredstvo, s pomočjo katerega privabijo mlade in tako pozitivno 

vplivajo na njihov razvoj. Poudarek je na uporabi športa kot orodja, ki lahko 

pomaga pri ustvarjanju družbenih sprememb. Te dejavnosti se bolj 

osredotočajo na nešportne rezultate, ki so posledica teh aktivnosti. Izvajanje 

programa za zagotavljanje usposobljenih trenerjev npr. pozitivno vpliva na 

stopnjo izobrazbe, stopnjo debelosti, zmanjšanje nasilja tolp itd. (prav tam). 

SOCIALNA PEDAGOGIKA IN GTŠA 

Socialna pedagogika se je s pomenom gibanja/športa za otroke/mladostnike 

spoznala tudi preko motopedagogike, ki sta jo iz nemškega v slovenski prostor 

od E. Kipharda prenesla B. Kremžar in kasneje M. Petelin. Motopedagogika 

izhaja iz psihomotorike. Slednja predstavlja zvezo med psihičnim in gibalnim 

razvojem, temelji na človekovi celostni podobi in izhaja iz enotnosti telesnega, 

duševnega ter socialnega delovanja. Opisuje soodvisnost zaznavanja, gibanja, 

doživljanja in ravnanja v socialnem kontekstu ter je sredstvo za razvoj 

harmonične osebnosti. Otroka usposobi za razumsko skladnost s samim seboj 

in za prilagajanje okolici (Kremžar, 1997). 

Motopedagogika združuje gibalno vzgojo in psihomotoriko. Pojmujemo jo glede 

na tradicijo, ki je usmerjena v celostno pospeševanje razvoja osebnosti, njeno 

sredstvo pa je gibanje. Pri motopedagogiki ne gre za posredovanje gibalnih 

spretnosti ali celo športno tehničnih znanj. Cilj takšne vzgoje z gibanjem je 

splošno izboljšanje prilagojenega reševanja opravilnih dejavnosti v socialnem 

okolju. To je možno tudi brez predpisanih gibalno-storilnostnih ciljev, vendar so 

s posredovanjem otroku primernih dejavnosti izboljšane zaznavne sposobnosti 

in koncentracija (Kremžar, Petelin, 2001). 

Telesno pa ima prav tako pomembno vlogo v doživljajski pedagogiki, ki v 

socialni pedagogiki predstavlja alternativo ter dopolnitev tradicionalnih in 

uveljavljenih vzgojnih oziroma izobraževalnih pristopov in metod. Doživljajska 
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pedagogika je celosten pedagoški pristop, ki deluje na osnovi mota »z glavo, 

srcem in rokami«, saj temelji na izkustvenem učenju ter ga uporabi v vzgojno- 

izobraževalne namene (Krajnčan in Bajželj, 2009). 

Cilji doživljajske pedagogike so vzgojni cilji, usmerjeni v otrokov motorični, 

socialni, osebnostni, kognitivni in čustveni razvoj. Z izrazom doživljajska 

pedagogika danes navadno razumemo naravno-športno usmerjene dejavnosti: 

na vodi, kopnem in v zraku (Krajnčan, 2007). 

Doživljajsko pedagogiko razumemo kot k aktivnosti, delovanju usmerjeno 

metodo, pri kateri skozi skupnost in doživetja v naravi ali v pedagoško zaprtih 

prostorih dobivamo nove prostore in časovne perspektive, ki služijo pedagoškim 

namenom. Je k delovanju usmerjena metoda, ki želi oblikovati vzgojni proces 

skozi zgledne učne procese, v katerih fizično, psihično in socialno izzovemo 

mlade ljudi, da bi osebnostno rasli, in prispevamo k njihovi odgovornosti za svoj 

življenjski svet. Njene metode so ciljno usmerjene k dvigovanju občutka lastne 

vrednosti, predelavi razvajenosti in svojih samoumevnosti, razvijanju občutka 

pripadnosti, vadbi v samoodgovornosti. Doživljajska pedagogika je del 

pedagoškega koncepta in ima posebno vlogo pri oblikovanju pedagoških polj. 

Prispeva k medčloveškim odnosom, saj izhaja iz nujnosti osebne bližine in 

novih vidikov zaznavanja drugega in sebe, kjer so na preizkušnji utrjena stališča 

ter predsodki. Odraža se skozi razumevanje, sprejemanje, zaupanje in 

individualno ravnanje med vzgojiteljem, učiteljem in vzgajanim oziroma 

učencem. Vzgoja je ne nazadnje poskus vplivanja, pri čemer se v doživljajski 

pedagogiki pokažejo velike možnosti vpliva na vedenje udeleženega (prav tam). 

Telesno je prav tako pomembno tudi v cirkuški pedagogiki. To je oblika 

pedagoškega dela z različnimi skupinami ljudi, ki spodbuja avtonomno aktivnost 

mladih. Temelji na elementih sodobnega cirkusa, dramske in gibalne 

pedagogike ter interaktivnih iger. Cirkuška pedagogika ne pomeni le učenja 

cirkuških veščin, temveč pomeni tudi spodbujanje aktivnega odnosa do učenja. 

Prav tako cirkuška pedagogika združuje izvajanje fizičnih aktivnosti v cirkusu in 

uporabo umetniških veščin z izobraževalnimi veščinami in cilji. Cirkus lahko 

služi kot vzgojno sredstvo v šoli, vzgojnih domovih, stanovanjskih skupinah, 

mladinskih domovih ter na poletnih taborih. Prednost cirkusa je, da se ga lahko 
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udeleži, kdor hoče, ne glede na starost, spol, kulturno ozadje, telesno kondicijo, 

telesne sposobnosti ali predhodne gibalne izkušnje. Cirkuška pedagogika se je 

pri nas uveljavila kot oblika mladinskega dela (Mikič idr., 2009). 

O še eni povezavi socialne pedagogike in GTŠA piše tudi Støro (2013), ki pravi, 

da so dejavnosti pomemben del socialno pedagoškega dela, saj so »prostor«, 

kjer se otroci in mladostniki znajdejo, in na tem področju jih vzgojitelj tudi 

najlažje pridobi. Doda, da so dejavnosti učenje znanj in veščin, ki jih lahko mladi 

kasneje prenesejo na druga življenjska področja. Poudarja tudi koncept 

pozitivnega sodelovanja, ki se vzpostavi med sodelujočimi pri izvajanju 

dejavnosti. Tako v pozitivnih situacijah mladi začutijo, da zanje nekdo skrbi, in 

razvijajo občutke pripadnosti. Dobijo izkušnjo, da so njihovo početje, spretnosti 

in znanje opaženi in potrjeni (prav tam). 

Socialni pedagog lahko pri svojem delu kot metodo dela uporablja gibanje in 

šport ter uporablja njune pozitivne učinke na duševnost, saj se področje 

telesnega tesno povezuje z duševnim. Prek gibalnih/športnih vsebin bi lahko 

dosegali socialno integrativne, čustveno-vedenjske cilje in cilje z vidika psiho-

fizičnega razvoja, zdravja ter blagostanja (Pleško Zalar, 2018). 

PREDSTAVITEV PILOTSKEGA PROJEKTA Strokovni center za 

obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami 

Pomenu gibanja, športa in telesnega sledimo tudi v projektu Strokovni center za 

obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami (Kreft 

Toman, 2019). V okviru projekta so v pilotnih programih vzgojitelji razvijali 

inovativne pristope za delo v vzgojnih zavodih in mladinskih domovih, vanje pa 

so vključevali tudi dejavnosti s področja športa. Dejavnosti so razvrstili v tri 

skupine, in sicer: vsakodnevne prostočasne dejavnosti (košarka, odbojka, 

nogomet), tedenske organizirane popoldanske dejavnosti (joga, plezanje, 

dvoranski hokej, plavanje, obisk pustolovskega parka, skakanje v trampolin 

parku WOOP!) ter doživljajsko-pedagoški projekti (letovanje, zimovanje, 

jadranje). 
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Projekt so izvajali zaposleni v konzorciju šestih slovenskih vzgojnih zavodov in 

mladinskih domov v zahodni slovenski regiji. 

Pod njegovim okriljem je potekalo osem različnih vrst programov: mobilna 

socialno pedagoška obravnava, prednamestitvene obravnave, socialno 

pedagoško ocenjevanje oziroma diagnosticiranje, mediacija, svetovalno in 

terapevtsko delo s starši in družinami, psihoterapevtska obravnava, 

specializirane in intenzivne vzgojne skupine ter poodpustno spremljanje in 

mladinska stanovanja. 

Programi mobilnih služb in svetovanja v programu prednamestitvene obravnave 

so bili namenjeni mladostnikom in tudi staršem oziroma družini z namenom 

preventivnega delovanja, da do namestitve ne bi prišlo ali bi bila za uporabnika 

vsaj manj stresna. 

Kot odgovor na povpraševanje drugih strokovnjakov in staršev je nastal 

program socialno pedagoškega ocenjevanja, ki je prav tako eden prvih v 

procesu intervencij. 

Program prednamestitvene obravnave se je praviloma izvajal, kadar stopnja 

težavnosti pri otroku/mladostniku še ni dosegla potrebe po vključitvi v vzgojni 

zavod in so ocenili, da je težave še mogoče rešiti s svetovanjem in 

usmerjanjem. Namenjen pa je bil tudi otrokom/mladostnikom, pri katerih se je 

potreba po institucionalni obravnavi že nakazovala oziroma je otrok/mladostnik 

že bil v postopku usmeritve v institucionalno obravnavo. V takem primeru je bil 

cilj obravnave lažji prehod v institucionalno obliko bivanja in izobraževanja. 

Na preventivnem področju je delovala še šolska in medvrstniška mediacija, kjer 

so v okviru projekta strokovnim delavcem omogočili izobraževanje na to temo. 

Nekateri programi pa so potekali v okviru zavodov, vendar so posegali na 

področje pomoči družinam nameščenih otrok in na področje pomoči iz 

terapevtskega spektra delovanja. V okviru teh programov je potekalo 

svetovalno delo z družinami skupaj s terapevtskimi skupinami ob podpori 

strokovne delavke s področja psihiatrije. Prav tako je potekal strokovno 

utemeljen program psihoterapevtske obravnave znotraj vzgojnega zavoda. 
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Najobsežnejše področje delovanja pa so predstavljale specializirane skupine, 

kjer so vzgojitelji v vzgojnih in stanovanjskih skupinah osnovali programe za 

obogatitev preživljanja časa otrok in mladostnikov, ki živijo v zunajdružinski 

oskrbi, in zato pogosto nimajo vrstnikom primerljivo dobrega dostopa do 

prostočasnih dejavnosti. Znotraj tega so izvedli raznolike dejavnosti s področja 

kulture, športa in ročnih spretnosti. Prav tako je nastal intenziven športno-

doživljajski program. V vsakodnevni potek življenja v vzgojnem zavodu so 

vpeljali tudi ustvarjalne, glasbeno-umetniške prostočasne dejavnosti. 

Na področju poodpustnega spremljanja in mladinskih stanovanj so opisali 

proces predodpustnega in poodpustnega spremljanja mladostnikov v domačem 

okolju kot proces nudenja podpore ob pomembnem prehodu iz nadzorovanega 

institucionalnega okolja v včasih preveliko svobodo, ki jo ponuja življenje zunaj 

njega. Prav tako so opisali proces spremljanja mladostnika, ki je nastanjen v 

mladinskem stanovanju, ter vpliv sodelovanja pri projektu na izboljšanje že 

obstoječe ponudbe izvajanja samostojnejšega bivanja v mladinskem 

stanovanju. 

V okviru intenzivnega športno-doživljajskega programa v Mladinskem domu 

Malči Beličeve je bil šport eden izmed medijev, preko katerega so dosegali in 

uresničevali cilje na čustvenem, vedenjskem, vzgojnem, etičnem, socialnem in 

psihološkem področju ter cilje s področja skupinske dinamike. Otroci so bili v 

okviru programa vključeni v vsaj eno interesno dejavnost s področja športa, ki je 

potekala vsaj enkrat tedensko. Prav tako so enkrat tedensko izvedli 90-minutno 

športno dejavnost v domu ali njegovi okolici. Izvedli so tudi štiri večdnevne 

športno-doživljajske programe. Izboljšanje stanja otrok so najprej zaznali na 

šolskem področju. Ti uspehi pa so posledično vplivali tudi na napredek na 

področjih posameznikovega delovanja, kot so samopodoba, zaupljivost, 

spoštljivost, sodelovanje, čustvovanje, odzivnost ipd. 

V vzgojno-izobraževalnem zavodu Frana Milčinskega Smlednik so izvajali 

program specializirane športne skupine z namenom, da otroci in mladostniki 

preko športa premagajo čustvene stiske, izboljšajo samopodobo, zmanjšajo 

agresivnost in anksioznost ter razvijejo skupinsko pripadnost in medsebojno 

povezanost. Program so sestavljale različne dejavnosti, ki so jih razdelili na 
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vsakodnevne prostočasne dejavnosti, tedenske organizirane popoldanske 

dejavnosti in doživljajsko-pedagoške projekte. Udeleženci so napredovali na 

vseh ciljnih področjih, kar je vplivalo na boljše počutje, samozavest in 

vključenost v družbo. 

V stanovanjski skupini Črnuška gmajna so v okviru projekta mlade seznanili z 

različnimi športnimi dejavnostmi, jih spodbudili k dejavnemu preživljanju 

prostega časa in jim z izkušnjo športnih dejavnosti pomagali premagovati ovire 

na socialnih in psiholoških področjih. Izvajali so raznovrstne športne dejavnosti, 

in sicer jogo, jadranje, skupinske športe, kot sta odbojka in košarka, tek, 

pohode, smučanje ipd. Na začetku so se mladostniki dejavnostim upirali, 

kasneje pa so se počasi navzeli športne miselnosti. Kot osnovni cilj so si zadali, 

da bodo mladostnikom približali vrednote in učinke aktivnega življenjskega 

sloga. Cilj je bil dosežen, hkrati pa so tudi mladostniki sami prepoznali ugodne 

učinke telesne vadbe. Prav tako so se tudi odnosi med vzgojitelji in mladostniki 

izboljšali in poglobili. 

VZGOJNI PROGRAM 
Vzgojne ustanove naj bi sledile Vzgojnemu programu, dokumentu, ki služi kot 

pomoč in opora pri oblikovanju vsakodnevnih dejavnosti za otroke in 

mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami, saj vsebuje strokovno in 

znanstveno utemeljena izhodišča, smernice, metode in oblike za vzgojo in 

izobraževanje (Škoflek idr., 2004). 

CILJI VZGOJNEGA PROGRAMA 
Pri izvajanju vzgojnega programa v vzgojnih ustanovah naj bi veljali splošni 

vzgojno-izobraževalni cilji. Glavni cilj vzgojnega programa pa naj bi bil ponovna 

uspešna vključitev otroka/mladostnika, ki biva v zavodu, v običajno življenjsko 

okolje. Za uresničitev glavnega cilja pri izvajanju vzgojnega programa naj bi 

sledili spodaj naštetim ciljem (Škoflek idr., 2004). 

