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POVZETEK 

 

V diplomskem delu predstavljam interesno dejavnost Pogovorna skupina v osnovni šoli 

in tabor za učence Vikend doživetij.  

V teoretičnem delu podajam področja delovanja in delovne naloge socialnega pedagoga 

v osnovni šoli ter še posebej izpostavljam pomen socialno pedagoškega odnosa. V 

nadaljevanju obravnavam namen, cilje (poleg skupinskih še razvijanje pozitivne 

samopodobe in učenje socialnih veščin), metode dela (delavnica, pogovor v krogu, 

socialne igre), skupinsko dinamiko in vodenje Pogovorne skupine. Poudarjam pomen 

izkustvenega učenja in, kot metodo dela z mladimi, opisujem doživljajsko pedagogiko. 

V empiričnem delu preverjam veljavnost teoretičnih izhodišč v praksi. Tako 

predstavljam in evalviram način dela v Pogovorni skupini in taboru Vikend doživetij. 

Prav tako opisujem izobraževanje za učitelje Vikend doživetij, s katerim sem učiteljem 

približala pomen izkustvenega učenja in metode dela pri vodenju malih skupin.  

Učenci so v okviru Pogovorne skupine razvijali socialne in komunikacijske veščine, se 

naučili spoštovati in sprejemati drugačnost med ljudmi, spoznavali sebe in druge, se 

učili konstruktivnega reševanja konfliktov, prevzemanja odgovornosti, prepoznavanja in 

izražanja čustev ter potreb. 

S taborom Vikend doživetij pa smo učencem omogočili neposredne izkušnje in 

nepozabna doživetja v naravnem okolju. Učitelji so na izobraževanju Vikend doživetij 

dejavnosti doživeli na lastni koži,  pridobili uporabno znanje za razvijanje socialnih in 

komunikacijskih veščin in spoznali pomembnost izkustvenega učenja.   

KLJUČNE BESEDE: socialni pedagog, osnovna šola, interesne dejavnosti, pogovorna 

skupina, socialne igre, doživljajska pedagogika 
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ABSTRACT 

 

In my diploma I present an optional compulsory activity Chat group in primary school 

and a camp for pupils Weekend of experiences. 

 In the theoretical part I interpret working area and tasks of a social pedagogue in 

primary school and I specially point out the importance of the social-pedagogical 

relationship. Hereinafter I discuss the purpose, goals (among the group goals, 

development of a positive self-image and learning social skills), working methods 

(workshop, conversation circle, social games), group dynamics and leading of the Chat 

group. I give emphasis to the importance of experiental learning, and as a method of 

working with young people I describe experiental pedagogy.   

In the empirical part I check the validity of the theoretical starting points in practice. So, 

thus I present and evaluate the way of working within the Chat group and the camp 

Weekend of experiences. I also describe an education for teachers Weekend of 

experiences, with which I approached the importance of experiental learning and 

working methods in the management of small groups. 

The pupils were developing social and communication skills in the context of the Chat 

group, they learnt to respect and accept people's differences, they were getting to know 

themselves and others, they were trained the constructive resolutions of conflicts, to 

take up the responsibility, to identify and express emotions and needs. With the camp 

Weekend of experiences we allowed pupils a direct experience and unforgettable 

adventures in the natural environment.  

In education Weekend of experiences teachers experienced activities on their own skin, 

gained useful knowledge for the development of social and communication skills and 

became acquainted with the importance of experiental learning. 

 

KEY WORDS: social pedagogue, primary school, optional compulsory activities, chat 

group, social games, experiental pedagogy 
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1 UVOD 
 
 

V času študija ter dela kot svetovalne delavke (diplomirane socialne delavke) in 

učiteljice v oddelku podaljšanega bivanja na osnovni šoli sem spoznala, da je prav šola 

tisto področje dela socialnega pedagoga, ki mi omogoča poklicni ter osebnostni razvoj 

in hkrati delovanje v dobro učencev. Velikokrat je bil moj odgovor otrokom in 

mladostnikom v stiski, ki so poklicali na otroški telefon, naj se po konkretno pomoč 

obrnejo na zaupno osebo v šoli; na razrednika, učitelja oziroma na svetovalno službo. 

Spoznala sem, da želim biti ta zaupna oseba, ki bo z učenci vzpostavila osebni odnos, si 

vzela čas za njih in jim pomagala na njihovi poti odraščanja ter svoje delo doživljala kot 

osebno poslanstvo.  

 

Osnovna šola je obvezna prav za vse otroke in predstavlja pomemben dejavnik v 

njihovem življenju, zato tudi govorimo o trikotniku (otrok, družina, šola). Otroci so 

naša prihodnost, nam pa je dano spremljanje njihovega odraščanja. Zato je prav, da je 

vsak otrok za nas pomemben in da ne ločujemo med uspešnimi ter manj uspešnimi, 

temveč vsem omogočimo enake pogoje za celosten razvoj.   

 

Življenjski svet otrok in mladostnikov se je spremenil in se spreminja tako kot vse okoli 

nas. Pogovarjamo se o spremembah in ugotavljamo, kako je bilo včasih drugače, kako 

so bila igrišča polna otrok, danes pa največkrat njihovo igrišče predstavlja omejen 

prostor, obdan z vso možno sodobno tehnologijo, ki omogoča življenje v virtualnem 

svetu in predvsem spodbuja težnjo po individualizmu. Tako so osebna druženja 

zamenjala druženja na spletnih socialnih omrežjih. Sprašujemo se, kje so ostale 

tradicionalne vrednote, kje je spoštovanje, solidarnost, sočutje … Vendar ostati samo 

pri dejstvih in razglabljati o spremembah prav gotovo pelje v slepo ulico. Pomembno je 

spremembe sprejeti, ne živeti v preteklosti, in ideje spremeniti v dejanja ter otrokom in 

mladostnikom ponuditi drugačen, bolj zanimiv okvir učenja na vseh področjih; kar 

predstavlja izkustveno učenje.   

 

V šolskem prostoru obstajajo možnosti za razvijanje novih dejavnosti oziroma 

aktivnosti ter prostor za oblikovanje in realizacijo novih načinov poučevanja. V 

današnjem času ni pomembno le znanje in otrokova učna uspešnost temveč tudi 
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uspešno socialno vključevanje. Zaradi pomanjkanja pristnih socialnih stikov s sovrstniki 

imajo posamezniki težave pri vzpostavljanju medosebnih odnosov, ki pa so ključni za 

zadovoljevanje njihovih potreb. Frontalno poučevanje se že umika poučevanju v malih 

skupinah, potrebno pa je narediti še korak naprej v tej smeri in učencem omogočiti 

izkustveno in socialno učenje.  

 

Nove ideje zahtevajo več energije, drznosti, več našega vložka, a prepričana sem, da 

tudi bolj zadovoljne, srečne in uspešne posameznike tako učence kot učitelje. 

Pomembno je, da ne ostanemo prikovani v preteklost, temveč da pogumno stopimo 

naprej in preverimo, kaj si mladi želijo. Kakšne so v današnjem času njihove potrebe in 

želje. Omogočiti jim moramo neposredne izkušnje, nova in nepozabna doživetja in jih z 

zanimivimi vsebinami zvabiti iz njihovega varnega, dobro poznanega okolja.  

 

Pomemben socializacijski dejavnik za otroke in mladostnike so skupine vrstnikov, 

znotraj katerih čustveno in socialno zorijo. Menim, da je naša naloga, da jim v šolskem 

okolju omogočimo prostor za druženje, ki ne bo potekal preko spletnega omrežja, 

temveč prostor, kjer bodo lahko celostno po vseh senzornih poteh zaznali drug drugega 

ter razvijali socialne in komunikacijske veščine. Takšen prostor lahko predstavlja 

Pogovorna skupina kot interesna dejavnost v osnovni šoli, ki omogoča vzpostavljanje 

pristnih odnosov in je namenjena tako sprostitvi kot povezovanju, sodelovanju, iskanju 

samega sebe, razvijanju pozitivne samopodobe, razvijanju socialnih in komunikacijskih 

veščin, spoznavanju in izražanju čustev, mnenj in stališč … in lahko učencu ponudi 

širše okvire njegovega osebnega delovanja. 

 

In če smo še malo bolj drzni in prostor preselimo v naravo, bo le-ta naša največja, 

najboljša in najpopolnejša učilnica. Tabor Vikend doživetij, ki vključuje metode 

doživljajske pedagogike, omogoča učencu stik s samim seboj, s skupino in z naravo. Da 

pa bi tudi učitelji spoznali pomen izkustvenega učenja, jih je potrebno najprej navdušiti. 