PREVENTIVNI SOCIALNO-VARSTVENI IN ZDRAVSTVENI CILJI 

Večina otrok/mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami je bila v 

življenju izpostavljena številnim ogrožajočim dejavnikom (družinski prepiri, 

fizično ter psihično nasilje ter zlorabe, vzgojno in čustveno zanemarjanje, 
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pomanjkanje pozornosti v primeru bolezni ter čustvenih stisk), kar lahko v 

otrokovem/mladostnikovem razvoju pusti številne neugodne posledice 

(psihosomatske težave, anksioznost, depresivnost), ki lahko ovirajo uspešno 

izvajanje vzgojnega programa (Škoflek idr., 2004). 

Cilji iz vzgojnega programa se povezujejo in prepletajo z nekaterimi cilji GTŠA. 

Tako vzgojni program kot GTŠA stremijo k zdravstvenim ciljem. GTŠA 

pomagajo pri ohranjanju zdravja, hkrati pa lahko preprečujejo ali vsaj zelo 

zmanjšajo tveganje za nastanek kroničnih bolezni, zmanjšajo kostne zlome, 

preprečujejo visok krvni tlak ter pomagajo pri uravnavanju telesne teže. V 

otroštvu in mladostništvu pa GTŠA ne vplivajo le na zdravje, temveč tudi na 

razvoj trajnih navad zdravega, aktivnega življenjskega sloga (Štemberger in 

Leitinger, 2021), številni avtorji (Tomori, 1990, 2000; Tušak, 2012; Ash idr., 

2017; Kantomaa idr., 2008; Eime idr., 2013; Šantelj, 2018) pa poudarjajo tudi 

pomen GTŠA kot preventivnega dejavnika pri duševnih boleznih. Tomori (2000) 

pravi, da se telesne in duševne zmogljivosti posameznika pri ustreznem 

obvladovanju stresa povezujejo. Ljudje, ki so se navadili svojo energijo 

usmerjati tudi v telesno naprezanje, lažje prenašajo različne duševne 

obremenitve in ob njih tudi ustrezno ukrepajo (Tomori, 1990). Učinki gibanja in 

športne rekreacije so izjemno široki in pestri, od neposrednih učinkov na telesno 

zdravje in na oblikovanje telesa pa do predvsem širokih duševnih učinkov, ki se 

razprostirajo od vzgojnih vplivov športa do spreminjanja življenjskega stila, 

zmanjševanja anksioznosti, depresivnosti ipd. (Tušak, 2012). Ash idr. (2017) 

pravijo, da se udeležba pri telesni dejavnosti razume kot potencialna 

dolgoročna strategija zdravljenja, saj ima številne fiziološke in psihološke koristi, 

ki so povezane z aktivnim življenjskim slogom. Telesna dejavnost lahko 

zmanjša tveganje za depresijo in anksioznost, zagotavlja pa lahko tudi 

vedenjske in kognitivne koristi. Kantomaa idr. (2008) so ugotovili, da je telesna 

neaktivnost pri mladostnikih povezana z večjo verjetnostjo čustvenih in 

vedenjskih težav. Pravijo, da ima telesna aktivnost lahko pomembno vlogo kot 

relativno preprosta, nizko tvegana in stroškovno učinkovita terapija pri težavah z 

duševnim zdravjem. Eime idr. (2013) so poročali o številnih različnih psiholoških 

koristih in koristih za socialno zdravje, najpogosteje sta se izboljšali samozavest 

in socialna interakcija, ki posledično izboljša simptome depresije. Poleg 
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izboljšav, ki jih je mogoče pripisati sodelovanju pri prostočasnih fizičnih 

aktivnostih, je šport lahko povezan z izboljšanjem psihosocialnega zdravja. 

Šantelj (2018) v svoji raziskavi ugotavlja, da gibalne/športne aktivnosti v 

prostem času pozitivno vplivajo na duševno področje mladostnikov, na primer 

na sproščanje agresivnosti, na hiperaktivnost in duševno razbremenitev. 

UČNO-VZGOJNI CILJI 

Ena izmed prevladujočih značilnosti otrok oz. mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami je njihova življenjska in predvsem učna neuspešnost 

skupaj s pomanjkanjem učnih in delovnih navad. S šolo in šolanjem imajo tudi 

veliko negativnih izkušenj, saj so bili v šoli večinoma neuspešni. Učno-vzgojni 

cilji vzgojnega programa otrokom/mladostnikom zagotavljajo vzgojno in šolsko 

uspešnost. Cilji so enaki oz. prilagojeni osnovnim, poklicnim ali srednjim 

programom izobraževanja. Prilagodijo se predvsem didaktično in metodično. 

Metodično bistvo uresničevanja ciljev je individualizirano aktivno učenje ter 

spoznavanje narave, življenja in družbe (Škoflek idr., 2004). 

Med učno-vzgojne cilje spada tudi učenje in vzgajanje za razumevanje in 

spoštovanje drugih, za medsebojno sodelovanje, strpnost ter upoštevanje in 

spoštovanje drugačnih (Škoflek idr., 2004). V tem pogledu se učno-vzgojni cilji 

povezujejo tudi z GTŠA. Eden od primerov programov, ki vključujejo GTŠA, je 

npr. Sportikus. Sportikus je bil celovit edukativni program, s katerim so preko 

različnih delavnic promovirali in uporabljali šport kot sredstvo za osebnostno 

rast. Usmerjen je bil k učenju na podlagi izkušnje, hkrati pa je spodbujal športno 

obnašanje ter deloval preventivno in korektivno na socialne patologije, ki se 

pojavljajo v športu, in sicer na diskriminacijo, doping, pretirano tekmovalnost, 

nasilje, nestrpnost in agresivnost (Hosta, 2015). 

Učno-vzgojne cilje so z GTŠA povezovali tudi v projektu Strokovni center za 

obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Šport je 

bil eden izmed medijev, preko katerega so dosegali cilje na šolskem, 

čustvenem, vedenjskem, vzgojnem ter socialnem področju (Dobovičnik, 2019). 

KOMPENZACIJSKI CILJI 
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Otroci in mladostniki v vzgojnih ustanovah imajo številne zaostanke in vrzeli v 

razvoju. Primanjkljaji se kažejo predvsem na kognitivnem, čustvenem in 

vedenjskem področju in otrokom oz. mladostnikom onemogočajo konstruktivno 

funkcioniranje na mnogih področjih njihovega življenja (Škoflek idr., 2004). 

Naloga vzgoje in izobraževanja je kompenzacija kognitivnih deficitov, saj so 

otroci/mladostniki mnogokrat slabo splošno razgledani, imajo slabše šolsko 

znanje in neučinkovito uporabljajo miselne sposobnosti zaradi pomanjkanja 

zgodnjih intelektualnih izkušenj (prav tam). 

Otroci oz. mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami neustrezno izražajo 

temeljna in kompleksna čustva, zato skušajo v vzgojnih ustanovah čustveno 

neustrezno vedenje in reakcije nadomestiti z ustreznejšimi, in sicer tako, da 

otroke/mladostnike učijo ustreznega izražanja čustev v situaciji, ustrezne ocene 

situacije in njihove lastne vloge v dani situaciji (prav tam). 

Kompenzacija primanjkljajev in vrzeli v socialnem razvoju, kar pomeni, da se 

učijo splošnih pravil vedenja v družbi, razumevanja in upoštevanja družbenih 

norm in vrednot, poteka v odnosu med otrokom in vzgojiteljem ter med vrstniki, 

pa tudi pri dejavnostih, pri katerih je otrokom oz. mladostnikom omogočena 

avtonomija odločanja (prav tam). 

GTŠA so povezane tudi s kompenzacijskimi cilji. Tušak (2012) pravi, da lahko 

otroci preko športa razvijajo zrelost v socialnem, čustvenem in šolskem 

delovanju. Ash idr. (2017) pa govorijo o tem, da ima telesna dejavnost ugoden 

vpliv na nekatere rezultate pri otrocih s socialnimi, čustvenimi in vedenjskimi 

težavami. Dolgotrajna vadba zmerne do močne intenzivnosti pripomore k 

izboljšanju vedenjskih težav, predvsem na družabnost in delovanje v učilnici. 

Enkratna aerobna vadba pa ima takojšnje koristi na akademsko uspešnost. 

Šport ponuja tudi možnost dinamičnega srečevanja z ljudmi in komunikacije 

med njimi, učenje socialnih veščin, vedenjskih navad in prilagajanje skupinskim 

zahtevam (Doupona Topič in Petrović, 2007). Še posebej ekipni športi so lahko 

zaradi socialne narave povezani z boljšim zdravjem (Eime idr., 2013). 

V okviru projekta Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami so v stanovanjskih skupinah Rdeča kljuka in 
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Postojna v prosti čas vključevali tudi športne dejavnosti. Preko dejavnosti so 

otroke oz. mladostnike učili novih veščin, širjenja obzorja in spoznavanja 

vrstnikov, k čemur stremijo tudi kompenzacijski cilji. Prav tako so te dejavnosti 

pozitivno vplivale na samopodobo, otroci oz. mladostniki so preizkušali svoje 

meje ter se učili obvladovanja socialnih situacij in vključevanja v nove skupine 

(Kreft Toman in Šantelj, 2019). Prav tako je bila v projekt vključena tudi 

stanovanjska skupina Črnuška gmajna, kjer so prav tako mlade seznanili in jih 

vključevali v različne športne dejavnosti. Z izkušnjo športne dejavnosti so 

premagovali ovire tudi na socialnih in psiholoških področjih. S pomočjo športa 

so se na nek nov, pozitiven način učili za življenje (Martinjak in Ocvirk, 2019). 

Pomembno je poudariti tudi, da ni enopomenske povezave med gibalno/športno 

aktivnostjo posameznika in njegovo učno uspešnostjo, saj so prav tako močne 

povezave tudi med socialno-ekonomskim statusom posameznika in njegovo 

učno uspešnostjo, spolom, kulturno pogojenimi razlikami, različnimi etničnimi 

pripadnostmi in podobno. Vse našteto lahko prav tako vpliva na učno uspešnost 

posameznika kot vključevanje gibalne/športne aktivnosti v njegov vsakdan 

(Štemberger in Leitinger, 2021). 

OSEBNOSTNO IN SOCIALNO INTEGRACIJSKI CILJI 

Za otroke/mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami je značilno 

nepredvidljivo vedenje. Zaradi tega jih družba začne izločati, kar kompenzirajo z 

druženjem s sebi podobnimi. Do konfliktnega odnosa med družbo in 

otroki/mladostniki pa pride, ko začnejo opuščati šolo in izvrševati družbeno 

nesprejemljiva dejanja, kot so prekrški in kazniva dejanja. Osebnostno in 

socialno integracijski cilji pomenijo prizadevanje za čustveno stabilizacijo, 

usposabljanje za socialno sožitje in postopno reintegracijo otroka oz. 

mladostnika v običajno socialno okolje (Škoflek idr., 2004). 

Osebnostno in socialno integracijskim ciljem lahko sledimo na različne načine, 

nekateri izmed teh so npr. vključevanje otrok oz. mladostnikov v različne 

aktivnosti, kjer lahko doživijo uspeh in osebno potrditev, bodisi znotraj ustanove 

ali izven nje, ter vključevanje v različne interesne skupine, organizacije in 

društva oziroma v kulturno, rekreativno, izobraževalno in družabno življenje v 

vzgojni ustanovi in izven nje (prav tam). 
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Eden izmed načinov, kako vzgojni program sledi osebnostno in socialno 

integracijskim ciljem ter se hkrati povezuje z GTŠA, je vključevanje v različne 

aktivnosti izven ustanove. Sem sodijo tudi obiskovanja različnih krožkov v 

šolah, kot so razne športne aktivnosti, pa tudi obiskovanje športnih treningov 

izven vzgojnih ustanov (klubi, društva). Znotraj teh aktivnosti otroci in 

mladostniki razvijajo svoje socialne veščine, posledično pa se lažje reintegrirajo 

v običajno socialno okolje. Kreft Toman in Šantelj (2019) pravita, da je program 

aktivnega preživljanja prostega časa prispeval k večji možnosti poseganja po 

zunajskupinskih dejavnostih, preko katerih so lahko otroci oz. mladostniki, 

vključeni v institucionalno vzgojo, širili socialno mrežo ter pridobili spretnosti in 

znanja, ki lahko vplivajo na lažjo ponovno vključitev v družbo. 

NAČELA 
Vzgoja otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami zahteva 

sistematično in načrtno strokovno delo. Da bi vzgoja lahko zagotovila celovitost 

in konsistentnost, naj bi bila dosledno usmerjana k ciljem vzgojnega programa. 

Znotraj vzgojnih ustanov naj bi sledili načelom, ki naj bi bila nujna za 

uresničevanje vzgojnih ciljev, strokovni delavci pa naj bi jih upoštevali pri 

načrtovanju svojega dela (Škoflek idr., 2004). 

Nekatera izmed teh načel so: 

Načelo individualizacije, kar pomeni, da otroke in mladostnike pri obravnavi 

razlikujemo glede na njihove razlike v telesnem, kognitivnem, socialnem in 

čustvenem razvoju. K vsakemu otroku in mladostniku je potrebno pristopiti 

individualno in mu omogočiti njemu prilagojen način obravnave. Znotraj vzgojnih 

ustanov se zato oblikuje individualiziran vzgojni načrt za vsakega otroka oz. 

mladostnika, znotraj katerega so določeni cilji ter oblike dela za posamezna 

vzgojno-izobraževalna področja (Škoflek idr., 2004). 

Načelo pozitivne vzgojne usmerjenosti predvideva, da se v okviru vzgojnih 

ustanov z otroki oz. mladostniki izvaja dejavnosti, ki imajo številne preventivne, 

vzgojne, kompenzacijske in integrativne učinke. Poudarek je na tem, da se 

preprečuje nove težave, da se utrjuje močna področja, da se kompenzira 

zamujeno oz. manjkajoče ter da se transformira vzgojno in socialno 

nesprejemljive vedenjske vzorce. Pomembno je tudi pridobivanje novih 
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socialnih izkušenj ter omogočanje oz. zagotavljanje učne, šolske oziroma 

delovne uspešnosti. Otroku oz. mladostniku je treba pomagati tam, kjer pomoč 

potrebuje, na določenih področjih več, na drugih manj. Predpogoj za 

uresničevanje tega načela pa je psihosocialna klima, ki otroku oz. mladostniku 

daje občutek varnosti in sprejetosti (Škoflek idr., 2004). 

Eden glavnih ciljev vzgoje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami je osamosvojitev. Načelo aktivne vloge in soodgovornosti otroka 

ali mladostnika v procesu lastnega razvoja poudarja, da je pri učenju za 

kasnejše samostojno življenje ključnega pomena tudi aktivna vloga otrok oz. 

mladostnikov. Pomembno je, da aktivno sodelujejo pri načrtovanju svojega 

lastnega življenja in dela v vzgojni ustanovi. Otroke oz. mladostnike je potrebno 

vzpodbujati ter jih navajati k prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja, za 

soočanje s posledicami teh dejanj in za njihovo razreševanje (prav tam). 