To pa je najlažje narediti tako, da sami izkusijo dejavnosti na lastni koži.    

 

V diplomskem delu tako predstavljam Pogovorno skupino in Vikend doživetij kot 

socialno pedagoška projekta v osnovni šoli ter izobraževanje za učitelje Vikend 

doživetij. 



Tina Verbančič: Pogovorna skupina in Vikend doživetij kot socialno pedagoška projekta v osnovni šoli 

 

3 
 

2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 SOCIALNI PEDAGOG V OSNOVNI ŠOLI 
 

Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike (2004, str. 5) opredeljuje 

socialno pedagogiko kot stroko, ki proučuje, razvija ter izvaja delo z ljudmi in pri tem 

upošteva njihovo življenjsko okolje. Namen socialno pedagoškega dela je pomagati 

posamezniku pri razvijanju aktivnega, ustvarjalnega odnosa z okoljem, prispevati k 

njegovemu polnejšemu vključevanju v okolje, ga opolnomočiti po poteh opogumljanja, 

usposabljanja, podpiranja ter usmerjanja k polnejšemu uresničevanju njegovih temeljnih 

potreb, razvoju njegovih potencialov in predvsem v smeri sožitja  s samim seboj in s 

svojim okoljem. Pri tem izhaja iz posameznikovih temeljnih potreb, želja, osebnih in 

okoljskih potencialov oz. značilnosti njegovega specifičnega socio-kulturnega okolja. 

Posameznika vodi k temu, da bi življenje živel polno in za sebe smiselno.  

 

Glasser (2001) pravi, da ne glede na naš trud ne moremo prezreti svojih osnovnih potreb 

(preživetje, ljubezen in pripadnost, moč, svoboda in zabava), saj so vir, ki napaja vse 

naše vedenje. Človek vse življenje poskuša potešiti svoje potrebe. Bolj ali manj uspešno 

jih zadovoljuje v medosebnih odnosih.  

2.1.1 Socialno pedagoški odnos 
 

Kot je poudarjeno v etičnem kodeksu (2004, str. 5), socialno pedagoško delo temelji na 

osebnem odnosu, ki predstavlja možnost za bolj polno in celovito doživetje samega sebe 

in je s tem eden od najučinkovitejših medijev za razvijanje novih vzorcev doživljanja in 

vedenja. Na profesionalne odnose, v katere strokovnjak pri delu z ljudmi vstopa, 

vplivajo osebnostne, kulturne in druge značilnosti vseh vpletenih oseb. Ker je 

osebnostni vidik pri ustvarjanju profesionalnega odnosa tako pomemben, je potrebno, 

da strokovna usposobljenost poleg znanj in metod vključuje tudi pripravljenost – motiv 

in znanje za reflektiranje svojega dela ter odprtost za socialno učenje, razvijanje 

občutljivosti za socialna dogajanja. 

 

Skoraj vse probleme, ki jih srečamo na šoli, povzročajo nezadovoljivi odnosi med 

učenci, učitelji, starši in upravo, zato je še toliko bolj pomemben poudarek pomena 

dobrih odnosov. Ljudje smo družabna bitja in da bi bili srečni, moramo ugotoviti, kako 



Tina Verbančič: Pogovorna skupina in Vikend doživetij kot socialno pedagoška projekta v osnovni šoli 

 

4 
 

pridobiti in ohraniti dobre odnose z ljudmi v svojem življenju. Ko smo nesrečni, je to 

skoraj vedno zato, ker nam to ni uspelo (Glasser, 2004). 

 

O pomembnosti odnosa govori tudi Koboltova (2001, str. 231), ki pravi, da je temelj 

vsakega pedagoškega vplivanja odnos, ki se oblikuje med odraščajočo osebo in 

strokovnim delavcem. Pomembne so tudi različne dejavnosti oziroma aktivnosti, v 

katere lahko učenca povabimo oziroma jih skupaj z njimi oblikujemo.   

 

Kleinertova (2007 v Krajnčan, Bajželj 2007, str. 58) navaja naslednje značilnosti 

pomembne za pedagoški odnos: 

 Pristnost (skladnost, kongruenca). Ne smemo se pretvarjati, smemo in moramo 

kazati svoja čustva, moramo spontano reagirati in si priznati napake ter biti 

naravnani pozitivno.  

 Vživljanje (empatija). Sposobni moramo biti zavzeti otrokov svet zaznavanja in 

ga razumeti. Vživljanje pomeni občutljivost do otroka in ne zlivanje z njegovim 

čustvenim svetom, saj mu tako ne moremo pomagati. Potrebujemo tudi delno 

distanco, da omogočimo ustrezne strategije reševanja težav.  

 Sočutje. Kljub vsej distanci je za uspešno pomoč otroku pomembno, da 

posredujemo resničen občutek razumevanja, sočutja, občutek, da nas iskreno 

skrbi zanj. 

 Sprejemanje (spoštovanje). Z otrokom se soočamo objektivno, brez predsodkov, 

sprejemamo tako njegove pozitivne in negativne plati. Postavimo si cilj, da 

bomo z njim zgradili topel, pristen odnos, pri čemer ga bomo sprejeli takšnega, 

kakršen je, kot enkratnega samostojnega individuuma.  

 

Med spretnosti socialnega pedagoga, ki so nujne za graditev dobrega pedagoškega 

odnosa, spadajo še:  

 Aktivno poslušanje. Z metodo pokažemo otroku, da ga jemljemo resno. 

Usmerjeni smo vanj, poskušamo brati med vrsticami, upoštevati mimiko, 

gestikulacijo. Ponovimo vsebino slišanega in preverjamo, če pravilno 

razumemo. Zrcalimo mu vsebine ali občutja. Z aktivnim poslušanjem samodejno 

vadimo razumevanje, se vživljamo v druge in smo empatični. 
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 Naravnanost na sposobnosti. Od naravnanosti na problem se osredotočamo na 

otrokove sposobnosti, na njegova močna področja in tako tudi otrok doživi do 

sebe drugačno spoštovanje. 

 Sposobnost preinterpretacije. Gre za sposobnost, s katero lahko vidimo stvari v 

drugačni luči. Če se težava osvetli še z druge plati, pogosto sploh izgine. 

 

Kot poudarjata Krajnčan in Bajželj (2007) gre v zvezi z značilnostmi pedagoškega 

odnosa za sposobnosti in kvalitete, ki jih socialni pedagog mora živeti v praksi in jih ni 

mogoče vključevati kot kratkoročne tehnike. 

  

Bouhm in Bouttger (1981 v Kranjčan 1997, str. 98) menita, naj socialni pedagog gradi 

na intenzivnem osebnem stiku. Najbolj primeren je čas po koncu pouka ali popoldanski 

čas, ki naj bo namenjen predvsem razbremenjevanju in sprostitvi ter naj predstavlja 

protiutež pouku. Otroci in mladostniki radi prihajajo na takšne dejavnosti, ne samo 

zaradi svojega prostega časa, temveč tudi zato, da lahko izpovedo, kaj jih teži. 

2.1.2 Področja delovanja in delovne naloge socialnega pedagoga 
 

Socialni pedagog lahko s svojimi posegi v posameznika, v razred, v formalne in 

neformalne skupine v šoli, v šolski prostor v celoti in v dejavnike, ki ga sooblikujejo, 

opravlja pomembno vzgojno funkcijo. Vzgoja je vplivanje in na mladega človeka 

vplivamo v komunikaciji z njim. Zato lahko socialni pedagog, ki v šoli ni odgovoren za 

storilnostne izobraževalne naloge, s svojim delom in poseganjem  v življenja učencev 

ter v tesni komunikaciji z njimi deluje vzgojno. Tako je v pomoč učitelju, da ta svojo 

vzgojno-izobraževalno vlogo opravi čim uspešneje (Skalar, 1993, str. 41). 

 

Šola mora tako danes kot družbena instanca pomagati oblikovati mlade, saj za njih 

postaja temeljni izkustveni prostor. Aktivno in zavestno mora prevzeti vlogo ne le 

izobraževalne, ampak tudi vzgojne institucije. Šola je tako izobraževalni, izkustveni in 

komunikacijski center, ki pomeni za učence intelektualni, socialni in izkustveni prostor 

(prav tam).  

 

Hamburški model (v Šmit, 1997) opredeljuje socialnega pedagoga kot svetovalnega 

delavca v šoli. Področje delovanja deli na: 
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 Individualno pomoč otroku in njegovim staršem. Pomoč je nujna, če se otrok znajde 

v dalj časa trajajočih in težko rešljivih konfliktnih situacijah. Med oblike 

skupinskega dela sodijo razni treningi za pridobivanje komunikacijskih spretnosti, 

socialne igre, mladinske delavnice in aktivno diskusijsko vodeni odmori.  