Načelo kompenzacije razvojnih primanjkljajev in vrzeli v praksi pomeni 

intenzivno in učinkovito strokovno pomoč, z vidika otroka ali mladostnika pa to 

načelo pomeni pospešeno učenje, zorenje in osebni razvoj. S strokovno 

pomočjo nadoknadimo primanjkljaje in vrzeli na šolskem, socialnem in na 

področju čustvovanja (prav tam). 

Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami imajo s šolo pogosto 

negativne izkušnje. Zaradi številnih šolskih neuspehov niso motivirani za učenje 

in šolo odklanjajo. Šolska neuspešnost je poleg vzgojne težavnosti otrok in 

mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami najpogostejši vzrok za 

usmeritev v vzgojni program oz. vzgojno ustanovo. Načelo kontinuiranega 

vzgojno-izobraževalnega procesa pravi, da naj bi se v okviru vzgojnega 

programa posvečali obema omenjenima področjema (prav tam). 

Za šole, ki poučujejo otroke oz. mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami, so se oblikovale smernice za uspešno poučevanje in učenje. 

Poudarjajo predvsem strpno in razumevajočo komunikacijo učitelja z učencem, 

prilagoditve metod poučevanja in učenja, da dajejo večji poudarek praktičnemu 

učenju veščin za vsakdanje življenje, postavljanju dosegljivih ciljev ter 

njihovemu sprotnemu vrednotenju. V razredu je manj učencev, učne ure so 

pogosto krajše, učenci pa imajo na voljo več krajših odmorov. Za sprostitev, 
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motiviranje in ponovno zbrano delo pa je dobro ponuditi tudi nekatere manj 

storilnostne in učno-ciljne dejavnosti, kot so petje, gibanje, slikanje (prav tam). 

Otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami usmerjamo v 

prilagojene oblike vzgoje in izobraževanja. V primeru, da otrok/mladostnik 

ostane (integriran) v običajnem okolju (na šoli, v razredu), istočasno pa to okolje 

prilagajamo njegovim posebnim razvojnim potrebam, govorimo o načelu 

inkluzije (Škoflek idr., 2004). 

Vzgojni zavodi in mladinski domovi so umetne oblike skupinskega življenja 

otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Da bi lahko 

uresničevale cilje, morajo biti locirane oziroma integrirane v družbeno okolje 

(načelo integracije). Hkrati pa morajo za uresničevanje svojih ciljev živeti čim 

bolj normalno, podobno družinskemu življenju, kjer družinski člani skrbijo drug 

za drugega, razpolagajo s skupno in osebno lastnino ter denarjem, skrbijo za 

prehrano ter vzdržujejo red in čistočo ipd. (načelo normalizacije) (prav tam). 

Vzgojni zavodi, mladinski domovi ter stanovanjske skupine so praviloma 

umeščeni v urbano socialno okolje. Otroci in mladostniki pa se pogosto 

vključujejo tudi v različne klube, društva in organizacije, v katerih so 

organizirane prostočasne dejavnosti in v katerih lahko delujejo skladno s svojimi 

interesi. Priporočljivo je, da se otroci in mladostniki udeležujejo dejavnosti s 

področja športa in kulture. Pri tem jih spodbujajo in jim pomagajo njihovi 

vzgojitelji (prav tam). 

Načela delovanja v vzgojnih ustanovah se povezujejo tudi z načeli v športu. 

Načelo individualizacije se povezuje z načelom individualnega pristopa k 

procesu športne vadbe. Načelo individualizacije govori o individualnem pristopu 

in prilagojenem načinu obravnave za vsakega otroka in mladostnika, načelo 

individualnega pristopa k procesu športne vadbe pa pravi, da je potrebno 

proces vadbe individualno prilagoditi posameznikovim sposobnostim in 

njegovemu razvoju. Povezujeta se tudi načelo aktivne vloge in soodgovornosti 

otroka ali mladostnika v procesu lastnega razvoja ter načelo aktivnega in 

zavestnega vključevanja v vadbeni proces. Prvo načelo govori o pomenu 

aktivnega sodelovanja otroka oz. mladostnika pri načrtovanju njegovega 

lastnega življenja in dela v vzgojni ustanovi ter pomenu vključenosti v pripravo, 
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izvajanje in evalvacijo njegovega individualiziranega vzgojnega načrta. Drugo 

načelo pa govori o tem, da je potrebno vadbene cilje določiti v sodelovanju s 

športnikom, pa tudi o sodelovanju trenerja in športnika pri načrtovanju 

vadbenega procesa. Obe načeli torej izpostavljata sodelovanje otrok in 

mladostnikov, prvo govori o sodelovanju z vzgojiteljem, drugo pa o sodelovanju 

s trenerjem (Ušaj, 2003). 

V okviru načela kontinuiranega vzgojno-izobraževalnega procesa so se 

oblikovale smernice za šole, ki poučujejo otroke in mladostnike s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami. Omenjene smernice med drugim predvidevajo kratke 

gibalne odmore. Številne raziskave (Powell idr., 2016; Brustio idr., 2018; Singh 

idr., 2012; Shephard, 1997 v Štemberger in Leitinger, 2021) kažejo, da 

vključevanje gibanja v pouk v obliki minute za zdravje, aktivnega odmora ali 

prilagajanja okolja na način, da to spodbuja gibanje, pozitivno vpliva na učni 

uspeh otrok, kljub temu da je zaradi tega nekaj manj minut namenjenih ostalim 

šolskim predmetom. 

Načelo inkluzije, integracije in normalizacije pravi, da je za otroke in 

mladostnike priporočljivo vključevanje v različne klube, društva in organizacije, 

ki organizirajo prostočasne dejavnosti. Prav tako je priporočljivo tudi, da se 

udeležujejo dejavnosti s področja športa in kulture. To so po navadi GTŠA, ki se 

odvijajo izven vzgojne ustanove, kar je dodana vrednost pri širjenju socialne 

mreže otrok in mladostnikov ter pri doseganju pozitivnih sprememb (Kreft 

Toman in Šantelj, 2019). 

POGOJI IN DEJAVNOSTI ZA URESNIČEVANJE VZGOJNEGA 

PROGRAMA 
Za uresničevanje pogojev in dejavnosti vzgojnega programa naj bi vzgojna 

ustanova sledila nalogam, ki so navedene v nadaljevanju (Škoflek idr., 2004). 

ZAGOTAVLJANJE POZITIVNE PSIHOSOCIALNE KLIME 

Psihosocialno klimo predstavljajo odnosi med posamezniki in skupinami znotraj 

vzgojne ustanove. Odvisna je od medsebojne komunikacije, vrednot, 

pričakovanj, norm in vizije ustanove. Pozitivna psihosocialna klima je ustvarjena 

z vrednotami ustanove, »kot so medsebojna pomoč in tovarištvo, toleranca, 
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spoštovanje temeljnih pravic, kot je pravica po zasebnosti, z nudenjem 

možnosti za popravljanje napak, z medsebojnim zaupanjem, z odprto 

komunikacijo o težavah in medsebojnih pričakovanjih, s pozitivnimi povratnimi 

sporočili na osebnost, s kritiko, usmerjeno na konkretno vedenje, z jasnostjo in 

transparentnostjo pravil in sankcij« (prav tam, str. 24 in 25). 

GTŠA spodbujajo razvoj pozitivne psihosocialne klime, saj se otroci in 

mladostniki pri športu srečujejo med seboj in komunicirajo tudi z drugimi ljudmi, 

kar pripomore k učenju socialnih veščin ter prilagajanju skupinskim zahtevam 

(Doupona Topič in Petrović, 2007). Prav tako lahko otroci in mladostniki skozi 

šport razvijajo vrednostni sistem, ki temelji na splošnih življenjskih vrednotah 

(Tušak, 2012). Na doživljajskih taborih otroci in mladostniki z 

nekonvencionalnim vzpostavljanjem socialnih stikov spoznavajo vrstniško in 

medgeneracijsko sodelovanje, pridobijo pa tudi zaupanje v sočloveka 

(Krajnčan, 2007). 

NAVAJANJE NA KULTURO BIVANJA 

Vzgojitelji v vzgojnih ustanovah pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami utrjujejo navade pospravljanja in urejanja osebnih in 

skupnih prostorov ter skrbi za osebne potrebščine. Vzgojitelji otroke in 

mladostnike učijo tudi veščin samooskrbe, kot so pranje, urejanje osebne 

garderobe, šivanje, likanje in kuhanje (Škoflek idr., 2004). 

S pomočjo GTŠA lahko razvijamo otrokove in mladostnikove delovne navade 

(Tušak, 2012). 

SKRB ZA OTROKOV CELOSTNI KOGNITIVNI RAZVOJ 

Skrb za otrokov celostni kognitivni razvoj v vzgojni ustanovi pomeni skrb za 

razvoj celovite osebnosti (kognitivni, čustveni in socialni razvoj) (Škoflek idr., 

2004). 

Celostni razvoj spodbuja tudi motopedagogika, saj temelji na celostni človekovi 

podobi in izhaja iz enotnosti telesnega, duševnega in socialnega delovanja 

(Kremžar, 1997). Prav tako celostni razvoj spodbujajo tudi gibalne aktivnosti in 

šport (Videmšek idr., 2014). Šport je pomembno sredstvo, ki vpliva na celovito 

ravnovesje človeka in ustvarja notranjo harmonijo (Tušak, 2012). 
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POGOJI IN DEJAVNOSTI MORALNO-ETIČNEGA, ESTETSKEGA IN 

SPLOŠNO KULTURNEGA POMENA 

Vzgojne ustanove naj bi skrbele za spodbujanje in razvijanje vrednot, kot so 

poštenost, pravičnost, samodisciplina, pozitiven odnos do učenja, dela in 

življenja, vedenje v skladu z družbenimi načeli, strpnost do drugih in drugačnih 

ter spoštovanje dostojanstva vsakega človeka (Škoflek idr., 2004). 

Dejavnosti moralno-etičnega pomena se lahko realizirajo s pomočjo pogovorov, 

razpravljanja in vrednotenja dogodkov iz vsakodnevnega življenja, medsebojnih 

odnosov znotraj vzgojne ustanove, skupine, šole ali na igrišču oz. učenja iz 

lastnih izkušenj. Po načelu odprtosti vzgojne ustanove navzven naj bi se otroci 

in mladostniki družili, sodelovali in soustvarjali z vrstniki iz okolja ali z vrstniki 

drugih okolij, narodnosti in kultur, doma in v tujini (prav tam). 

Razvoj kulturnih in estetskih vrednot vzgojna ustanova uresničuje s pomočjo 

dejavnosti, ki otrokom in mladostnikom zagotavljajo kulturno-umetniško 

udejstvovanje (priprava in izvedba proslav ter kulturnih prireditev) ter z 

obiskovanjem kulturnih ustanov in prireditev (knjižnic, gledališč, koncertov, 

kulturno-umetniških razstav, naravnih in drugih znamenitosti) (prav tam). 

GTŠA spodbujajo strpnost in sprejemanje drugačnosti (Hosta, 2015). Prav tako 

razvijajo samodisciplino (Tušak, 2014) in spodbujajo učenje vedenjskih navad 

(Doupona Topič in Petrović, 2007) ter medsebojno sodelovanje (Kantomaa idr., 

2008). Tudi doživljajska pedagogika je lahko del dejavnosti moralno-etičnega 

pomena, saj skupina deluje kot skupnost, ta pa čas preživlja v naravi, pri čemer 

je nujna medsebojna bližina, ki lahko pripomore k boljšim odnosom znotraj 

skupine. Temelji tudi na izkustvenem učenju (Krajnčan, 2007; Krajnčan in 

Bajželj, 2009). 

VZDRŽEVANJE IN RAZVIJANJE OTROKOVIH ALI MLADOSTNIKOVIH 

STIKOV IZVEN VZGOJNE USTANOVE 

Za vzdrževanje in razvijanje stikov naj bi vzgojna ustanova vzdrževala in 

razvijala odnose z družino (sodelovanje s starši, obveščanje staršev o uspehih 

in napredku njihovih otrok, svetovanje staršem in vabljenje staršev na timske 

sestanke), vzdrževala stike s šolo, voditelji interesnih dejavnosti, spremljala 
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njihovo prisotnost in uspešnost ter strokovno pomagala učiteljem, stike pa naj bi 

vzdrževala tudi z otrokovim matičnim centrom za socialno delo ali s pristojnim 

sodiščem (Škoflek idr., 2004). 

Otroci in mladostniki pogosto obiskujejo športne aktivnosti izven vzgojnih 

ustanov, kar pripomore k temu, da razvijajo in nato tudi vzdržujejo stike izven 

vzgojnih ustanov. Dobovičnik (2019) pravi, da so bili otroci v času projekta 

Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov vključeni v vsaj eno 

športno interesno dejavnost, ki je potekala vsaj enkrat tedensko. 

DEJAVNOSTI, NAMENJENE KOMPENZACIJI OTROKOVIH ALI 

MLADOSTNIKOVIH RAZVOJNIH ZAOSTANKOV IN VRZELI 

Kompenzacijske dejavnosti so namenjene odpravljanju razvojnih zaostankov in 

vrzeli, ki bodo otrokom oz. mladostnikom po odpustu v pomoč pri lažji integraciji 

v običajno okolje. Otrok oz. mladostnik naj bi se v času svojega bivanja v 

vzgojni ustanovi naučil in usvojil manjkajoča šolska ter druga znanja, izpopolnil 

naj bi manjkajoče socialne izkušnje (do ravni socialne zrelosti njegove 

kronološke starosti), z ustreznimi zdravstvenimi in drugimi ukrepi pa naj bi se pri 

njem izboljšal tudi morebitni slabši somatski status in ublažile ali odpravile 

funkcionalne težave (Škoflek idr., 2004). 

Kompenzacija manjkajočih znanj, izkušenj in navad pa poteka tudi s pomočjo 

drugih rednih programov življenja in dela otrok ali mladostnikov v vzgojni 

ustanovi (po programu vzgojne ali stanovanjske skupine, interesne, rekreativne, 

zabavne dejavnosti) (prav tam). 

GTŠA pripomorejo predvsem k pridobivanju socialnih izkušenj, saj se pri športu 

otroci in mladostniki lahko srečujejo z drugimi ljudmi in se posledično učijo 

socialnih veščin (Doupona Topič in Petrović, 2007). Prav tako je šport tudi 

preventivni dejavnik za duševne bolezni. Tomori (2000) pravi, da se telesne in 

duševne zmogljivosti posameznika pri ustreznem obvladovanju stresa 

povezujejo. Ljudje, ki so se navadili svojo energijo usmerjati tudi v telesno 

naprezanje, lažje prenašajo različne duševne obremenitve in ob njih tudi 

ustrezno ukrepajo (Tomori, 1990). Učinki gibanja in športne rekreacije so 

izjemno široki in pestri, od neposrednih učinkov na telesno zdravje in na 
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oblikovanje telesa pa do predvsem širokih duševnih učinkov, ki se razprostirajo 

od vzgojnih vplivov športa do spreminjanja življenjskega stila, zmanjševanja 

anksioznosti, depresivnosti ipd. (Tušak, 2012). Ash idr. (2017) pravijo, da se 

udeležba pri telesni dejavnosti razume kot potencialna dolgoročna strategija 

zdravljenja, saj ima številne fiziološke in psihološke koristi, ki so povezane z 

aktivnim življenjskim slogom. Telesna dejavnost lahko zmanjša tveganje za 

depresijo in anksioznost, zagotavlja pa lahko tudi vedenjske in kognitivne 

koristi. Kantomaa idr. (2008) so ugotovili, da je telesna neaktivnost pri 

mladostnikih povezana z večjo verjetnostjo za nastanek čustvenih in vedenjskih 

težav. Pravijo, da ima lahko telesna aktivnost pomembno vlogo kot relativno 

preprosta, nizko tvegana in stroškovno učinkovita terapija pri težavah z 

duševnim zdravjem. Eime idr. (2013) so poročali o številnih psiholoških koristih 

in koristih za socialno zdravje, najpogosteje sta se izboljšali samozavest in 

socialna interakcija, kar posledično izboljša simptome depresije. Poleg 

izboljšav, ki jih je mogoče pripisati sodelovanju pri prostočasnih fizičnih 

aktivnostih, je šport lahko povezan z izboljšanjem psihosocialnega zdravja. 

Šantelj (2018) v svoji raziskavi ugotavlja, da gibalne/športne aktivnosti v 

prostem času pozitivno vplivajo na duševno področje mladostnikov, na primer 

na sproščanje agresivnosti, na hiperaktivnost ter duševno razbremenitev.  

DEJAVNOSTI ZA OTROKOVO ALI MLADOSTNIKOVO OSEBNOSTNO IN 

SOCIALNO INTEGRACIJO (REINTEGRACIJO) 

Pri osebnostno integrativnih dejavnostih gre pretežno za spreminjanje otrokovih 

ali mladostnikovih socialno slabo uporabnih ali nesprejemljivih osebnostnih 

značilnosti, neustreznih navad in razvad v socialno uporabne in sprejemljive. 

Spreminjanje otrokovih socialno neuporabnih in nesprejemljivih lastnosti poteka 

s pomočjo osebnostno integrativnega delovanja ustanove, socialno pedagoških 

intervencij, pa tudi s pomočjo številnih drugih aktivnosti, pri katerih otrok oz. 

mladostnik doživlja osebno sposobnost, uspešnost ali potrditev, osebni uspeh 

na primer razbremenjuje občutek osebne manjvrednosti (Škoflek idr., 2004). 

Odpravljanje oziroma spreminjanje otrokovih oz. mladostnikovih občutkov 

šolske, delovne in socialne neuspešnosti, občutek osebnostne manjvrednosti 

oziroma manjpomembnosti, odvečnosti, stigmatiziranosti ter marginaliziranosti 
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poteka skozi doživljanje osebnih uspehov na področjih, kot so odkrivanje lastnih 

sposobnosti ter pozitivno dokazovanje samega sebe (prav tam). 

GTŠA lahko predstavljajo področje, na osnovi katerega lahko oblikujemo 

dejavnosti za otrokovo ali mladostnikovo osebnostno in socialno integracijo, saj 

s pomočjo GTŠA dosegamo zrelost v socialnem funkcioniranju (Tušak, 2012), z 

udeleževanjem pri športnih aktivnostih pa se lahko otroci učijo tudi socialnih 

veščin in vedenjskih navad (Doupona Topič in Petrović, 2007). Prav tako lahko 

z različnimi športnimi dejavnostmi otrokom oz. mladostnikom pomagamo 

premagovati ovire na socialnih in psiholoških področjih (Martinjak in Ocvirk, 

2019). Dobovičnik (2019) pravi, da so v času intenzivnega športno-

doživljajskega programa izvajali športne aktivnosti, ki so bile osredotočene na 

čustveno, vedenjsko, vzgojno, socialno in psihološko področje ter na področje 

skupinske dinamike, kasneje pa so usvojena znanja prenašali tudi na področje 

delovanja posameznika ali skupine. 

EMPIRIČNI DEL 

OPREDELITEV PROBLEMA 
Škof (2007), Kremžar (1992) ter Videmšek idr. (2014), pripisujejo velik pomen 

vključevanju otrok v gibalne in športne aktivnosti v obdobju otroštva in 

mladostništva. Z gibalnimi aktivnostmi in športom se spodbuja celostni razvoj. 

Ne glede na starost posameznika je vsakdanja telesna dejavnost izrednega 

pomena. Šport ponuja možnost dinamičnega srečevanja ljudi in komunikacije 

med njimi, učenja socialnih veščin, vedenjskih navad in prilagajanja skupinskim 

zahtevam (Doupona Topič in Petrović, 2007). 

Področje uporabe GTŠA v okviru vzgojnega dela v vzgojnih zavodih in 

mladinskih domovih je relativno neraziskano, kljub temu da različni strokovnjaki 

(Krajnčan, 2007; Smith idr., 2013; Støro, 2013; Šantelj, 2018; Kreft Toman in 

Šantelj, 2019; Dobovičnik, 2019; Dobovičnik idr., 2019; Martinjak in Ocvirk, 

2019) poudarjajo, kako pomembno je področje gibalnih/športnih aktivnosti v 

vzgojnih zavodih/mladinskih domovih za napredek na različnih področjih 

otrokovega/mladostnikovega življenja. 
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Najbolj aktualni na tem področju so pilotski programi specializiranih in 

intenzivnih vzgojnih skupin, ki so se izvajali v okviru projekta Strokovni center 

za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in so 

vsebinsko vključevali GTŠA. Dejavnosti so razvrstili v tri skupine, in sicer: 

vsakodnevne prostočasne dejavnosti (košarka, odbojka, nogomet), tedenske 

organizirane popoldanske dejavnosti (joga, plezanje, dvoranski hokej, plavanje, 

obisk pustolovskega parka, skakanje v trampolin parku WOOP!) ter 

doživljajsko-pedagoški projekti (letovanje, zimovanje, jadranje). 

Doživljajsko-pedagoški tabori po mnenju Krajnčana (2007) lahko na ugoden 

način vplivajo na mladostnike s čustveno-vedenjskimi težavami. Navaja tudi 

(prav tam), da otrok z nekonvencionalnim vzpostavljanjem socialnih stikov 

spozna vrstniško in medgeneracijsko sodelovanje, prav tako pa pridobi 

zaupanje v sočloveka in izkusi zanimivo preživljanje prostega časa. 

Področje GTŠA se mi zdi zelo pomembno, hkrati pa tudi zapostavljeno. Zato 

sem v magistrski nalogi raziskovala, kakšna sta vloga in pomen omenjenega 

področja pri vzgojnem delu v vzgojnih zavodih in mladinskih domovih. 

CILJI RAZISKAVE, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Cilj raziskave je bil prikazati vlogo in pomen GTŠA pri vzgojnem delu v 

slovenskih vzgojnih zavodih/mladinskih domovih, udeleženih v projektu 

Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami. 

Glede na cilj raziskovanja sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kakšno vlogo in pomen intervjuvani vzgojitelji pripisujejo GTŠA v okviru 

vzgojnega dela? 

RV2: Kako, koliko in na kakšen način intervjuvani vzgojitelji uporabljajo GTŠA 

pri vzgojnem delu v primerjavi z obdobjem razvijanja in izvajanja pilotnih 

programov specializiranih in intenzivnih vzgojnih skupin v okviru projekta 

Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami? 
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RV3: Katere vzgojne cilje intervjuvani vzgojitelji zasledujejo z uporabo GTŠA in 

na katerih področjih ter kako se pri otrocih/mladostnikih kažejo pozitivni učinki 

GTŠA? 

RV4: Kako intervjuvani vzgojitelji opredelijo prednosti in kako ovire 

(pomanjkljivosti) uporabe GTŠA pri vzgojnem delu? 

RV5: Kakšen vpliv ima življenjski slog intervjuvanih vzgojiteljev na vključevanje 

GTŠA v vzgojno delo? 

METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Za magistrsko nalogo sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop in 

deskriptivno metodo. 

VZOREC 
Vzorec je namenski. Zanj je značilno, da je vsaka enota izbrana s točno 

določenim namenom. Raziskovalci tako lahko izberejo primere, ki zaradi svoje 

tipičnosti najbolje predstavljajo preučevano situacijo (Vogrinc, 2008). Vzorec so 

predstavljali štirje vzgojitelji vzgojnih zavodov oziroma mladinskih domov, ki so 

v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019 sodelovali v projektu Strokovni center za 

obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami, in sicer 

v podprogramu specializiranih in intenzivnih skupin z intenzivnim športno-

doživljajskim programom. V mladinskih domovih in vzgojnih zavodih bivajo 

otroci in mladostniki, ki obiskujejo osnovno ali srednjo šolo. 

OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
V mesecu maju 2021 sem vzpostavila stik z vzgojitelji, ki so sodelovali v 

projektu Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, in sicer v podprogramu specializiranih in intenzivnih 

skupin. Kontaktirala sem jih preko elektronske pošte ali telefona. 

Vzgojiteljem sem predstavila temo magistrske naloge ter jih prosila za 

sodelovanje v raziskavi. Odgovor sem prejela od vseh osmih sodelujočih 

vzgojiteljev, od tega so se za sodelovanje v raziskavi odločili štirje. Z vzgojitelji, 

ki so privolili v sodelovanje, sem se nato individualno dogovorila za kraj in čas 
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izvajanja intervjuja. Intervjuji so potekali individualno. Vse sem izvedla v 

mesecu maju 2021. 

Podatke sem zbirala s pomočjo nestandardiziranega in delno strukturiranega 

intervjuja. Vnaprej sem pripravila ključna vprašanja, ki so sledila vsebini 

načrtovanega pogovora, vendar so dopuščala tudi dovolj časa in prostora za 

spontan pogovor. 

Da se mi tekom intervjuja pridobljene informacije ne bi izgubile, sem pred 

začetkom pogovora vsakega vzgojitelja prosila za dovoljenje za snemanje s 

snemalnikom zvoka na mobilnem telefonu in dobila njihove privolitve. 

POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
Podatke, ki sem jih pridobila s pomočjo intervjujev, sem najprej dobesedno 

prepisala. Prepisane intervjuje sem zaradi zagotavljanja anonimnosti označila z 

V1, V2, V3 in V4. Intervjuje sem analizirala s pomočjo kodiranja. Kodiranje 

podatkov uporabljamo, kadar je masa surovih podatkov prevelika, saj kode 

pospešijo analizo. Začnemo ga s konkretnimi povzetki izbranih kodirnih enot 

gradiva in nadaljujemo v smer večje splošnosti. Kode so zapisi, ki označujejo 

pomen besed, fraz, odstavkov. S kodiranjem pojavov povzemamo dele 

besedila, te povzetke pa združujemo v manjše teme. Predvsem iščemo vzorce, 

ki se pojavljajo pri različnih udeležencih raziskave (Kordeš, Smrdu, 2015). Na 

koncu zapišemo, kar smo spoznali. Opišemo odnose in povezave med pojmi in 

kategorijami, ki po navadi niso hierarhično urejeni (Mesec, 1998). Odkrite 

odnose med kategorijami poskušamo povezati v smiselno celoto in jo čim bolj 

jasno in utemeljeno opisati. Temu pravimo poskusna (utemeljena) teorija, ta pa 

nastane na osnovi empiričnih podatkov in predstavlja značilnosti dogodkov, 

interakcij, komunikacij itd., ki se ponavljajo. Je teorija omejenega dosega, se 

pravi, da ni splošna, ampak velja za določen kontekst (Kordeš, Smrdu, 2015). 

PRIKAZ POSTOPKA KVALITATIVNE ANALIZE PODATKOV NA 

PODLAGI IZSEKA IZ INTERVJUJA 
Določitev enot kodiranja: 

V3: »Odnos se ne razvija s peko palačink, z neko dejavnostjo, ki je taka, 

všečna, da se dogajajo dobre stvari, odnos se razvija v težkih trenutkih, ko pride 

do neke krize, kar v športu velikokrat pride, ali pa na teh večdnevnih športnih 
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dejavnostih, in takrat moraš biti ti zanesljiv in takrat se razvija odnos in se 

ustvari zaupanje in izboljša se komunikacija, zaupanje, odnos, čustvovanje.« 

Kodiranje: 

Vprašanje: Na katerih področjih poleg šole se vam zdi, da se kažejo pozitivni 

učinki GTŠA? 

Besedilo intervjuja Koda 1. reda 

»Odnos se ne razvija s peko palačink, 

z neko dejavnostjo, ki je taka, všečna, 

da se dogajajo dobre stvari, odnos se 

razvija v težkih trenutkih, ko pride do 

neke krize, kar v športu velikokrat 

pride, ali pa na teh večdnevnih 

športnih dejavnostih, in takrat moraš 

biti ti zanesljiv in takrat se razvija 

odnos in se ustvari zaupanje in 

izboljša se komunikacija, zaupanje, 

odnos, čustvovanje.« 

Grajenje, razvijanje odnosa 

 

Izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij: 

Vprašanje: Na katerih področjih poleg šole se vam zdi, da se kažejo pozitivni 

učinki GTŠA? 

Besedilo intervjuja Koda 1. reda Koda 2. reda 

»Odnos se ne razvija s 

peko palačink, z neko 

dejavnostjo, ki je taka, 

všečna, da se dogajajo 

dobre stvari, odnos se 

razvija v težkih trenutkih, 

ko pride do neke krize, 

kar v športu velikokrat 

pride, ali pa na teh 

Grajenje, razvijanje 

odnosa 

Odnos 



35 
 

večdnevnih športnih 

dejavnostih, in takrat 

moraš biti ti zanesljiv in 

takrat se razvija odnos in 

se ustvari zaupanje in 

izboljša se komunikacija, 

zaupanje, odnos, 

čustvovanje.« 

 

Definiranje kategorij: 

Vprašanje: Na katerih področjih poleg šole se vam zdi, da se kažejo pozitivni 

učinki GTŠA? 

Besedilo 

intervjuja 

Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

»Odnos se ne 

razvija s peko 

palačink, z neko 

dejavnostjo, ki je 

taka, všečna, da 

se dogajajo dobre 

stvari, odnos se 

razvija v težkih 

trenutkih, ko pride 

do neke krize, kar 

v športu velikokrat 

pride, ali pa na teh 

večdnevnih 

športnih 

dejavnostih, in 

takrat moraš biti ti 

zanesljiv in takrat 

se razvija odnos in 

Grajenje, 

razvijanje odnosa 

Odnos Pristopi k delu 
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se ustvari 

zaupanje in 

izboljša se 

komunikacija, 

zaupanje, odnos, 

čustvovanje.« 

 

PRIKAZ DOBLJENIH REZULTATOV 
1. GTŠA v 

vzgojnem delu 

2. Pristopi k 

delu 

3. Prednosti 4. Ovire 

Dejavnosti v 

naravi 

Šport v 

telovadnici 

Skupinska 

športna dejavnost 

Aktivno 

preživljanje 

prostega časa 

Druge dejavnosti 

Terapevtsko in 

diagnostično 

sredstvo 

Procesnost 

Sistematičnost 

Odnos 

Učenje preko 

športa 

Prilagajanje 

uporabnikom 

Modelno učenje 

Življenjski stil 

Skrb za telo 

Uspešnost 

Socialna 

komponenta 

Samopodoba, 

samozavest 

Delovne navade 

Celostni razvoj 

Identificiranje kot 

športna skupina 

Podpora tima 

Finančne ovire 

Časovna 

obremenitev 

Sistemske ovire 

Zahtevnost dela s 

populacijo 

Neizkušenost, 

pomanjkanje 

znanja 

Neraziskanost 

 

1. GTŠA V VZGOJNEM DELU 

GTŠA v vzgojnem delu v sebi združujejo vse vidike, ki se posredno ali 

neposredno nanašajo na uporabo GTŠA znotraj vzgojnega dela s strani 

intervjuvanih vzgojiteljev. GTŠA v vzgojnem delu so dejavnosti, kot so na 
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primer: dejavnosti v naravi, šport v telovadnici, skupinska športna dejavnost, 

aktivno preživljanje prostega časa, druge dejavnosti in terapevtsko sredstvo. 