 

Virk Rodetova (1998, str. 23) pravi, da so svetovalni delavci mnogokrat pobudniki 

za vključevanje socialnih iger v razred. Dostikrat so težave učencev povezane z 

neustrezno vključenostjo v socialne mreže v oddelku. Tako so aktivnosti, ki 

prispevajo k vzpostavljanju sodelovalnih odnosov v oddelku naslednje: 

 

1. Seznanjanje učiteljev s spoznanji skupinskega dela in s postopnim 

oblikovanjem in delovanjem skupine. 

2. Opazovanje in analiza odnosov v oddelku skupaj z učiteljem.  

3. Izbor iger. 

4. Izvajanje iger. 

5. Spremljanje in analiza dogajanja med igrami. 

6. Sprotna izmenjava opažanj in refleksij. 

Svetovalni delavec z navedenimi aktivnosti obogati tri področja svojega dela: 

skupinsko svetovanje učencem, posvetovalno delo z učitelji ter področje 

razvojnega in evalvacijskega dela. 

 

 Diskusijske skupine - srečanja, treningi za starše. 

 Izobraževanje učiteljev s psihosocialnega področja.  

 

Hamburški model poudarja samostojnost socialnega pedagoga, za ohranitev te pa je 

potrebno jasno določiti njegovo vlogo. Avtonomen položaj omogoča socialnemu 

pedagogu kritično distanco in možnost vplivanja na spremembe v šoli (Skalar, 1996 v 

Šmit, 1997).  

 

Krajnčan (1997, str. 96) poudarja, da socialni pedagog potrebuje možnosti 

samoodločanja. V odločanju je potrebno izhajati iz potreb posameznika in njegovega 

položaja, saj tako prispevamo h kvaliteti vzgoje in izobraževanja ter poskrbimo, da 

vzgajanje dobi mesto tudi v šolskem konceptu.  
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Naloga kritičnega socialnega pedagoga, kot pravi Kupffer (1995 v Kranjčan 1997, str. 

94), je vplivati na mišljenje, da ni edino pomembno znanje, ki ga učenec pridobi v šoli,  

temveč tudi socialni, čustveni in duhovni vidik. 

 

Ščuka (2007, str. 14) poudarja, da se šolar v letih odraščanja resnično zanima za lastno 

življenje in vztrajno išče pot do sebe. V vzgojno-izobraževalnih institucijah je še vedno 

v večji meri pomembna le pot do znanja. Za življenjsko in delovno uspešnost je v 

sedanjih časih znanje premalo, saj postaja bistvenega pomena osebnostna naravnanost. 

Naloga staršev, učiteljev in drugih pomembnih odraslih za šolarja naj bi tako bila 

spodbujanje, da razvije svojo osebnost in življenjski slog, ki bo izražal njegove osebne 

značilnosti in sovpadal z zahtevami družbenega okolja. 

 

Tudi Koboltova (1996 v McGrath, Francey, 1996) poudarja, da spodbujanje zgolj 

kognitivnega področja ni zadostno za celoten razvoj posameznika. Zato je pomembno 

uravnoteženo razmerje med storilnostnimi, razbremenilnimi in doživljajskimi aspekti v 

šolskem prostoru. Potrebno je dopolniti vsebinsko učenje z odnosnim učenjem ter 

omogočiti socialno sporazumevanje ob hkratnem upoštevanju lastnih in sogovornikovih 

potreb, čustev in spoštovanje različnega.   

 

Skalar (1993, str. 38-43) navaja strateško-metodične usmeritve za delo socialnega 

pedagoga v šoli. 

 Delo je v interesu šole, predvsem pa v interesu otrok in njihovih staršev. 

Socialni pedagog ne dela za otroka, pač pa z otrokom. Tudi ne za ravnatelja, za 

učitelje, starše, učitelje, temveč z njimi in skupaj z otroki. Njegovo delo je 

osredotočeno na prispevek k humanizaciji odnosov v šoli, k boljši in sodobnejši 

šoli, k šoli, ki ne opravlja predvsem in samo izobraževalnih, ampak tudi vzgojne 

naloge. 

 Pri svojem delu je usmerjen v šolo, v razred in ne v vedenjsko motenega ali v 

hendikepiranega posameznika, ki je izjemen ali potisnjen na rob razreda ali šole. 

Takšna usmeritev bi bila lahko za izbrane posameznike ali skupine 

stigmatizirajoča in bi prispevala k njihovi segregaciji ter marginalizaciji, ne pa k 

integraciji.  

Socialni pedagog prispeva s svojim delom in s posegi k normalizaciji razmer v 

razredu in v šoli. Strateška usmeritev socialnega pedagoga je zato vedno ponujen 



Tina Verbančič: Pogovorna skupina in Vikend doživetij kot socialno pedagoška projekta v osnovni šoli 

 

8 
 

projekt, akcija, krožek, izlet, ekskurzija in druge dejavnosti, ki so vedno odprte 

tudi za vodstvo šole, učitelje in starše učencev. Povabljeni so kot sodelavci, ki 

lahko popestrijo in obogatijo skupino ter njeno dejavnost. Pri vključevanju otrok 

v projekte, akcije ali dejavnosti upošteva njihove interese, želje in voljo 

sodelovati pri ponujenih možnostih in ne njihovo uspešnost, socialni izvor ali 

ugled v razredu ali šoli. 

 V šolo prihaja s svojim programom, vizijo in z jasno opredeljenimi cilji 

delovanja. Kar pa ne pomeni, da ne sprejema tudi nalog, ki mu jih nalaga šola, 

katere poskuša reševati na izviren, samosvoj način, alternativno in ne s 

stereotipnimi, v šoli že uveljavljenimi postopki in metodami. 

 Socialni pedagog se vključuje v opravljanje standardnih nalog in reševanje težav 

šole. Skuša pa tudi prisluhniti vsem težavam, ki jih ustvarjajo posebne 

okoliščine v šoli ali v širšem družbenem prostoru. Sproti se odziva na izzive in 

težave. 

 Svojega dela se ne loteva ljubiteljsko, zaradi dobrote ali iz humanih nagibov, 

pač pa profesionalno, z jasno določenimi cilji in strategijami delovanja.  

 

Jugovac (1997) razume socialnega pedagoga kot usklajevalca in povezovalca med 

učenci, starši, učitelji in tistega, ki vpliva na splošno vzdušje. Naloga je razvojno-

preventivna. Kot pravi, socialni pedagog deluje preden učenec zaide iz svoje struge. 

Socialni pedagog dela predvsem z manjšimi skupinami, kjer se učijo komuniciranja, 

razreševanja težav, uresničevanja svojih želja in spoznavanja sebe ter drugih. 

Neposredno dela z učenci, starši in sodelavci. Sodeluje pri razvijanju učno-vzgojnega 

procesa in oblikovanju učnih načrtov.  

 

Buchkremer (1995 v Krajnčan 1997, str. 97) dodaja, da je naloga socialnega pedagoga v 

osnovni šoli prispevanje k oživljanju prezrtih polj v šoli in razširjanju vloge šole. 

Njegova polja delovanja so tako npr. oblikovanje šolskega popoldanskega časa, 

oživljanje prostega časa, ponudbe za različna opravila in skupinske dejavnosti, pomoč 

pri domačih nalogah, šolsko socialno delo, svetovanje, stiki s starši, izvajanje projektov 

in vključevanje različnih pobud. Socialni pedagog pomaga pri spreminjanju zavesti vseh 

udeležencev v šoli.   
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Socialni pedagog prav tako soustvarja klimo šole. Pri doseganju prepoznavnosti vloge 

socialnega pedagoga v šoli je v prvi vrsti pomembna osveščenost vodstva  o vlogi in 

nalogah socialnega pedagoga. Poleg znanj pridobljenih tekom študija in specifičnih 

znanj skupinske dinamike, vidim socialnega pedagoga v osnovni šoli kot inovativnega, 

kreativnega, komunikativnega, avtonomnega in z veliko mero občutljivosti za 

prepoznavanje skupinske dinamike, tako posameznega razreda kot šole.  

 

Mesto socialnega  pedagoga je predvsem med in z učenci, saj  le tako lahko vzpostavi 

osebni odnos in si pridobi njihovo zaupanje, kar je osnova za kakršnokoli delo z učenci. 

Da bi resnično lahko to dosegel, je pomembno, da si socialni pedagog sam oblikuje 

polje svojega delovanja in v prvi vrsti izhaja iz potreb učencev.  