Dejavnosti v naravi 

Znotraj GTŠA v vzgojnem delu se pojavljajo primeri GTŠA, ki jih intervjuvani 

vzgojitelji uporabljajo pri svojem delu in se izvajajo v zunanjem okolju oziroma v 

naravi. V2 izpostavi, da so te dejavnosti najpomembnejše pri vzgojnem delu: 

»Pri vzgojnem delu se mi zdijo najbolj pomembne dejavnosti v naravi, kjer so 

otroci in mladostniki v stiku z naravo in sami s sabo. Poleg tega je dobro, da so 

dejavnosti raznolike, otrokom zanimive in privlačne, npr.: planinarjenje, 

plezanje, kolesarjenje, jahanje, rafting, kanjoning, jadranje, supanje, plavanje, 

smučanje, tek na smučeh itd.«. V1 govori o podobnih dejavnostih: »[…] v 

preteklosti smo imeli več vikendov na leto, ko smo kakšen vikend šli malo v 

hribe, ampak to ne pomeni nekam zelo visoko. Potem smo imeli kakšen tek, pa 

kakšno smučanje, dva-, tridnevno, potem še da smo šli na morje, pa kam s 

kolesi …«; V3 govori o večdnevnih dejavnostih v naravi: »Potem so tu še bolj 

intenzivne športne večdnevne dejavnosti, to je pa, ko gremo z otroki v naravo.« 

V4 pa govori predvsem o hoji v hribe: »[…] absolutno s takimi aktivnostmi, ki so 

dlje trajajoče, to pomeni, ne da greš za eno uro, ampak da greš za cel dan, še 

boljše je, da greš za več dni. Se pravi, če govorimo zdaj o fizični aktivnosti, tako 

kot jih mi peljemo v hribe.« 

Šport v telovadnici 

Šport v telovadnici opredeljuje dejavnosti, ki se izvajajo v telovadnici, in cilja na 

različne dejavnosti. O tem govorijo trije intervjuvani vzgojitelji. V1 govori o jogi: 

»Z jogo se ukvarjam že okoli 15 let, nisem educiran učitelj, pa vendarle sem se 

potem v okviru športne skupine odločil, pa so me tudi kolegi podprli oziroma 

usmerili, da naj začnem tudi tu, in je zelo luštno, imamo vsake toliko časa jogo, 

vaje, neke asane, ne koncept celotne joge, ampak samo neke asane iz tega in 

je fajn.« V2 govori o skupinskih športnih dejavnostih: »Več dejavnosti se je 

izvajalo v samem zavodu v okviru prostega časa (npr. košarka, nogomet, 

odbojka …).« V3 prav tako govori o skupinski športni dejavnosti, pa tudi o 

vključevanju otrok v zunanje interesne dejavnosti: »Ta športni del obsega 

vključevanje otrok v zunanje interesne dejavnosti. Tja jih vključujemo z 

namenom, da ne preživljajo cele dneve tukaj v domu, ampak da gredo ven in 
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navežejo stik z zunanjim svetom. Potem enkrat tedensko poteka tudi neka 

skupinska športna dejavnost v telovadnici.« 

Skupinska športna dejavnost 

Skupinsko športno dejavnost v tem sklopu opisujem z vidika, kaj ta predstavlja 

na drugih področjih, ne opisujem pa tudi samega skupinskega izvajanja športne 

aktivnosti. O tem govorita dva intervjuvana vzgojitelja. V1 pravi: »[…] možnost, 

ki jo mamo tu kot skupina, da najdemo znotraj našega urnika neke stvari, da 

drug drugega mladostniki motivirajo, spodbujajo, s tem ko ... Če sam ne 

zmoreš, imaš model, vemo, da pomeni vrstniška skupina veliko bolj močen 

model kakor odrasli in te skupina lahko potegne nekam noter v aktivnost.« V3 

pa preko skupinske športne dejavnosti zasleduje nekatere vzgojne cilje: »[…] 

enkrat tedensko poteka tudi neka skupinska športna dejavnost. Tam je velik 

poudarek na vzgojnih ciljih, seveda so tu gibalni cilji, ki pač sovpadajo z 

vzgojnimi, ampak jih razvijamo bolj tako, posredno, neposredno pa smo 

osredotočeni na neko vzgojno problematiko, npr. težave skupinske dinamike.« 

Aktivno preživljanje prostega časa 

O aktivnem preživljanju prostega časa govorita predvsem dva intervjuvana 

vzgojitelja, in sicer V2 in V3. Prvi govori o izvajanju športnih dejavnosti v okviru 

prostega časa: »Več dejavnosti se je izvajalo v samem zavodu v okviru 

prostega časa (npr. košarka, nogomet, odbojka, sprehodi).« Drugi pa govori o 

pomenu gibanja na splošno: »Potem ključno pri temu je, tako pri splošnem 

opisu ali pa pomenu, razbremenitev … zapolnitev nekega prostega časa … Se 

pravi k nekemu aktivnemu preživljanju prostega časa in pa razvoju gibalnih 

sposobnosti, vse mislim tako, splošno.« 

Druge dejavnosti 

Pod druge dejavnosti se uvrščajo aktivnosti, ki primarno niso del GTŠA, vendar 

jih nekako dopolnjujejo. O tem govori predvsem V3, omeni pa tudi V2. V3 v 

sklopu te kode govori o biblioterapiji, pisanju tednikov in dihalnih vajah: »Ni 

samo športni del tisti, ki je pomemben, so pomembni tudi drugi vidiki. In smo 

začeli vključevati biblioterapijo. Enkrat na mesec morajo prebrati eno knjigo, 

napisati obnovo in jo predstaviti skupini. Če tega ne naredijo, napišejo, zakaj 

tega niso naredili, enako eno stran. […] Potem pisanje dnevnika oziroma 

tednika. Pisanje tednika je obvezni del, tisti bolj motivirani se poslužujejo 

pisanja dnevnika. Do teh tednikov, dnevnikov imam dostop, preberem in otroke 
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usmerjam. Potem pa je še tretja zadeva, to so pa dihalne vaje oziroma 

meditacija.« V2 pa govori o socialnih igrah in izobraževalnih dejavnostih: »Vsi 

projekti so bili organizirani s poudarkom na športnih aktivnostih, katere so 

dopolnjevale dejavnosti povezovanja skupine preko socialnih iger ter 

izobraževalne dejavnosti (npr. obisk muzejev, nacionalnih parkov, naravnih 

znamenitosti …).« 

Terapevtsko in diagnostično sredstvo 

O terapevtskem in diagnostičnem sredstvu govori samo V4, vendar je to zelo 

pomemben vidik GTŠA: »V bistvu jaz uporabljam šport kot diagnostično 

sredstvo. Eno je, da dobiš ti iz CSD-ja spis z nekimi domnevami, ugotovitvami 

oziroma s preteklimi zadevami. In to, kar je na listu napisano, tebi ne pomeni 

prav veliko, in ne samo to, oni imajo zelo malo stika s temi mladostniki, pa še ta 

stik, ki ga imajo, ga imajo za mizo. […] Vsekakor pa čisto vsa problematika, 

ampak res čisto vsa problematika in pomanjkljivosti in deficiti in vse pride na 

plan ravno s temi športnimi aktivnostmi. […] Tako da jaz bom rekel, da na takih 

zadevah dobimo veliko globlji vpogled v otrokovo preteklost in sedanjost.« In še 

terapevtski pomen: »Kar so pa v bistvu meni terapevtske zadeve, so pa to 

absolutno te, dalj časa trajajoče zadeve.« 

2. PRISTOPI K DELU 

Pristopi k delu zajemajo vidike, kako in na kakšen način intervjuvani vzgojitelji 

uporabljajo GTŠA pri vzgojnem delu. Sestavljeni so iz pojmov, kot so: 

procesnost, sistematičnost, odnos, učenje preko športa, prilagajanje 

uporabnikom, modelno učenje, življenjski stil ter skrb za telo. 

Procesnost 

Iz rezultatov izhaja procesnost kot dalj časa trajajoč način dela. Procesnost se 

je pojavila znotraj dveh intervjujev, in sicer pri V1 in V4. V1 o procesnosti govori 

skozi splošen primer: » […] da pretečeš 10 km, potrebuješ nekaj časa. Se pravi, 

potrebuješ čas, potrebuješ vajo, potrebuješ tudi fizično kondicijo in mentalni 

trening. […] Se pravi, da je to proces, ki traja, ki potem na koncu da nek rezultat 

in neko osebno zadovoljstvo, ki jih pridobiš, se pravi, da je to proces.« V4 pa o 

procesnosti govori pri osebnih napredkih posameznikov in opisuje, da lahko 

procesi trajajo tudi več let: »[…] osebni napredki posameznikov in vsi ti napredki 

in vse te zadeve se žal ne dogajajo čez noč. To ni tako, da narediš en projekt in 

potem so vsi ok. Ne, to lahko vidimo šele v obdobju enega leta, enega leta in 
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pol, dveh let, ali pa še več, mladostniki se nekaterih stvari zavedo včasih šele 

potem, čez par let. […] Ko pridejo nazaj, pa nam povedo v bistvu nekakšen 

feedback, ki ga takrat še niso videli, pa ga prepoznajo šele zdaj, kaj jim je vse to 

prineslo. To so procesi in procese je težko takole zdefinirati, vsak proces je 

zgodba zase in je dolgotrajen in je toliko enih vplivov, da je zelo težko.«. 

Sistematičnost 

Sistematičnost označuje pomen rednosti oziroma sistematičnosti pri 

vključevanju GTŠA v vzgojno delo. To opisujejo vsi štirje intervjuvani vzgojitelji. 

V1 pravi, da so s pomočjo projekta GTŠA uvrstili v urnik: »Mi smo že prej imeli 

neke vsebine, zdaj smo mogoče samo malo bolj sistematično, dali smo več 

poudarka, s tem da smo se tudi mi sami, da smo dali nekako v urnik, da je to 

(postalo) vrednota.« Tudi V2 pravi podobno: »Pred pilotnim projektom namreč 

nismo tako sistematično pristopili k uvajanju športnih aktivnosti v vzgojno delo in 

je bilo to prepuščeno trenutnemu interesu, navdihu.« V4 govori o rednem 

načrtu, v katerega je vključena športna aktivnost: »Zdaj mi imamo nek reden 

načrt, kjer je v bistvu velik poudarek na vsakotedenski športni aktivnosti …« V3 

pa govori o pomenu rednosti in umeščenosti v urnik: »Ker drugače je, če greš ti 

enkrat na štiri dni s skupino nekam, kot pa da ti daš točno v urnik in je že 

vnaprej znano. […] kot pa da to delaš vsake toliko, ko se ti zazdi, pa malo čakaš 

na lepo vreme.« Poleg tega V3 govori tudi, da kot posledica sistematičnosti 

nastane tudi struktura: » Poleg tega nastane neka struktura in točno veš, toliko 

časa imam namenjenega za šport, toliko imam odmerjenega za učenje, in ta 

čas ti običajno izkoristiš.« 

Odnos 

Odnos je eden najpogostejših konceptov znotraj socialne pedagogike. Trije 

intervjuvani vzgojitelji zelo poudarjajo njegov pomen pri vzgojnem delu. V2 

pravi: »[…] da preko teh [športnih] aktivnosti spoznaš otroka v drugi luči, 

spoznajo tudi oni vzgojitelja, se mu bolj odprejo, mu zaupajo, ga spoštujejo, kar 

lahko vpliva tudi na vzgojno-izobraževalno delo v skupini.«. V3 poudarja pomen 

krize za grajenje odnosa, hkrati pa je odgovornost tudi na vzgojitelju, ki mora biti 

v času krize zanesljiv: »[…] potem ko ti z njimi preživiš neka težavna obdobja 

zunaj, takrat se ustvari neka vez zaupanja in odnosa. Odnos se ne razvija s 

peko palačink, z neko dejavnostjo, ki je taka, všečna, da se dogajajo dobre 

stvari, odnos se razvija v težkih trenutkih, ko pride do neke krize, kar v športu 
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velikokrat pride, ali pa na teh večdnevnih športnih dejavnostih, in takrat moraš 

biti ti zanesljiv in takrat se razvija odnos in se ustvari zaupanje in izboljša se 

komunikacija, zaupanje, odnos, čustvovanje.« V4 poudarja vzajemni odnos, 

preko katerega se vzpostavi zaupanje: »[…] v bistvu smisel vsega tega, kar jaz 

delam, ali pa kar mi delamo v naši skupini, je to, da v bistvu ti lahko vzgajaš 

otroka šele takrat, ko imaš z njim odnos. […] In odnos se gradi na takih 

aktivnostih, zaupanje, da te spoznajo, da vidijo kako razmišljaš, da vidijo, da to, 

kar govoriš, si, da se lahko zanesejo na tebe in tako naprej. In ti dejansko na 

eni strani spoznavaš njih, pa tudi, kar je po eni strani še bolj pomembno, oni 

spoznavajo tebe. In to je ta vzajemen odnos, ki potem dejansko privede do, jaz 

pravim, tiste češnje na torti, ki jo potem lahko uporabljaš v vsakodnevnem delu 

in potem v skupini, ali pa v šoli ali pa kjerkoli. […] In tudi mladostniki se do tebe 

obnašajo popolnoma drugače in tudi ti imaš potem večji vpliv na njih, bolj te 

upoštevajo […]« 

Prilagajanje uporabnikom 

Prilagajanje uporabnikom je predstavljeno s treh vidikov treh intervjuvanih 

vzgojiteljev. Prvi vidik, ki ga predstavi V3, je predvsem prilagajanje željam 

otrok/mladostnikov: »[…] bom rekel, vsak si izbere neko svojo gibalno dejavnost 

[…]«. Drugi pogled predstavlja V4, in sicer prilagajanje 

otrokovim/mladostnikovim individualnim sposobnostim: »[…] se pravi, gremo na 

maraton z njimi, se pripravljamo skupaj in potem gremo, sicer ne na 42 km, 

ampak nekomu je že 5 km 42 km, se pravi, glede na individualne sposobnosti 

[…]«. Tretji pogled pa predstavlja V2, in sicer pravi, da v svoje delo vključuje 

dejavnosti, ki so otrokom zanimive, posledično so zanje tudi bolj zainteresirani: 

»Poleg tega je dobro, da so dejavnosti raznolike, otrokom zanimive in privlačne 

[…] Tako so bolj zainteresirani za aktivnosti …« 

Modelno učenje 

Modelno učenje omenja in ga zelo poudarja V1, in sicer z dveh vidikov. Prvi 

vidik je modelno učenje, kjer so model mladostniki: »[…] drug drugega 

mladostniki motivirajo, spodbujajo, s tem ko ... Če sam ne zmoreš, imaš model, 

vemo, da pomeni vrstniška skupina veliko bolj močen model kakor odrasli in te 

skupina lahko potegne nekam noter v aktivnost.« Drugi vidik modelnega učenja 

pa je, ko so model vzgojitelji: »[…] če smo mi zainteresirani, če smo mi 

pripravljeni nekaj narediti, bodo tudi mladostniki, ker kljub vsemu gre za zelo 



42 
 

modelno učenje, ne morem jaz reči, ajde, zdaj pa pojdi teč, pa bom od njih 

pričakoval 10 km, da bodo takole naredili, jaz bom pa recimo tukaj sedel, pa 

bom 'zavaljen', pa ne bo nič od mene, ali pa bom od nekoga pričakoval, glej 

moraš shujšat, zraven bom pa jaz tak, se pravi, da gre za eno tako zelo 

modelno učenje, ki pa je izrednega pomena tudi na drugih področjih pri nas […] 

mi le potem nekako simuliramo tudi za njih izredno pomembne osebe, ne 

simuliramo, postajamo na različnih nivojih za njih zelo pomembne osebe in 

modelno učenje je tukaj zelo močno prisotno. […] mi se moramo zavedati, da 

smo mi modeli za njih in da smo mi tisti, ki podpiramo, zelo redki so, ki so zelo 

motivirani, da bi sami od sebe kaj naredili, vsaj ne na športnem področju, in 

moramo biti mi ta močni faktor, ki jih potegne«. 