 

Pri delu s skupinami mladih poskušamo ustvariti take pogoje, v katerih bodo mladi 

lahko zadovoljevali svoje potrebe na način, ki je družbeno sprejemljiv. In prav take 

pogoje lahko socialni pedagog ponudi v okviru interesne dejavnosti. 

2.2 INTERESNE DEJAVNOSTI V OSNOVNI ŠOLI 
 

Interesna dejavnost kot oblika neformalnega učenja in medsebojnega druženja 

predstavlja odlično izhodišče za sodelovanje in povezovanje z učenci. Nudi sproščeno 

in varno okolje, v katerem lahko z učenci vzpostavimo oseben odnos in spoznamo 

njihove potrebe, želje ter njihov svet kvalitet.   

2.2.1 Opredelitev interesnih dejavnosti 

 

Zakon o osnovni šoli navaja, da osnovnošolski program izobraževanja obsega obvezni 

in razširjeni program, katerega del so tudi interesne dejavnosti,  organizirane z 

namenom razvijanja različnih interesov učencev, ki jih določi vodstvo z letnim 

delovnim načrtom.  

 

Interesne dejavnosti so v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju opredeljene kot »oblika 

vzgojnega in izobraževalnega dela v šoli in ob pouku, ki otroku omogočajo 

uresničevanje lastnih interesov. Obstajajo tako kulturne, športne, umetniške, 

raziskovalne in tehnične interesne dejavnosti. Sestavine interesnih dejavnosti, kot so 
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metode, oblike, vsebine in čas aktivnosti, niso vezane na predpisan učni načrt, ampak na 

interes skupine« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 1995, str. 103). 

    

Interesne dejavnosti tako predstavljajo pomemben del vseživljenjskega učenja, saj šola 

na takšen način učence tudi praktično uvaja v življenje in jih s tem usposablja za 

koristno in zdravo preživljanje prostega časa (Kolar, 2008, str. 3-4). Učenci izbirajo ter 

se vključujejo v dejavnosti prostovoljno ter v skupini v prijetnem in sproščenem 

vzdušju zadovoljujejo svoje potrebe.  

2.2.2 Osnovne učenčeve potrebe in interesne dejavnosti  
 

 

Strinjam se z mnenjem Miklavčičeve (2012), da pouk v večini osnovnih šol še vedno v 

pretežni meri stremi k uresničevanju vsebin in ciljev kurikula, načrtovanju in izvajanju 

dela ter je manj usmerjen v učence kot na glavne akterje v pedagoškem procesu. Pri tem 

so največkrat zanemarjene potrebe učencev. Nasprotno od pouka se pri interesnih 

dejavnostih lahko bolj osredotočamo na učenca in v večji meri upoštevamo njegove 

potrebe. 

 

Buchkremer (1995 v Kranjčan 1997, str. 93) pravi, da smo danes senzibilnejši in si 

želimo ustanov, ki bodo uveljavljale individualno pozornost. Vsekakor moramo še 

naprej delovati v smeri, da bomo prisluhnili učencem in bili bolj občutljivi glede 

zadovoljevanja njihovih potreb. 

 

Na tem mestu bi se navezala na teorijo izbire (Glasser, 2001), ki uči, da izberemo vse, 

kar počnemo in da smo vsi odgovorni za svoje izbire. To pomeni, da izberemo tako 

svojo srečo kot svojo nesrečo in če se še tako trudimo, drugega ne moremo osrečiti. Če 

smo srečni, je to zato, ker smo ugotovili kako, zadovoljiti eno ali več od petih osnovnih 

potreb. Če smo nesrečni, je to zato, ker so ena ali več naših osnovnih potreb resno 

nezadovoljene.   

 

Glasser verjame, da smo, poleg preživetja, ki je v veliki meri odvisno od fiziologije, 

genetsko programirani za poskuse zadovoljevanja štirih psiholoških potreb: po ljubezni 

in pripadnosti, po moči, po svobodi in po zabavi. Vse naše vedenje je vedno najboljša 

izbira tistega trenutka – ko izbiramo, zadovoljimo eno ali več od teh potreb.  V življenju 
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zadovoljujemo potrebe, večinoma v povezavi z drugimi ljudmi (Glasser,  1998, str. 39-

52). 

1. Potreba po preživetju – je tisto kar potrebujemo za življenje: hrana, voda, obstanek, 

varnost, skrb za bližnjega … V življenju se trudimo živeti tako, da to vodi v 

dolgotrajnost (prav tam). 

2. Potreba po ljubezni in pripadnosti – da mi pripadamo in da kdo pripada nam: 

družina, prijatelji, partner, skupina, razred … Potreba nas žene ne le v to, da pri 

skrbi za druge skrbimo tudi za popolne neznance, ampak da vse življenje iščemo 

zadovoljujoče odnose s posebnimi ljudmi, kot so ljubezenski partnerji, družinski 

člani in prijatelji. To, kako se počutimo, nam pove z veliko natančnostjo, kako dobro 

zadovoljujemo svojo potrebo po ljubezni in pripadnosti (in kako dobro so 

zadovoljene druge potrebe, če jih zadovoljujemo skupaj z ljudmi, ki jih imamo radi) 

(prav tam).  

Kot pravi Miklavčičeva (2012) je potreba po ljubezni in pripadnosti ena temeljnih 

socialnih potreb, kamor prištevamo potrebe po sprejetosti, varnosti, zaupljivosti, 

prijateljstvu, sodelovanju, ljubljenosti. Za pedagoško delo je pomemben odnos med 

učiteljem in učencem. Njuna komunikacija mora temeljiti na dvosmernosti in 

odprtosti. V okviru interesnih dejavnosti lahko vzpostavimo takšen način 

komunikacije, saj dejavnosti temeljijo na sproščenem, interaktivnem in osebnem 

odnosu. 

Pri malih skupinah oz. interesnih skupinah lažje govorimo o učenčevi pripadnosti 

določeni skupini. Učenci ne morejo vplivati na odločitev, v katerem oddelku bodo,  

lahko pa vplivajo oz. izberejo interesne dejavnosti. Ker je to njihova odločitev, 

sprejmejo tudi odgovornost za odločitev in po mojih izkušnjah vzpostavijo tudi bolj 

pozitiven in oseben odnos do izbranega ter tako poglobijo občutek pripadnosti.   

3. Potreba po moči – zunanja in notranja moč, nastopanje, potrjevanje z različnimi 

dejavnostmi, ponosni smo na neko svojo lastnost …  

Miklavčičeva (2012) navaja, da v ta okvir sodijo potreba po potrditvi, samostojnosti, 

dosežkih, po obvladovanju okolja, po uveljavljanju, po kompetentnosti. Učenci 

uživajo v dejavnostih, ki si jih sami izberejo, jih obvladajo in se jih pri tem ne 
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ocenjuje. Mentor jih le usmerja, aktivno posluša in daje povratne informacije. 

Učenec, ki ima interes za določeno področje, ne potrebuje dodatnih zunanjih 

podkrepitev.   

4. Potreba po svobodi – izbira dejavnosti v prostem času, svobodna izbira … Bolj ko 

smo svobodni in sposobni zadovoljevati svoje potrebe na način, ki ne onemogoča 

drugih pri zadovoljevanju njihovih – zlato pravilo: »Drugim stori to, kar želiš, da 

drugi storijo tebi.«, bolj smo sposobni uporabljati svojo kreativnost; ne zgolj v naše, 

ampak v dobro vseh.  

Potreba vključuje ustvarjalnost, odkrivanje novega, dopuščanje nenačrtovanosti. To 

je tista gonilna sila, ki jo imajo učenci radi. Učitelji v okviru interesnih dejavnosti 

večkrat nudijo možnost izbire vsebin in jih skupaj z učenci tudi oblikujejo 

(Miklavčič, 2012). 

5. Potreba po zabavi – učenje, raziskovanje, druženje, potreba po sproščenosti, 

presenečenju, igrivosti, … Igramo se vse življenje. In ker je to tako, se tudi učimo 

vse življenje. Dan, ko se prenehamo igrati, je dan, ko se prenehamo učiti. Zabavo 

najbolj označuje smeh. Da bi se dobro razumeli z drugimi, je potrebno vlagati veliko 

naporov, najboljša pot do tja je skozi zabavo pri skupnem učenju. Smeh in učenje 

sta temelj vseh uspešnih dolgotrajnih odnosov (Glasser, 1998, str. 51-52).   

2.2.3 Namen in cilji interesnih dejavnosti 

 

Namen interesnih dejavnosti je razvijati interesna področja učencev s poudarkom na 

kakovosti izvedbe, ki se udejanja ob aktivnostih vseh, ki so vključeni v proces. 

Poudarjen je razvoj na učnem in socialnem področju, pri čemer učenci razvijajo 

produktivno mišljenje in so celostno, miselno in čustveno aktivni.  

 

Mentorji s sodobnimi oblikami in metodami dela omogočajo učencem soustvarjanje 

programov in vsebin interesnih dejavnosti ter posledično pridobivanje novih znanj. V 

okviru interesnih dejavnosti lahko učenci poglabljajo in nadgrajujejo vsebine šolskega 

kurikula in spoznavajo vsebine, ki formalno niso predpisane oziroma predlagane. 

Povezovanje in druženje v ožjem in širšem okolju na osnovi interesov ustvarja ugodno 

klimo za razvoj lastne osebnostne podobe (Kolar, 2008, str. 5).  
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Kolarjeva (2008, str. 5-6) poudarja, da interesne dejavnosti omogočajo uresničevanje 

naslednjih splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev, kjer učenci: 

• zadovoljujejo lastne potrebe: 

–  izbirajo in se odločajo za aktivnosti po lastnih nagibih in po lastni presoji, 

–  razvijajo lastne interese, nagnjenja, sposobnosti in talente; 

• razvijajo miselne procese, ki omogočajo širjenje in uporabo znanja in 

pripomorejo h globljemu razumevanju; 

• pridobljena znanja in sposobnosti usmerjajo v odgovorno ravnanje v naravnem 

okolju in družbenem življenju; 

• se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo; 

• spoznavajo in razvijajo spoštovanje do sebe in drugih; 

• medsebojno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in 

veščine: 

– prispevanje k medosebnim odnosom, 

– razvijanje ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja, 

– navajanje na reševanje konfliktov, 

– vplivanje na soustvarjanje klime, 

– spoznavanje pomena sodelovalno naravnanega vzgojno-izobraževalnega 

dela; 

• presegajo meje med obveznim in razširjenim programom; 

• povezujejo teorijo s prakso; 

• spoznavajo poklicne interese; 

• spoznavajo potrebe po koristni izrabi prostega časa.  

2.2.4 Načela interesnih dejavnosti 

 

Načela, kot jih omenja Kolarjeva  s sodelavci (2008), poudarjajo sodelovanje in 

soodločanje učencev v okviru interesnih dejavnostih in omogočajo kakovostno izvajanje 

programov: 

• Načelo učenčevega interesa. Učenec se vključuje v interesne skupine iz svojega 

zanimanja in zadovoljevanja lastnega interesa, ki deluje motivacijsko na razvoj 

sposobnosti in spretnosti ter uporabnosti pridobljenih znanj. 

• Načelo prostovoljnosti. Učenec se prostovoljno odloči za vključevanje in tako 

sledi odprti učni poti po lastni izbiri.  
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• Načelo soustvarjanja in spodbujanje učenčeve lastne aktivnosti. Učenec skupaj 

z mentorjem soustvarja oziroma prispeva k programu dela. Omogočena mu je 

aktivna vloga v fazah načrtovanja, izvedbe in evalvacije interesnih dejavnosti. 

• Načelo prehajanja. Učenec ima možnost zapustiti interesno skupino, če ugotovi, 

da zanj ni ustrezna oziroma ne izpolnjuje njegovih pričakovanj in izbrati drugo 

interesno skupino.  

• Načelo vseživljenjskosti. Učenec razvija svoje sposobnosti in spretnosti, se nauči 

»učiti se«, ponotranji pozitiven odnos do učenja, hkrati pa ozavesti, da učenje 

nudi zadovoljstvo. Pomembna je uporabnost na novo pridobljenih znanj.  

• Načelo povezovanja. Interesne dejavnosti se lahko povezujejo z dejavnostmi 

razširjenega in obveznega programa v osnovni šoli, ki se med seboj prepletajo, 

dopolnjujejo in pojasnjujejo.  

• Načelo sodelovanja. Sodelovanje s starši in drugimi odraslimi prispeva k 

spoznavanju novih načinov komuniciranja, spodbuja odgovornost in spoštljivost 

do dela in ljudi.  

• Načelo (samo)vrednotenja. Analiziranje in samovrednotenje skupnega in 

lastnega dela omogoča zavedanje in sprejemanje lastnih močnih in šibkih 

področij. 

2.2.5 Načrtovanje in izvedba interesnih dejavnosti 

 

Kakovost procesa interesnih dejavnosti je odvisna od strokovne usposobljenosti 

mentorjev, njihovega sodelovanja in povezovanja v ožjem in širšem okolju ter 

odzivanja v različnih situacijah (Kolar, 2008). 

Sama izvedba interesnih dejavnosti temelji na: 

• konceptu interesnih dejavnosti (načela, cilji); 

• zadovoljevanju interesov udeležencev; 

• učenčevem sooblikovanju vzgojno-izobraževalnega programa interesnih 

dejavnosti v fazah načrtovanja, izvajanja in evalviranja; 

• razvoju kompleksnih miselnih procesov, ki omogočajo širjenje in uporabo 

znanja in pripomorejo h globljemu razumevanju; 

• sodobnih metodah in oblikah dela, upoštevati mora posebnosti posameznikov in 

zakonitosti skupinske dinamike; 
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• sproščenem delovnem vzdušju; dobrih medsebojnih odnosih, ki omogočajo 

sproščenost, občutek varnosti, sprejetost, spoštovanje in zaupanje; 

• povezovanju šole s starši ter z ožjim in širšim okoljem; učitelj seznanja starše z 

delom v skupini in rezultati posameznika ter skupine pri raznih oblikah 

sodelovanja.  

• timskemu delu izvajalcev interesnih dejavnosti z učitelji razredniki (seznanjanje 

učiteljev razrednikov z delom in z rezultati dela posameznikov in skupine); 

• skrbi za varnost pri izvajanju interesnih dejavnosti. 

 

Izvedbeni del interesnih dejavnosti, ki ga opisuje Kolarjeva s sodelavci (2008, str.  12-

15), obsega:  

 

Načrtovanje programa interesnih dejavnosti izvedejo mentorji s sodelavci in učenci, ki 

so vključeni in ki podajo svoje pobude ter organizacijske predloge.  

 

V fazi izvedbe je pomembno, da mentor učencem omogoča pridobivanje novih znanj z 

njihovo lastno aktivnostjo. Ob tem mentor prilagaja tempo dela skupini, spodbuja in 

navaja k samoorganizaciji, poučuje in uči s pomočjo sodobnih oblik ter metod dela 

(delo v skupinah, parih, sodelovalno učenje, projektno delo, raziskovalno delo …),  

omogoča razvijanje socialnih spretnosti (strpnosti, kulture govora, večsmerne 

komunikacije, dajanje in sprejemanja pomoči in pohval …) ter kritičnega 

samovrednotenja, uporabo in nadgradnjo pridobljenega znanja, spodbuja ustvarjalno ter 

kritično mišljenje in sodelovanje ter vključevanje vseh učencev in staršev ter drugih 

odraslih po potrebi in pripravi učence na predstavitev dela v ožjem in širšem okolju. 

 

Zadnja faza predstavlja evalvacijo opravljenega dela. V času izvajanja interesne 

dejavnosti so to sprotne povratne informacije, ob koncu pa se rezultati ovrednotijo – 

analizirajo z vidika uspešnosti doseganja želenega cilja po opredeljenih merilih. Učenci 

prav tako podajo predloge za nadaljnje delo.  
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2.3 POGOVORNA SKUPINA KOT INTERESNA DEJAVNOST  
 

Socialno-pedagoško delo z mladimi je izredno široko in raznovrstno, po večini pa 

zajema prav skupinske oblike dela.  

 

Kot pravi Vec (2007, str. 161) skupina obstaja šele, ko lahko opazimo medsebojno 

povezane in hkrati prisotne bistvene značilnosti: 

 da je število članov majhne skupine omejeno, ni pa bistveno in odločilno za 

opredelitev skupine kot take; 

 da se, kot celovita enota, člani skupine sami zaznavajo, prepoznavajo in 

karakterizirajo kot skupina, hkrati pa jih kot take prepoznavajo tudi drugi, 

nečlani skupine; 

 da je tisto, kar skupino druži, drži skupaj, lahko skrito bodisi v namenu, ciljih 

ali pa v skupinski notranji motivaciji; 

 da je med njimi ključnega pomena neposredna komunikacija; 

 da člani skupine vplivajo drug na drugega; 

 da se kot posledica komunikacije in medsebojnega vplivanja pojavijo za 

skupino značilne, specifične, razmeroma stabilne strukture, kar hkrati 

predpostavlja, da imajo člani skupine skupno zgodovino; 

 da je celotna struktura skupine zgolj relativno stabilna in v nenehnem 

dinamičnem procesu vzpostavljanja, vzdrževanja in spreminjanja sebe kot 

celote, članov kot posameznikov in svojega okolja. 