Življenjski stil 

Znotraj življenjskega stila opisujem in zajemam življenjski stil vzgojitelja ter 

njegov vpliv na vključevanje GTŠA v vzgojno delo. O tem govorijo vsi štirje 

intervjuvani vzgojitelji. V1 je na vprašanje o vplivu življenjskega sloga vzgojitelja 

na vključevanje GTŠA v vzgojno delo odgovoril z: »Velik. Mislim, da je to ena 

taka osnovna, prva stvar pri teh zadevah …« V3 in V4 imata podobno mnenje. 

V3 pravi: »[…] to je bistveno. Vse ostalo nima pomena, če ti tega ne živiš 100 

%, ker tisto zadnje orožje, ki se ga poslužujejo mladostniki, starši ali pa nasploh 

ljudje, ko pride do tega, rečejo, zakaj pa ti tega ne izvajaš, in pol si mrzel, če pa 

jim to orožje odvzameš, so vsi ostali izgovori in izogibanja smešna.« Na 

podoben način razmišlja tudi V4: »Ti se ne moreš pretvarjati. Tukaj zdaj jaz 

lahko govorim njemu karkoli, ampak ko bova šla midva v hribe, je konec 

pogovora, potem govorijo samo še noge in dejanja, in tako ko mladostniki vidijo, 

da se jaz ne pretvarjam, da se jaz enako 'matram' in trudim kot oni in da moram 

biti enako zagret, enako vse, in da mi je to pomembno in da to, kar govorim, 

delam, takrat te oni jemljejo za kredibilno osebo, ker to, kar reče, to pa je.« Če 

V3 in V4 mislita, da je življenjski stil bistvenega pomena, pa V2 pravi, da 

življenjski stil zelo vpliva na vključevanje GTŠA v vzgojno delo, pravi celo, da se 

aktivno ukvarja s športom, vendar vseeno meni, da športno udejstvovanje v 

prostem času ni nujno: »Življenjski slog vzgojitelja zelo vpliva na vključevanje 

športnih aktivnosti v vzgojno delo. Vzgojitelj, ki sam ne vidi smiselnosti tega 

početja, bo to zelo težko izvajal v okviru vzgojnega dela. Ni pa nujno, da se v 

svojem prostem času aktivno športno udejstvuje, pomembno je le, da verjame, 
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da je taka dejavnost za otroke smiselna in koristna. Jaz se aktivno ukvarjam z 

različnimi športi v prostem času in verjamem, da je gibanje življenje. Človek se 

mora celostno razvijati, saj je poleg strokovnega razvoja pomembna tudi skrb 

za telo in zdrav življenjski slog.« 

3. PREDNOSTI 

Tukaj opisujem vse prednosti, ki jih prinaša GTŠA po mnenju intervjuvanih 

vzgojiteljev. Med prednosti sem uvrstila tudi podporo tima, saj je le ta velika 

prednost pri izvajanju GTŠA. Prednosti sestavljajo pojmi, kot so: uspešnost; 

socialna komponenta, socialne veščine; samopodoba, samozavest; delovne 

navade; celostni razvoj; identificiranje kot športna skupina; podpora tima. 

Uspešnost 

O uspešnosti vzgojitelji govorijo z dveh vidikov. Prvi je doživljanje uspeha otrok, 

drugi pa je občutek uspešnosti, ko uspeš nekaj doseči. O prvem vidiku govori 

V3: »[…] oni [otroci] kar naenkrat so nekaj in tudi začnejo doživljati uspehe, zato 

ker, ne vem, so športna skupina, in zato je ta del tako pomemben, da ti rečeš, 

da vse temelji na športu […]«. O drugem vidiku pa govorita V4 in V2. V4 pravi: » 

[…] kar jaz hočem poudariti, je to, da je vsak lahko uspešen v tem športu, ker ni 

poudarek na nekih športnih veščinah, ampak na vsem drugem. Ko ti dosežeš 

nek vrh, se počutiš odlično, se počutiš zmagano, bom uporabil to besedo.« V2 o 

tem govori na primeru: »Na primer eden od otrok je bil prežet s strahovi mame, 

da bi se mu lahko kaj zgodilo, zato se je vsem malo bolj tveganim dejavnostim 

izogibal. Ob spodbudi in zagotovitvi varnosti ter zaupanju v vzgojitelje pa se je 

dejavnosti lotil in bil pri tem zelo uspešen. Tako je bil sam nad sabo navdušen 

in presenečen, kaj vse zmore in zna, njegov strah pa se je tako drastično 

zmanjšal.« 

Socialna komponenta 

Tukaj predstavim različne vidike socialnih komponent. Te so predstavljanje 

novih aktivnosti, kar posledično vpliva na dolgoročno socialno komponento, 

socialne spretnosti in razvijanje socialnih veščin. O prvem vidiku govori V1: 

»[…] tudi recimo ta vidik, da jim mi predstavljamo različne, marsikdo od naših 

[mladostnikov] še ni šel smučat in to, da jim ti sploh omogočiš, da to spoznajo, 

ima tudi vpliv na dolgoročno socialno komponento […]«. O drugem vidiku govori 

V2: »Preko športnih aktivnosti otroci in mladostniki razvijajo tudi socialne 

spretnosti, izboljšujejo odnose z vrstniki in se tako bolje vključujejo v družbo.« O 
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tretjem vidiku pa govorita V2 in V3. V2 pravi: »Razvijajo tudi socialne veščine, 

kot so sodelovanje, pomoč vrstnikom, vključenost, razvijanje prijateljskih 

odnosov.« V3 pa izpostavlja: »[…] vključevanje otrok v zunanje interesne 

dejavnosti. Tja jih vključujemo z namenom, da ne preživijo cele dneve tukaj, v 

domu, ampak da grejo ven in navežejo stik z zunanjim svetom.« 

Samopodoba, samozavest 

Vzgojitelji izpostavljajo izboljšanje samopodobe in samozavesti s pomočjo 

GTŠA. V1 govori o izboljšanju telesne samopodobe na primeru: »Potem recimo 

tudi to, da se pozna na telesni samopodobi. Eno izkušnjo smo tudi imeli z eno 

punco, da je pri nas začela malenkost izgubljati težo in je bilo to za njo zelo 

dobro in je bila s tem zelo zadovoljna, ker spontano se je zgodilo in je bila zelo 

zadovoljna s tem …« V2 in V3 govorita o samopodobi na splošno. V2 izpostavi: 

»Gibanje pa je pri otrocih povzročilo tudi boljše zavedanje lastnega telesa in 

zmožnosti in okrepilo samopodobo v smislu, kaj vse lahko zmorejo in znajo oz. 

se naučijo.« V3 pa o izboljšanju samopodobe pravi: »To sigurno, in prek teh 

dejavnosti se sigurno to področje okrepi in človek dobi vero v sebe, da je 

nečesa zmožen, ker ni boljšega preizkusa, kot da ti se z nečim ukvarjaš in 

preveriš, a si ti zmožen …« V4 pa se bolj kot na samopodobo osredotoči na 

samozavest: »In s tem [z doseganjem uspehov] delček pa delček raste njihova 

samozavest in na podlagi njihove samozavesti grejo pa vse stvari gor. […] Se 

pravi, če ti najprej začneš sebe cenit, da si samozavesten, da si sposoben, ne 

vem kaj, potem se to slika tudi na vsa druga področja.« 

Delovne navade 

Iz rezultatov izhajajo delovne navade, ki jih intervjuvani vzgojitelji omenjajo z 

dveh vidikov. Prvi vidik je splošen, drugi vidik pa so predvsem delovne navade 

pri učenju. Prvi vidik predstavi V2: »S pomočjo športnih aktivnosti krepimo tudi 

delovne navade.« Drugi vidik pa predstavi V4: »[…] ker šport ti na eni strani da 

tudi veliko enega reda, discipline, čisto nehote, pač ene vzdržljivosti v učenju, 

mogoče pa je nekdo prej se sposoben bil učiti ali pa je imel koncentracije za 10 

min, s športom, s temi stvarmi, ko je bil vztrajen, se mu je ta čas podaljšal in 

posledično tudi rezultati v šoli.« 

Celostni razvoj 

Celostni razvoj predstavlja širok spekter delovanja GTŠA. V2 govori o 

celostnem razvoju na različnih področjih: »Športne aktivnosti so pri vzgojnem 
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delu zelo pomembne, saj te dejavnosti vplivajo na celostni razvoj na telesnem, 

duševnem in socialnem področju.« V3 pa o tem govori z dveh vidikov; prvi je 

splošen: »Prednost je ta, da [šport] posega, bom rekel na celoten razvoj 

človeka.« Drugi pa je bolj specifičen in je vezan na vedenje: »Tu ciljamo na 

vedenje v najširšem pomenu, to so zraven misli, čustva, vedenje kot taka, 

recimo, akcija, bolj človekovo delovanje, pa tudi občutja, kar je vezano na 

telesne zaznave. Se pravi, tukaj ciljamo na vedenje v najširšem pomenu.« V4 

pa šport primerja s pomanjšano družbo in pravi, da na človeka vpliva celostno: 

»[...] z uporabo športa deluješ na vse, to je tisto, kar je največja dodana 

vrednost tega. Ti v bistvu deluješ na človeka celostno, zato ker šport je 

pomanjšana družba in ima enaka pravila kot naša družba, imaš enake 

standarde, imaš pravila, imaš pričakovanja, imaš vse, samo da se vse dogaja 

hitreje.« 

Identificiranje kot športna skupina 

Identificiranje kot športna skupina je pomembno, saj otrokom oz. mladostnikom 

ponudi dodatno možnost identifikacije z nečim, kar jim daje občutek, da so 

nekaj posebnega. To zasledimo pri treh intervjuvanih vzgojiteljih. V1 govori o 

identifikaciji na verbalnem nivoju: »Zdaj mladi se na verbalnem nivoju zelo 

identificirajo kot športna skupina, potem tudi tako, ko gremo kam, rečejo, da so 

športna skupina, ampak to je dejansko daleč od tega, kar bi si nekdo mislil, da 

je, tu gre za to, da mogoče malo več povohaš, malo več prakticiraš, ni pa to 

zdaj, da bi se kdo resno ukvarjal s športom kot takim, ampak zelo rekreativno.« 

V3 pa pravi, da zaradi tega začnejo doživljati uspehe: »[…] tudi otroci se 

poistovetijo s tem in rečejo, aha, mi smo športna skupina, in oni so kar naenkrat 

nekaj in tudi začnejo doživljati uspehe …« V4 pa pravi, da se zaradi 

identifikacije kot športna skupina mladostniki počutijo, da so nekaj posebnega: 

»[…] mi smo športna skupina in se tako deklariramo in smo to in je to naš 

zaščitni znak in to mladostniki tudi zelo hitro ponotranjijo in se počutijo, da so 

nekaj posebnega, se počutijo, da so ok.« 

Podpora tima 

Podpora tima je omenjena v dveh intervjujih in se nanaša na dva vidika. V1 

govori o vidiku podpore in usmeritve s strani tima: »[…] v okviru športne skupine 

sem se odločil in so me tudi kolegi podprli oziroma usmerili, da naj začnem [z 

jogo] tudi tu in je zelo luštno …« V3 pa govori o podpori tima v smislu izvajanja 
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GTŠA: »Potem je tu vzgojiteljski par, pa v bistvu strokovni tim. Jaz nisem v 

skupini sam, sem z nekom, zdaj smo trije. In če nismo vsi trije za to [izvajanje 

športnih aktivnosti], potem ne bo funkcioniralo. In zaenkrat imam srečo, da smo 

in je super delati …« 

4. OVIRE 

Tukaj so združene ovire za izvajanje GTŠA s strani različnih področij. 

Omenjeno kategorijo opisujejo naslednji pojmi: finančne ovire, časovna 

obremenitev, sistemske ovire, zahtevnost dela s populacijo ter neizkušenost, 

pomanjkanje znanja in neraziskanost. 