  

Skupne značilnosti skupine, kot jih navajata Virk Rodetova in Belak Ožboltova (1990) 

so: 

 

 člani se v njej medsebojno sporazumevajo in sodelujejo, 

 v njej nastajajo določena pravila in način vodenja, 

 v njej najdemo določeno delitev statusov in vlog. 

 

Pogovorna skupina kot oblika interesne dejavnosti je tudi skupina, v kateri so prisotne 

zgoraj omenjene skupne značilnosti skupine.  
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Vsak član skupine je individum zase in tako se potrebe, pričakovanja ter želje med 

posameznimi člani razlikujejo. Začetek vsakega odnosa je želja. Southgate in Randall 

(1988, str. 16) poudarjata, da želje niso nikoli enoplastne. Večina skupin ima uradne 

želje. Te pogosto utemeljujejo obstoj skupine. Včasih je uradna želja bolj teorija o tem, 

kaj naj bi ljudje v skupini pričakovali ali si želeli. Potem so tu dejanske želje članov, ki 

so jih pritegnile v določeno skupino. Lahko se razlikujejo od uradne želje, čeprav imajo 

običajno z njo nekaj skupnega. Prav tako imajo ljudje osebne želje, za katere upajo, da 

jih bodo lahko uresničili. Včasih te želje niso preveč povezane z uradnimi ali 

dejanskimi željami. Končno so tu tudi nezavedne želje, ki so ljudi pritegnile v skupino. 

 

Vsak učenec prihaja v skupino s svojimi preteklimi pozitivnimi ali negativnimi 

izkušnjami, s takšnimi ali drugačnimi željami in potrebami. Zato je pomembno je, da pri 

delu z mladimi poznamo potrebe, ki so značilne za to razvojno obdobje (Maksimović, 

1991, str. 9): 

 potreba biti sprejet, potreba po občutku, da nas drugi spoštujejo in cenijo, ter da 

nas obravnavajo kot sebi enake, 

 potreba po uspehu oziroma po doseganju ciljev in vrednot, 

 potreba po ljubezni - biti ljubljen, ščiten in čustveno željen, 

 potreba po potrjevanju lastnih vrednot, 

 potreba po pripadanju - biti del skupine, 

 potreba po odvisnosti - možnost, da pri drugih iščeš in najdeš čustveno oporo, 

zaščito, pomoč, 

 potreba po samostojnosti, da se stvari opravljajo na lasten način - sprejemanje 

odločitev samostojno, zanašanje na samega sebe, 

 potreba po dominaciji, po moči, organiziranju in vodenju, po vplivanju na 

odločitve in obnašanje drugih. 

 

Prav gotovo pa sta pomembni tudi potreba po gibanju, telesnih aktivnostih in potreba po 

zabavi, sprostitvi ter ugodju. 

 

Kot pravi Vec (2007, str. 144-146) vsak član skupine v medsebojni interakciji v njej 

najde sredstvo in izvor za zadovoljitev osnovnih socialno-psiholoških potreb. Torej 

lahko skupina posamezniku pomeni bodisi sredstvo za doseganje cilja ali pa cilj sam po 
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sebi. Včasih je cilj že sama vključitev, interakcija v skupini. V tem primeru rezultat - 

uspešnost ni pomembna, temveč so v ospredju odnosi med člani in gre predvsem za 

doseganje socialne podpore ali socialne identitete. 

2.3.1 Namen in cilji pogovorne skupine 

 

Pri skupinskem delu z mladimi si postavljamo določene cilje. Nekaj najpomembnejših 

globalnih skupinskih ciljev navajata Schneider Corey in Corey (1997, str. 326-327): 

 sprejeti samega sebe, dvigniti samospoštovanje; 

 sprejeti individualne razlike, biti toleranten do drugih, skrbeti za druge; 

 postati senzitiven za svoje in potrebe drugih; 

 razjasniti si vrednote in življenjske filozofije; 

 naučiti se soočati s težavami, sprejemati lastne odločitve in prevzemati 

odgovornost za posledice odločitev, učiti se vztrajati; 

 konstruktivno reševati konflikte, se dogovarjati, iskati lastne odgovore; 

 razviti zaupanje do drugih članov, odkrito deliti z njimi svoja stališča in čustva. 

 

In seveda prenašati izkušnje iz skupine na vsakodnevne situacije. Izkušnja skupine 

ponuja možnost za prepoznavanje, verbaliziranje in predelavo čustev ter za primerjanje 

in učenje iz raznolikih življenjskih izkušenj. Pomeni priložnost za sprejemanje 

konstruktivnih odločitev za življenje, za učenje učinkovite komunikacije z vrstniki in 

odraslimi ter uporabljanje naučenih socialnih veščin v realnem življenju.  

 

Cilji izkustvene vaje, igre, kot jih podaja Ščuka (2007, str. 278) in sovpadajo s cilji 

pogovorne skupine, so:  

 motivacija posameznikov za celostno (gibalno, čutno, čustveno …) doživljanje 

dogajanja, 

 učenje izražanja lastnih čustev in takojšnja predelava nastalih čustvenih stanj, 

 učenje ustvarjalnega sporazumevanja, še zlasti podajanja povratnih sporočil o 

doživljanju, 

 urjenje stika s seboj ter usmerjanje pozornosti na odmik oz. prekinitev stika, 

 utrjevanje asertivnosti, odgovornosti in občutka lastne vrednosti, 

 učenje temeljnih veščin (varnost, ozaveščenost, pripadnost, smiselnost, 

učinkovitost), 
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 spreminjanje stališč in oblikovanje novih, ustreznejših vedenjskih vzorcev, 

 zdrav in ozaveščen način odzivanja, 

 krepitev medsebojnih odnosov, prijateljstva, strpnosti in dobronamernosti. 

 

Avtorja Schneider Corey in Corey (1997) vidita pomen skupinskega svetovanja v tem, 

da mladi v skupini, kjer se počutijo varne in sprejete, odprto eksperimentirajo z 

realnostjo, preizkušajo meje, pomagajo drug drugemu pri samorazumevanju, skupina pa 

jim ponuja priliko za izražanje sebe, saj so v njej slišani in v interakciji z vrstniki.      

 

Kot pravi Maksimović (1991) pa je zakaj in koliko časa bo skupina obstala, odvisno 

predvsem od tega, koliko bodo člani prispevali k doseganju ciljev, ki si jih bodo 

zastavili in koliko bodo njihovi osebni cilji, potrebe, želje in zanimanja del ciljev, ki jim 

jih bomo postavili.  

2.3.1.1 Razvijanje pozitivne samopodobe  

 

Temeljni cilj pogovorne skupine je prav gotovo razvijanje pozitivne samopodobe. 

Samopodoba, kot jo opredeljuje Youngsova (2000, str. 9-12), je celota šestih temeljnih 

prvin, ki prispevajo k bogatenju ali siromašenju našega življenja. Pove, koliko se imamo 

radi, kakšno vrednost si pripisujemo in je način, kako vidimo sami sebe. Samopodoba je  

naša skrivna energija. Samopodoba vpliva na naše življenje, na naše zdravje in energijo, 

duševni mir, sposobnosti, srečo, kvaliteto naših odnosov, na naše predstave in 

produktivnost, na cilje, ki si jih postavljamo in jih dosegamo, na naš vsestranski uspeh. 

Pozitivna samopodoba se razvija v okolju, ki podpira in krepi postopke in ravnanja, ki 

gradijo samopodobo. 

 

Šest prvin samopodobe kot jih navaja Youngsova: 

 Občutek fizične varnosti: Otrok, ki občuti fizično varnost, se ne boji, da bi ga 

drugi prizadeli in poškodovali. Uči se odprtosti, zaupanja v ljudi in svobodno 

razvija svojo radovednost. Drža njegovega telesa izraža samozaupanje, ton 

njegovega glasu je odločen, ko govori, gleda sogovorniku v oči. 

 Občutek čustvene varnosti: Otrok razvije visoko stopnjo čustvene varnosti, če 

čuti, da ga ne bo nihče poniževal in zaničeval. Nauči se skrbeti za druge, zato je 
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sočuten do sebe in drugih, upošteva druge in jih spoštuje, je družaben in prijazen 

in občuti varnost pri izražanju mnenj in idej. 

 Občutek identitete: Otrok, ki se dobro pozna, razvije zdrav občutek identitete. 

Njegovo samospoznavanje mu odpira pot do sebe. Verjame, da je spoštovan, 

nekaj posebnega in vreden pohvale in brez strahu drugim podarja komplimente. 