Finančne ovire 

Iz rezultatov izhajajo finančne ovire za izvajanje GTŠA. O tej oviri govorijo vsi 

štirje intervjuvani vzgojitelji. V1 pravi: »Ovire so lahko tudi recimo finančne 

zadeve, če ti hočeš iti smučat, moraš imeti veliko denarja, že oprema stane, 

potem pa rabiš še za karte …« V2 pa pravi: »V obdobju po pilotnem projektu je 

teh [športnih] dejavnosti sicer manj zaradi slabših finančnih pogojev.« V3 govori 

o sistemski neumeščenosti, zaradi katere posledično ni sredstev: »Potem je tu 

denar, financirat. Če ni sistemsko umeščeno, pomeni, da ni sredstev …« V4 pa 

govori o tem, da mladostniki prihajajo iz slabega finančnega okolja in da jim 

vzgojitelji ne morejo omogočiti vseh aktivnosti, kot so jim jih v času projekta: 

»Zdaj treba se je zavedat nečesa, treba se je zavedati, da ti mladostniki 

prihajajo tudi iz finančnega in socialnega okolja, ki je za njih v bistvu slabo, to je, 

bom rekel, v 90 % povezano med sabo. Mi pa tudi nimamo denarja, da bi lahko 

vse to speljali, pač nimamo in jim tudi mi ne moremo ponudit teh stvari [ki so jim 

jih v času projekta], ki bi jih oni lahko potem ... Oziroma, ki bi njim potem 

prinesle toliko enih izkušenj …« 

Časovna obremenitev 

Intervjuvani vzgojitelji izpostavljajo časovno obremenitev zaposlenih, ki je 

potrebna za izvajanje GTŠA. O tem govorijo vsi štirje vzgojitelji, in sicer V1: 

»Vmes smo bistveno več [vključevali športne aktivnosti], potem smo malo 

spustili, zato ker je tudi časovno zelo naporno za nas, za ostale zaposlene.« V2 

pravi: »Je pa res, da to [vključevanje športnih aktivnosti] zahteva od vzgojitelja 

veliko časa izven rednega delovnika in truda, da vse to organizira.« V3 pa 

govori o časovni obremenitvi zaradi sistemske neumeščenosti: »Potem urnik 

dela in obremenitev. Zaradi sistemske neumeščenosti je veliko nekega 
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dodatnega, neovrednotenega dela …« V4 izpostavlja: »V bistvu je ta 

obremenitev res velika tudi za vzgojitelje, v smislu nekega časovnega 

razporeda.« 

Sistemske ovire 

Sistemske ovire predstavljajo sistemsko neumeščenost področja GTŠA in 

naravnanost na produktivnost. O tem govorita dva intervjuvana vzgojitelja. V3 

pravi: »Potem neka nujnost izvajanja tega programa, pa sistemske umestitve 

proti neki počasni sistemski umestitvi. Če ni to sistemsko umeščeno, je to 

neurejeno področje.« V4 pa pravi: »Slovenija in Slovenci smo zelo osredotočeni 

na produktivnost. Pa je potrebno šolo narediti, pa je potrebno biti uspešen, pa je 

potrebno v šoli ne vem kaj, pa je potrebno to pa to pa to. Pozabljamo pa na to, 

da je v prvi vrsti na začetku tam en človek in eno bitje, ki ima v bistvu veliko 

primanjkljajev, ampak mi mu nič ne olajšamo, mi pravimo, hej, šolo moraš 

narediti, pozitiven moraš biti, ne, to moraš, pospravljaj, kuhaj, ne vem, ni da ni.« 

Zahtevnost dela s populacijo 

Iz rezultatov izhaja zahtevnost dela s populacijo, ki opisuje, da je s populacijo 

otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami težko delati. To opisuje V1, ki pravi: 

»[…] ponavadi gre za eno populacijo mladostnikov, ki so načeloma dosti 

spasivizirani, populacija, ki jim to [športne aktivnosti] dejansko ni ravno v 

interesu […], zelo redki so, ki so zelo motivirani, da bi sami od sebe kaj 

naredili.« 

Neizkušenost, pomanjkanje znanja 

Neizkušenost, pomanjkanje znanja opisuje pomanjkanje izkušenj in znanja s 

področja GTŠA, izrazi jo eden od intervjuvanih vzgojiteljev, in sicer V1: »Ovire 

so lahko tudi to, pomanjkanje izkušenj, naše izkušnje, ki jih nimamo, ali pa da 

nismo dovolj educirani v določenih zadevah …« 

Neraziskanost 

Iz rezultatov izhaja neraziskanost kot pomanjkanje empiričnih dokazov. O tem 

govori V4: »Težko je to, težko je dokazovati ene zadeve, ker se jih ne da, mi 

lahko samo sklepamo, jaz bi si želel, da bi imeli neke empirične dokaze …« 

INTERPRETACIJA 
V tem poglavju se posvečam interpretaciji rezultatov in odgovorom na 

raziskovalna vprašanja. 
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INTERPRETACIJA REZULTATOV IN ODGOVOR NA RAZISKOVALNO 

VPRAŠANJE 1: Kakšno vlogo in pomen intervjuvani vzgojitelji pripisujejo GTŠA 

v okviru vzgojnega dela? 

Intervjuvani vzgojitelji GTŠA pripisujejo veliko vlogo in pomen, saj preko 

tovrstnih aktivnosti razvijajo odnos z otroki oz. mladostniki, to pa je ključno pri 

vzgojnem delu. Razvijanje odnosa preko GTŠA pride do izraza predvsem pri 

dalj časa trajajočih dejavnostih, kjer lahko otroci oz. mladostniki vzgojitelje 

spoznajo zunaj institucije, prav tako pa jih takrat vidijo v drugačni luči, zato je 

vzgojni vpliv zelo velik. 

O tem govori tudi Krajnčan (2007), ki pravi, da GTŠA nudijo možnost za 

spremembo nastalih razmerij in vlog med otroki oz. mladostniki in vzgojitelji. 

Nove in nepričakovane situacije pa lahko odnose spremenijo veliko bolj, kot je 

to mogoče v instituciji. Skupna doživetja otrok oz. mladostnikov in vzgojiteljev 

prispevajo k novim oblikam odnosa, saj lahko otroci oz. mladostniki vzgojitelja 

doživijo v luči človeka s slabostmi in krepostmi, kar spremeni raven odnosa, 

relativira odnos do avtoritet in poveča delovanje odraslega kot identifikacijske 

figure. Takrat otroci oz. mladostniki lažje sprejemajo pomoč in svetovanje s 

strani vzgojitelja, saj občutijo življenje z vzgojitelji znosnejše kot sicer, to pa je 

lahko dragocen material za vzgojitelje pri gradnji odnosov, Krajnčan in Bajželj 

(2008) dodajata, da je kvaliteten odnos med otroki oz. mladostniki in 

vzgojiteljem pogoj za uspešno pomoč, hkrati pa predstavlja tudi temeljni pogoj 

za izvajanje vseh socialno pedagoških metod. 

Vzgojitelji prav tako menijo, da so GTŠA zelo pomembne, saj vplivajo na 

celostni razvoj otrok oz. mladostnikov tako na telesnem, kot tudi duševnem in 

socialnem področju, se pravi na celoten razvoj človeka. 

Gibanje je za zdrav telesni in duševni razvoj življenjsko pomemben dejavnik 

(Hadžić idr., 2014). Škof (2007), Kremžar (1992), Hosta (2016) ter Videmšek 

idr. (2014) pripisujejo velik pomen vključevanju otrok v gibalne in športne 

aktivnosti v obdobju otroštva in mladostništva. 

O učinkih gibanja in športne rekreacije govori tudi Tušak (2012). Pravi, da so 

izjemno široki in pestri, od neposrednih učinkov na telesno zdravje in na 

oblikovanje telesa pa do predvsem širokih duševnih učinkov, ki se razprostirajo 

od vzgojnih vplivov športa do spreminjanja življenjskega stila ter zmanjševanja 

anksioznosti in depresivnosti. 
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O koristi telesne dejavnosti za duševno zdravje pa piše Tomori (2000), ki pravi, 

da se telesne in duševne zmogljivosti posameznika pri ustreznem obvladovanju 

stresa povezujejo, ustrezna telesna dejavnost pa zmanjšuje občutje tesnobe in 

povečuje sposobnost za odpravljanje neprijetnih tesnobnih doživetij. Šantelj 

(2016) v svoji raziskavi ugotavlja, da gibalne/športne aktivnosti v prostem času 

pozitivno vplivajo na duševno področje mladostnikov, na primer na sproščanje 

agresivnosti, na hiperaktivnost ter duševno razbremenitev. O duševni koristi 

telesne dejavnosti prav tako pišejo številni tuji avtorji (Eime idr., 2013; 

Kantomaa idr., 2008 ter Ash idr., 2017), ki v svojih raziskavah ugotavljajo 

pozitivno povezavo med obema področjema. Ash idr. (2017) pravijo, da se 

udeležbo pri telesni dejavnosti razume kot potencialno dolgoročno strategijo 

zdravljenja, saj ima številne fiziološke in psihološke koristi, ki so povezane z 

aktivnim življenjskim slogom. Telesna dejavnost lahko zmanjša tveganje za 

depresijo in anksioznost, zagotavlja pa lahko tudi vedenjske in kognitivne 

koristi. Kantomaa idr. (2008) so ugotovili, da je telesna neaktivnost pri 

mladostnikih povezana z večjo verjetnostjo za čustvene in vedenjske težave. 

Pravijo, da ima telesna aktivnost lahko pomembno vlogo kot relativno preprosta, 

nizko tvegana in stroškovno učinkovita terapija pri težavah z duševnim 

zdravjem. Eime idr. (2013) pa so v raziskavi poročali o številnih različnih 

psiholoških in socialnih koristih udeležbe pri športu za otroke in mladostnike. Še 

posebej ekipni športi so lahko zaradi socialne narave povezani z boljšim 

zdravjem v primerjavi z individualnimi športi, saj se koristi za zdravje povečajo s 

pozitivnim sodelovanjem vrstnikov in odraslih. 

Za enega od intervjuvanih vzgojiteljev imajo GTŠA tudi terapevtski pomen, o 

čemer govori tudi Tušak (2012), ki pravi, da ima šport terapevtski učinek na 

razpoloženjska stanja in psihosomatiko. 

INTERPRETACIJA REZULTATOV IN ODGOVOR NA RAZISKOVALNO 

VPRAŠANJE 2: Kako, koliko in na kakšen način intervjuvani vzgojitelji 

uporabljajo GTŠA pri vzgojnem delu v primerjavi z obdobjem razvijanja in 

izvajanja pilotnih programov specializiranih in intenzivnih vzgojnih skupin v 

okviru projekta Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami? 
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V primerjavi z obdobjem razvijanja in izvajanja pilotnih programov 

specializiranih in intenzivnih vzgojnih skupin v okviru projekta Strokovni center 

za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami 

vzgojitelji pravijo, da je aktivnosti pri vzgojnem delu manj, saj je manj 

večdnevnih dejavnosti, se pa kljub temu trudijo obdržati čim več aktivnosti, ki so 

jih izvajali tudi v okviru projekta. 

Otroci oz. mladostniki v institucionalni vzgoji imajo manj priložnosti za 

kakovostno udejstvovanje v prostočasnih aktivnostih (Kreft Toman in Šantelj, 

2019). Dejavnosti, ki so jih izvajali v okviru projekta, so bile raznovrstne, in sicer 

vsakodnevne prostočasne dejavnosti, kot so košarka, odbojka, nogomet, 

tedenska skupinska športna dejavnost, tedenske organizirane popoldanske 

dejavnosti, kot so joga, plezanje, dvoranski hokej, plavanje, obisk 

pustolovskega parka, skakanje v trampolin parku WOOP! ter doživljajsko-

pedagoški projekti: letovanje, zimovanje, jadranje, hoja v hribe, kolesarjenje 

(Kreft Toman, 2019). Krajnčan (2007) o doživljajski pedagogiki govori kot o 

dopolnilu v zavodski vzgoji, pravi pa tudi, da je alternativa obstoječi mreži 

pomoči mladim s težavami v socialni integraciji. 

Vsi intervjuvani vzgojitelji poudarjajo, da so že pred obdobjem projekta 

Strokovni center za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami 

vključevali šport v vzgojno delo, vendar pa so v okviru projekta pridobili neko 

sistematičnost/rednost, ki jo po končanem projektu poskušajo ohranjati v 

največji možni meri. Eden izmed intervjuvanih vzgojiteljev pravi, da je bil v 

zadnjih dveh letih obseg teh dejavnosti zmanjšan zaradi epidemije, saj je bilo 

vrsto dejavnosti težje ali celo nemogoče izvajati. 

O pomenu sistematičnosti/rednosti govorita tudi Donaldson in Ronan (2006), ki 

sta v svoji raziskavi preučevala vpliv športnega udejstvovanja mladostnikov na 

njihovo čustveno dobro počutje. Rezultati kažejo, da strukturirana športna 

dejavnost, ki traja daljše obdobje, pripomore k zmanjšanju agresije, 

prestopniškega vedenja, težav v družbi, anksioznosti in depresije. Tudi Tomori 

(2000) poudarja, da se mladostniki preko športa telesno in duševno sprostijo, 

redna in usmerjena telesna vadba pa pripomore k sprostitvi stresa ter pozitivno 

vpliva na mladostnike s primanjkljaji pozornosti in hiperaktivnostjo. 
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INTERPRETACIJA REZULTATOV IN ODGOVOR NA RAZISKOVALNO 

VPRAŠANJE 3: Katere vzgojne cilje intervjuvani vzgojitelji zasledujejo z 

uporabo GTŠA in na katerih področjih ter kako se pri otrocih/mladostnikih 

kažejo pozitivni učinki GTŠA? 

Vzgojitelji pravijo, da z uporabo GTŠA zasledujejo številne cilje, na primer 

vključenost otrok v gibalne aktivnosti, razvijanje socialnih veščin, razvijanje 

pozitivne (telesne) samopodobe, krepitev samostojnosti in delovnih navad, 

izboljševanje koncentracije in pomnjenja, učenje razreševanja konfliktov ter 

kontrole jeze, premagovanje strahu, spopadanje z novimi neznanimi izkušnjami, 

učne cilje, cilje na področju vedenja, komunikacije, čustvovanja. 

O učno-vzgojnih ciljih govori tudi Vzgojni program (Škoflek idr., 2004), saj pravi, 

da so otroci/mladostniki s čustveno-vedenjskimi težavami pogosto učno 

neuspešni in da jim velikokrat primanjkuje učnih in delovnih navad. 

Vzgojni program (prav tam) govori tudi o kompenzacijskih ciljih. 

Otroci/mladostniki v vzgojnih zavodih velikokrat neustrezno doživljajo in izražajo 

temeljna in kompleksna čustva, čustveno pa se neustrezno vedejo in reagirajo. 

Kompenzacija primanjkljajev in vrzeli v socialnem razvoju »pomeni učenje 

splošnih pravil vedenja v družbi, razumevanje in upoštevanje družbenih norm in 

vrednot, kar najučinkoviteje poteka v odnosu otrok–vzgojitelj in med vrstniki, pa 

tudi v dejavnostih, v katerih je otrokom oz. mladostnikom omogočena 

avtonomija odločanja, druženja, osebnega izbora dejavnosti prostega časa in 

podobno« (Škoflek idr., str. 13). O tem govori eden izmed intervjuvanih 

vzgojiteljev, ki pravi, da z uporabo športa deluješ na vse, saj da je šport 

pomanjšana družba ter ima enaka pravila kot družba na splošno. 

Z osebnostnimi in socialno integracijskimi cilji stremijo k postopni reintegraciji 

otrok/mladostnikov v običajno socialno okolje (Škoflek idr., 2004). Intervjuvani 

vzgojitelji pravijo, da s pomočjo GTŠA zasledujejo socialno integracijske cilje, 

saj s pomočjo GTŠA učijo socialne veščine, komunikacijo, s tem, da se otroci 

oz. mladostniki soočajo in spopadajo z novimi, nepoznanimi izkušnjami, pa 

premagujejo tudi strah. 