 Občutek pripadnosti: Otrok, ki čuti, da ga je njegova okolica sprejela in da je z 

njo povezan, ve, da je sprejet in cenjen. Išče in vzdržuje prijateljstva. 

 Občutek kompetentnosti: Če učenec čuti, da je uspešen na nekem področju, se je 

pripravljen učiti tudi na drugih. Ko naleti na težavo, ostaja močen in ne 

prevzema vloge žrtve. Prizadeva si, da bi bil uspešen, ker ga uspeh spodbuja k 

razreševanju novih ovir. 

 Občutek poslanstva: Otrok z močnim občutkom poslanstva čuti, da ima njegovo 

življenje smisel in smer. Postavlja si cilje in si prizadeva za njihovo uresničitev. 

Je intuitiven, rad se smeji in je vesel. 

 

Kot pravi Youngsova (2000) samopodoba izraža samovrednotenje na vsakem področju, 

ki so hierahično urejena in medsebojno odvisna. Fizična in čustvena varnost sta podlaga 

za oblikovanje identitete, pripadnosti, kompetentnosti in življenjskega smisla. Ko 

učenec primerno razvije teh šest področij, v sebi lažje vidi ljubečega in ljubljenega, 

odgovornega in skrbnega, sposobnega in kompetentnega človeka. Njegova samopodoba 

je pozitivna in zaupa vase. Ščuka (2007) dodaja, da je samopodoba predstava o sebi, ki 

vključuje tako samozavest kot samospoštovanje. Pri šolarju z vso močjo pride v 

ospredje v puberteti.  

 

Kobalova navaja (2000), da otrok vstopi v šolo s samopodobo, ki jo je razvijal v 

predšolskem obdobju in temelji na zgodnjih interakcijah s starši in okoljem, v katerem 

je živel. Njen nadaljnji razvoj je odvisen od številnih dejavnikov, kot je na primer: učna 

uspešnost, odnos z učitelji, odnos s sošolci, motivacija itd. Vstopanje v nove situacije in 

socialne vloge, razvoj kognitivnih, še posebej jezikovnih sposobnosti pa omogočajo, da 

samopodoba postaja vedno bolj strukturirana. Vstop v mladostništvo predstavlja nov 

pomemben mejnik v razvoju posameznikove samopodobe, saj je oblikovanje 

samopodobe ena temeljnih nalog tega razvojnega obdobja.    
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Številne raziskave kažejo, da je šola tisti temeljni dejavnik v socializaciji mladostnika, 

ki odločilno vpliva na njegov psihični in socialni razvoj otroka v odraslo osebo 

(Hurrelmann, 1993 v Kobal, 2000).  

 

Danes nam postaja skrb za učenčevo samopodobo že soznačnica za spremenjeno 

sodobno šolo, ki naj bi bila predvsem usmerjena v razvoj človeka v najbolj pristnem 

pojmovanju in upoštevanju njegove neponovljive enkratnosti (Kramar, 1996 v Kobal, 

2000).   

 

Tako nam interesne dejavnosti omogočajo, da kot mentorji pomagamo učencem 

razvijati občutek lastne vrednosti, ki rodi notranjo moč in motivacijo, željo po 

postavljanju in doseganju ciljev ter razvijanju potencialov. Cilj, ki je hkrati tudi ena 

najpomembnejših nalog, bomo dosegli, če si bodo učenci začeli prizadevati za 

osmišljeno življenje, ki jih bo nagrajevalo (Ščuka, 2007).   

 

Pripadnost in občutek vključenosti sta osnovni prvini pri oblikovanju samopodobe. Ko 

učenci čutijo, da nam je mar zanje, se počutijo varno, cenjeno in prepričani so, da je 

njihova notranja vrednost visoka. Otroci z visoko samopodobo so bolj prepričani vase, 

odločni, vidijo smisel v svojem početju in so prepričani, da bodo uspeli. Pripravljeni so 

sodelovati, so radovedni, želijo preizkusiti novo in so pripravljeni na druženje z vrstniki 

(Youngs, 2000).  

 

Šolar z ugodno samopodobo je notranje trden in umirjen, nima potrebe po dokazovanju 

pred drugimi in po tekmovanju z njimi. Raje sodeluje z njimi, jim daje na voljo svoj čas, 

znanje in optimizem, kar se mu vrača kot zadovoljstvo, mir in sreča. Negativna 

samopodoba je glavni izvor vedenjskih težav, saj projicira negativno doživljanje sebe v 

okolje; šolar je nasilen, nestrpen, sovražen do drugih, če pa postane sovražen do sebe, je 

lahko samomorilen in depresiven (Ščuka, 2007, str. 225). 

  

Mentorji interesne dejavnosti lahko prispevamo k razvijanju pozitivne samopodobe 

učencev tako, da smo pozitiven zgled. Pomagamo jim razlikovati med tem, kaj delajo 

(vedenjem) in kaj so (osebnostjo). Oblikujemo priložnosti, v katerih bodo uspešni, 

dovolimo, da spregovorijo o svojih čustvih in skrbeh ter da tudi iz negativnih izkušenj 

potegnejo nekaj pozitivnega. 
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Ščuka (2007) poudarja, da so vzorci, ki jih vlagamo v šolarja od rojstva dalje,  zrcalo 

naše osebnostne naravnanosti. Bolj ko smo odrasli optimistično naravnani, ugodnejšo 

podobo o sebi si učenci oblikujejo.  

 

In prav je, da v vsakem otroku odkrivamo pozitivna in močna področja ter postavljamo 

v ospredje pozitivne osebnostne lastnosti. Misel, ki jo navaja Ščuka (2007) pravi: »V 

vsakem grdem račku se skriva labod.«     

2.3.1.2 Učenje socialnih veščin 
 

Osrednji cilj pogovorne skupine je tudi razvijanje socialnih veščin, ki posamezniku 

omogočajo, da se v socialnem prostoru učinkovito vede, da vstopa v zadovoljive 

socialne odnose, da se nauči sporazumevati z drugimi in reševati konflikte. Obvladanje 

socialnih veščin omogoča, da lahko posameznik učinkoviteje zadovoljuje lastne 

socialne potrebe, ne da bi pri tem oškodoval druge (Kobolt, 1996 v McGrath, Francey, 

1996). 

 

Socialne oziroma življenjske veščine se odvijajo na treh ravneh: na osebnem nivoju 

(posameznik jih potrebuje za graditev samopodobe, reševanje lastnih težav, izražanje 

svojih zamisli), na nivoju odnosov (pogajanje in sodelovanje, sklepanje kompromisov, 

gradnja in vzdrževanje lastnih socialnih mrež) in na nivoju širše družbe (občutljivost za 

druge, prispevanje za dobrobit države) (Rozman, 2006, str. 29).   

 

Trening socialnih veščin oziroma socialni trening kot pravi Metelko Lisčeva (2004, str.  

102) lahko opredelimo kot pomoč posameznikom in različnim skupinam pri: 

 oblikovanju pozitivne samopodobe, 

 razvijanju in oblikovanju tistih vrednot, drž in navad, ki so potrebne za 

odgovorno prevzemanje nalog v življenju, 

 pridobivanju tistih veščin in znanj, ki jim bodo v konkretno pomoč v različnih 

situacijah vsakdanjega življenja. 

 

Rozmanova (2006, str. 24) navaja cilje treninga socialnih veščin: 

 cilji, povezani z odnosi: sprejemanje drugačnosti, komunikacije, širitev mreže, 

učenje v skupnosti, učenje tolerantnosti, sprejemanje različnih mnenj …, 
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 cilji, povezani s krepitvijo sebe: samoevalvacija, soočanje s seboj, prevzemanje 

odgovornosti, soočanje s krizami in drugo, 

 cilji, povezani s spoznavanjem konkretnih veščin in tem: pogovori o različnih 

temah, uporaba veščin za boljše delovanje, preprečevanje težav, konstruktivno 

reševanje konfliktov, opremljanje s konkretnimi veščinami: kuhanje, skrb zase.  

 

McGrathova in Franceyeva (1996) poudarjata, da socialne veščine oziroma načini 

vedenja pomagajo otrokom, da se med seboj sporazumejo in sklepajo prijateljstva ter  

prispevajo k prijetnemu razpoloženju v razredu in v igralnih skupinah. Te veščine so 

pomembne za posameznikovo napredovanje v šolskih in življenjskih razmerah. Učenci, 

ki obvladajo socialne veščine, so uspešnejši. 