INTERPRETACIJA REZULTATOV IN ODGOVOR NA RAZISKOVALNO 

VPRAŠANJE 4: Kako intervjuvani vzgojitelji opredelijo prednosti in kako ovire 

(pomanjkljivosti) uporabe GTŠA pri vzgojnem delu? 
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Intervjuvani vzgojitelji govorijo o številnih prednostih uporabe GTŠA pri 

vzgojnem delu. Prednosti, ki jih poudarjajo vsi med njimi, se kažejo na področju 

osebnih napredkov otrok/mladostnikov, med katere spadajo boljša samopodoba 

in samozavest, pa tudi napredki na socialnem področju, kot so razvijanje 

socialnih veščin in socialnih spretnosti. Prav tako se prednosti kažejo v delovnih 

navadah in disciplini. 

Učinki gibanja in športne rekreacije so izjemno široki in pestri, od neposrednih 

učinkov na telesno zdravje in oblikovanje telesa pa do predvsem širokih 

duševnih učinkov. Pozitivnih vplivov ukvarjanja s športom je veliko. Otroci, ki 

imajo primanjkljaje na različnih področjih, lahko preko športa razvijajo pozitivno 

samopodobo, samodisciplino, motivacijo, osebno čvrstost, frustracijsko 

toleranco, potrpežljivost, odgovornost, samoiniciativnost ter zrelost v socialnem, 

čustvenem in šolskem delovanju (Tušak, 2012). 

Eden izmed intervjuvanih vzgojiteljev pa vidi prednosti tudi v skupnem 

preživljanju časa ter medsebojnem spodbujanju otrok/mladostnikov. Drugi 

izmed intervjuvanih vzgojiteljev govori o tem, da vzgojitelji spoznajo 

otroke/mladostnike v drugi luči, prav tako pa tudi otroci/mladostniki spoznajo 

vzgojitelje v drugi luči. O tem govori Krajnčan (2007), ki pravi, da GTŠA nudijo 

možnost za spremembo nastalih razmerij in vlog med otroki/mladostniki in 

vzgojitelji, saj se tako spoznajo v drugi luči. Nove in nepričakovane situacije pa 

lahko odnose spremenijo veliko bolj, kot je to mogoče v instituciji. 

Trije intervjuvani vzgojitelji izpostavljajo tudi identificiranje otrok/mladostnikov 

kot del športne skupine, saj se tako z nečim poistovetijo in se počutijo, da so del 

nečesa. Prav tako govorijo tudi o tem, da otroci doživljajo uspeh in tako 

pridobijo občutek, da so uspešni, da so nekaj dosegli. 

Gibanje daje človeku neposredno izkušnjo lastne sposobnosti, zadovoljstva in 

zadoščenja, saj je predstava o lastnem telesu povezana z doživetjem svoje 

vrednosti. Prava telesna aktivnost zato ne pomaga le do bolj zdravega telesa, 

ampak tudi do bolj pozitivnega celotnega odnosa do sebe (Tomori, 2000). 

Slabosti pa intervjuvani vzgojitelji vidijo predvsem v sistemskih omejitvah, 

financah in časovni obremenitvi vzgojiteljev samih. Sistemske omejitve se 

kažejo v tem, da GTŠA niso sistemsko umeščene, in prav zato predstavljajo 

neko neurejeno področje. Brez podpore vodstva je vpeljevanje kakršnih koli 

intervencij po navadi že vnaprej obsojeno na neuspeh (Yancey idr., 2004; 
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Ekkeakis in Petruzzello, 2002; Van Landuy idr., 2000 v Štemberger in Leitinger, 

2021). 

Finance predstavljajo oviro; zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je manj 

GTŠA, saj kar nekaj dejavnosti s tega področja, predvsem večdnevne 

doživljajske dejavnosti, zahteva dodatna finančna sredstva. Kreft Toman in 

Šantelj (2020) govorita o tem, da so vzgojnim zavodom zaradi zmanjšanja 

finančnih sredstev, ki so jim namenjena, onemogočili vključevanje otrok oz. 

mladostnikov v zunanje dejavnosti, hkrati pa so s tem tudi močno omejili izbiro 

tistih dejavnosti, ki se jih lahko udeležijo skupinsko. 

Prav tako pa vsi štirje vzgojitelji kot slabost GTŠA navajajo, da predstavljajo 

veliko časovno obremenitev za vzgojitelje, ko jih organizirajo, kar je tudi 

posledica sistemske neumeščenosti, zaradi česar je ta časovna obremenitev 

dodatno neovrednoteno delo. 

Krajnčan (2007) govori o tem, da doživljajska pedagogika velikokrat prinaša 

zaplete in nepredvidljive težave. Pravi, da se velikokrat zgodi, da imajo vzgojni 

zavodi vizije, vendar jih financer ne sliši, ali pa so vsi napori preveč obremenjeni 

z birokratizacijo, ki demotivira in zavira dobre ideje in strokovne možnosti. 

INTERPRETACIJA REZULTATOV IN ODGOVOR NA RAZISKOVALNO 

VPRAŠANJE 5: Kakšen vpliv ima življenjski slog intervjuvanih vzgojiteljev na 

vključevanje GTŠA v vzgojno delo? 

Vsi štirje intervjuvani vzgojitelji menijo, da njihov življenjski slog zelo vpliva na 

vključevanje GTŠA v vzgojno delo. Trije izmed njih menijo celo, da je njihov 

življenjski slog pri vključevanju GTŠA v vzgojno delo bistvenega pomena, saj 

tako vzgojitelj otrokom/mladostnikom predstavlja nekakšen zgled. Eden izmed 

vzgojiteljev pa pravi, da življenjski slog zelo vpliva na vključevanje GTŠA v 

vzgojno delo, vendar pa se mu vseeno ne zdi nujno, da se vzgojitelj aktivno 

športno udejstvuje v prostem času. 

Čim pristnejši, čim bolj oseben je odnos socialnega pedagoga do posredovane 

snovi, teme, tem lažje se mu bo posrečilo, da bo vzpostavil stik in bo njegovo 

delo obrodilo želeni učinek. Če je sam navdušen, lahko navdušuje tudi druge 

(Krajnčan in Bajželj, 2008). 
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SKLEP 
GTŠA se zelo povezujejo z Vzgojnim programom, ki zagotavlja (podaja) 

smernice za delovanje vzgojnih ustanov. 

V okviru vzgojnega dela v vzgojnih zavodih/mladinskih domovih imajo zelo velik 

pomen, saj lahko vzgojitelji preko teh aktivnosti razvijajo bolj poglobljen odnos z 

otroki oz. mladostniki, kar pride še bolj do izraza takrat, ko te aktivnosti trajajo 

dalj časa (npr. več dni). Poleg tega imajo omenjene aktivnosti velik pomen pri 

grajenju odnosa tudi zato, ker se velikokrat izvajajo izven institucije. To je 

izjemnega pomena, saj takrat otroci vzgojitelje (in obratno) spoznajo v 

drugačnih okoliščinah in jih vidijo v drugi luči, posledično pa imajo vzgojitelji 

takrat večjo vzgojno moč in tudi večji vpliv na otroke oz. mladostnike. 

Vzgojitelji ob izvajanju GTŠA prepoznavajo številne pozitivne učinke pri otrocih 

oz. mladostnikih, saj te aktivnosti vplivajo na celostni razvoj, kar se kaže pri 

doseganju ciljev na številnih različnih področjih, predvsem na telesnem, 

duševnem in socialnem, ki pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami predstavljajo nekatera izmed ključnih področij. 

Ravno zaradi tega vzgojitelji tudi po končanem projektu Strokovni center za 

obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami 

poskušajo obdržati čim več aktivnosti, ki so jih izvajali v okviru projekta, saj 

prepoznavajo številne koristi, ki jih te aktivnosti prinašajo. 

Seveda pa vseh aktivnosti, ki so jih izvajali v okviru projekta, ni mogoče 

obdržati, saj so imeli znotraj projekta na voljo veliko dodatnih finančnih 

sredstev, da so lahko otrokom omogočili vse aktivnosti. Prav tako obstajajo tudi 

sistemske ovire, ki vplivajo na vključevanje GTŠA v vzgojno delo, saj GTŠA 

niso sistemsko umeščene in so neurejeno področje. Vključevanje GTŠA je 

odvisno predvsem od motiviranosti in pripravljenosti vzgojiteljev, da vanje 

vlagajo veliko truda in jim posvečajo veliko dodatnega časa, ki je zaradi 

sistemske neumeščenosti dodatno, neovrednoteno delo. 

»Ob podpori vodstva, motiviranosti zaposlenih za izvajanje in ne nazadnje ob 

določenih finančnih sredstvih za udejstvovanje v kakovostnih zunanjih 

dejavnostih, ki so večinoma plačljive, bi lahko program izvajali tudi v prihodnje. 
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Tak program bi morala imeti vsaka skupina zaradi ugodnih učinkov na 

vsakodnevno življenje otrok oz. mladostnikov v vzgojnih ustanovah, saj bi na ta 

način izenačili možnosti njihovega dostopa do dejavnosti v primerjavi z otroki 

oz. mladostniki, ki živijo doma. Program aktivnega preživljanja prostega časa je 

pokazal, kaj vse je mogoče narediti ob dostopnih sredstvih. S sicer enako 

zavzetim izvajanjem dejavnosti brez sredstev smo namreč dosegli precej manj, 

saj dejavnosti nismo mogli dovolj prilagoditi zanimanjem otrok oz. mladostnikov 

in doseči tolikšne udeležbe« (Kreft Toman in Šantelj, 2019, str. 184). 

Ne moremo pa mimo dejstva, da se prav vsi intervjuvani vzgojitelji vsaj 

rekreativno ukvarjajo s športom, kar pomeni, da njihov življenjski slog igra 

bistveno vlogo pri vključevanju GTŠA v vzgojno delo, z njim pa otrokom in 

mladostnikom dajejo tudi zgled. Eden izmed intervjuvanih vzgojiteljev sicer 

pravi, da se mu ne zdi nujno, da se vzgojitelj v prostem času aktivno športno 

udejstvuje, vendar Krajnčan in Bajželj (2008) menita, da sta čim pristnejši in čim 

bolj oseben odnos socialnega pedagoga do posredovane teme zelo 

pomembna, da bo vzgojitelj uspešno vzpostavil stik z otroki oz. mladostniki in 

bo njegovo delo obrodilo želen učinek. Če je sam navdušen, namreč lažje 

navdušuje tudi druge. Dobovičnik (2015) pa dodaja, da je zelo pomembno, da 

tudi vzgojitelj udejanja program v lastnem življenju, saj na ta način otrokom oz. 

mladostnikom predstavlja zgled. 

ZAKLJUČEK 
Magistrsko delo podaja vpogled v GTŠA pri vzgojnem delu v vzgojnih 

zavodih/mladinskih domovih in je relativno nov vir na področju povezovanja 

športa in športnih aktivnosti s socialno pedagogiko, saj je omenjeno področje 

slabo raziskano. V teoretičnem delu sem opisala socialno pedagogiko in GTŠA, 

nato pa sem področji združila. Opisala sem tudi Vzgojni program in dodala še 

svoje razmišljanje, kako lahko vključimo GTŠA v vsak del vzgojnega programa. 

V empiričnem delu sem nato s pomočjo štirih intervjujev z vzgojitelji, ki so 

sodelovali pri projektu Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami, raziskala, kakšno vlogo in pomen imajo 

GTŠA v vzgojnem delu, koliko in na kakšen način jih vzgojitelji uporabljajo, 

katere vzgojne cilje zasledujejo z njihovo pomočjo, kako opredelijo njihove 
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prednosti in ovire ter kakšen vpliv ima življenjski slog vzgojitelja na vključevanje 

GTŠA v njegovo delo. 

Sama sem mnenja, da lahko GTŠA zelo pripomore k delu vzgojitelja, saj lahko 

preko takšnih aktivnosti močno poglobi odnos z otroki oz. mladostniki, odnos pa 

je pri delu vzgojitelja ključnega pomena. Prav tako mislim, da je aktivni 

življenjski slog vzgojitelja zelo pomemben, saj bo tako z večjim veseljem 

vključeval GTŠA v svoje delo in bo tudi otroke oz. mladostnike bolj pritegnil k 

sodelovanju v takšnih aktivnostih. 

Raziskovala sem samo z vidika vzgojiteljev, ki so sodelovali v projektu 

Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami. Zato za nadaljnje raziskovanje predlagam, da se vključi 

tudi vzgojitelje iz vzgojnih zavodov in mladinskih domov, ki v tem projektu niso 

sodelovali. Prav tako nisem vključila uporabniškega vidika, se pravi, da bi v 

raziskavo lahko vključili tudi otroke in mladostnike, ki bivajo v vzgojnih zavodih 

in mladinskih domovih. Zanimivo bi bilo raziskati tudi, kakšne so razlike pri 

vključevanju GTŠA v vzgojno delo z vidika različnih strokovnih profilov 

vzgojiteljev. 

Menim, da sem s svojim magistrskim delom prispevala k boljši raziskanosti 

področja GTŠA v okviru socialne pedagogike. V svojem delu sem ugotovila, da 

imajo GTŠA velik pomen za vzgojitelje, predvsem z vidika razvijanja odnosa. 

GTŠA imajo velik pomen tudi pri učenju in usvajanju različnih znanj ter 

spretnosti, saj jih lahko kasneje prenesejo tudi na druga področja. Prav tako je 

del mojega magistrskega dela nekakšna evalvacija po končanem projektu 

Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, saj sem naredila primerjavo stanja pred, med in po 

projektu, raziskala sem torej, katere aktivnosti s področja GTŠA so vzgojitelji v 

svoje delo vključevali pred projektom, kaj so pridobili s projektom in kaj jim je 

uspelo obdržati tudi po končanem projektu. 

Menim tudi, da bi bilo dobro, če bi strokovni delavci vzgojnih ustanov med seboj 

sodelovali in si izmenjevali mnenja ter izkušnje, pa tudi predloge glede 

vključevanja GTŠA v vzgojno delo, saj bi s tem lahko tako širili nove ideje in 
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pristope tudi med ostale, ki tega morda še ne počnejo ali pa bi si GTŠA želeli 

vključevati, pa ne vedo, kako se tega lotiti. 

Vzgojitelji so izpostavljali problem sistemske neumeščenosti področja GTŠA. 

Zato bi bilo glede na pozitivne rezultate vključevanja GTŠA v vzgojno delo 

dobro, da bi se te aktivnosti sistemsko umestilo in bi imeli vzgojni 

zavodi/mladinski domovi na voljo tudi materialna sredstva za nadaljnje izvajanje 

dejavnosti s področja GTŠA, ki so se izkazale za dobre in učinkovite.  

Iz rezultatov izhaja, da vključevanje GTŠA v vzgojno delo pomembno vpliva na 

otroke oz. mladostnike na splošno. Prav zato bi bilo smiselno takšne aktivnosti 

vključevati v vzgojno-izobraževalno delo na splošno, torej tudi v vrtce, šole, pa 

tudi npr. v prevzgojni dom in zavode za otroke oz. mladostnike s posebnimi 

potrebami, kot so CIRIUS in CUDV. Seveda pa bi bilo dobro, da bi aktivnosti v 

vsaki ustanovi posebej prilagodili sposobnostim otrok oz. mladostnikov. 
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