 

Kot pravita, je učenje socialnih veščin posebej primerno za: 

 sklepanje in tudi ohranjanje prijateljstev, 

 pridobivanje pozitivnih izkušenj v odnosih z drugimi, 

 vzbujanje dobrih občutij o samem sebi, 

 pridobivanje tistega kar želijo, tako da pri tem ne ovirajo drugih. 

 

Trening socialnih veščin torej predstavlja sredstvo za doseganje višje ravni socialne 

uspešnosti. Socialno uspešen mladostnik se zaveda samega sebe, ljudi okoli sebe in 

družbe v širšem smislu. Postavljen ima nek osnovni sistem vrednot, zna si postavljati 

kratkoročne in dolgoročne cilje in zna se spopasti s problemi. Njegovo življenje je 

polno, ustvarjalno in zadovoljno (Metelko Lisec, 2004, str. 106). 

 

Socialne veščine, kot jih navajata McGrathova in Franceyeva (2004), so: 

 

1. Znati se igrati je ena izmed splošnih socialnih veščin, saj le ta omogoča izkušnje, 

kako se je treba med igro obnašati, upoštevati druge, biti pošten, sodelovati, znati 

zmagati in tudi prenesti poraz. 

 

2. Biti pozitiven je socialna veščina, ki zajema pozitiven zgled in dajanje ter 

sprejemanje pohval. Ljudje s pozitivnim odnosom puščajo v drugih pozitivne sledi 

in so na vseh področjih življenja veliko uspešnejši od ostalih.  
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3. Sprejemati izzive vključuje veščine približati in pridružiti se, sodelovati in govoriti 

pred drugimi. Veliko socialnih položajev vsebuje prvine tveganja. Veščine 

omogočijo spopadanje s strahom in posameznik se s tem nauči obvladati, spoznati 

se z drugačnega stališča in prevzeti več tveganja. 

 

4. Sodelovati vključuje naslednje veščine: pogajati se, ravnati s konflikti in 

nestrinjanji, predlagati in prepričevati namesto ukazovati, skupinsko odločati, 

upoštevati mnenja drugih, deliti in vključevati druge. Učenci z razvijanjem teh 

veščin izboljšajo svoje sposobnosti za sodelovanje v igri in delu, povečata pa se tudi 

njihova priljubljenost in socialna sprejetost.  

 

Veščini odločati v skupini in upoštevati mnenja drugih sta zelo potrebni za uspešno 

delo v majhnih skupinah, ki omogočajo dejavno sodelovanje članov skupine in 

razpravo med njimi.  

 

5. Biti zanimiv sogovornik je pomembna prvina socialne interakcije. Prva veščina v 

tem sklopu je poslušati in spraševati, kajti oseba, ki zna dobro poslušati, je sposobna 

tudi postavljati primerna vprašanja. Pomembni veščini sta tudi pripovedovati 

zanimive zgodbe in zanimivo se pogovarjati.  

 

6. Postaviti se zase vključuje veščine: preprečiti, da bi te drugi jezili, ne zmeniti se za 

tistega, ki ti povzroča probleme, reči ne in prositi odraslega za pomoč. Tako se 

učenci naučijo postaviti zase.  

2.3.2 Velikost in starostna struktura skupine 

 

Delo v okviru interesne dejavnosti Pogovorna skupina je usmerjeno na male skupine 

(od 10 do 20 članov). Kot pravi Ščuka (2007, str. 276) bo učenec najhitreje in najlažje 

razvijal svojo osebnost v skupini, kjer bo utrjeval in razvijal zmožnosti, kot so varnost, 

ozaveščenost, pripadnost, smiselnost in učinkovitost. Poleg tega se bo učil celostno 

doživljati in vrednotiti svoje odzive in odzive drugih na dogajanje v skupini in pri tem 

opazovati, se pogovarjati, poslušati, preverjati, razmišljati, sodelovati, veseliti se in 

uživati. 
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Manjše socialne skupine najbolj vplivajo na ravnanje in tudi na osebnostni razvoj 

posameznika. Lewin (v Trček, 1998, str 62-63) je dokazal, da so za človeka kot socialno 

bitje bistvenega pomena prav majhne psihološke socialne skupine, kjer ima posameznik 

svojo vlogo in svoj status ter svojo identifikacijo. Te socialne skupine se oblikujejo v 

načelu po neformalnih poteh, torej svobodno po interesih in ne zaradi prisile.  

 

Posameznik vstopa vanje prostovoljno (načelo prostovoljnosti), zato jih poimenujemo 

tudi neformalne, psihološke, včasih tudi interesne. Take neformalne skupine 

predstavljajo mesto, kjer posameznik trdno stoji, skupina je njegova last in on je njen ter 

mu predstavlja prestiž. Hitrost napredovanja posameznika, pripravljenost za podrejanje 

ter celo pripravljenost za bojevanje in žrtvovanje, je globoko povezano s pripadnostjo 

skupini. Strah pred odklonitvijo pa je lahko celo večji, kakor je strah pred 

pomanjkanjem hrane (prav tam). 

 

Majhne skupine omogočajo, da vsak dobi svoje mesto, prostor za uveljavitev in 

zadovoljitev svojih potreb. V majhnih skupinah je dejavnost in komunikacija bolj 

osebna, kar vpliva tudi na oblikovanje osebnih odnosov.  

 

Pomembna pa je tudi povezanost ciljev pogovorne skupine z razvojnimi nalogami v 

obdobju pubertete oziroma adolescence, saj je pogovorna skupina namenjena prav 

učencem v tem razvojnem obdobju. Horvat in Magajna (1989) poudarjata, da proces 

duševnega dozorevanja postavlja pred otroka oziroma mladostnika naloge, ki zahtevajo 

tako telesno kot tudi intelektualno in predvsem čustveno – socialno dozorevanje. 

 

Mladostnik se sooča z vrsto razvojnih nalog, ki se medsebojno tesno prepletajo ter 

sooblikujejo mladostnikovo samopodobo. Dotikajo se naslednjih psihosocialnih 

področij: iskanja lastne identitete oz. samopodobe, odnosa do lastnega telesa in 

oblikovanja spolne vloge, odnosov z vrstniki, s starši in z drugimi avtoritetami, odnosa 

do prihodnosti, prilagajanja družbenemu okolju, ki zajema socialno odgovorno vedenje, 

ustrezen vrednosti sistem in lastna moralna načela itd. (Horvat in Magajna, 1987, Žmuc-

Tomori, 1983 v Kobal, 2000). 

 

Sprejemanje in potrditev s strani skupine vrstnikov ima v tem obdobju za otroka velik 

pomen. Potrebuje čas zase ter za svoje prijatelje, ki zanj postajajo vse bolj pomembni. V 
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vrstniških skupinah se mladi učijo sodelovanja, vodenja ter preverjajo svoja stališča, 

norme in vrednote. Naučijo se deliti z drugimi, sprejemati in dajati, skupina tako daje 

posamezniku potrebno varnost ter oporo (Horvat in Magajna, 1989, str. 234-237).   

 

Kot pravi Kobalova (2000), mnoge raziskave kažejo, da so temeljni dejavnik pri 

oblikovanju učenčeve socialne identitete prav njegovi odnosi s sošolci. Zato je še 

posebej pomembno z različnimi metodami in tehnikami spodbujati razvijanje interakcij 

med učenci. Ustvariti nove in zrelejše odnose z vrstniki obeh spolov je  pomembna 

naloga, ki ji je posvečena pozornost v pogovorni skupini. Čeprav naj bi bila skupina 

uravnotežena po spolu, je več deklet izrazilo zanimanje za vključitev v skupino. 

 

Carrell (2002) tudi pravi, da si zastavljajo pomembno vprašanje »Kam sodim?«. 

Sprejetost s strani vrstnikov in identifikacija s skupino sta najbolj obremenjujoči skrbi 

za mladostnike. Pri mladostnikih potreba po sprejetosti s strani vrstnikov celo presega 

potrebo po lastni vrednosti. Oblikovanje zadovoljive vrstniške identitete je lahko 

ključnega pomena v razvoju mladostnika. Vse druge razvojne zahteve so povezane s 

tem.  

 

Skupina lahko pomaga pri premostitvi težav ter je tista zaupna skupina, ki omogoča 

oblikovanje novih odnosov, spoznavanje samega sebe, preizkušanje mej, 

samooblikovanje stališč in vrednot … Mentor interesne dejavnosti – socialni pedagog 

ima vsa potrebna znanja (o razvojni psihologiji, skupinski dinamiki, komunikaciji, 

socialnih igrah …) in če je prisotna še kreativnost, se lahko uresniči zgoraj omenjeno.   

2.3.3 Metode dela in struktura srečanja    

 

Za načrtovanje vsebine in poteka dela v skupini je potrebna učna priprava (napisana 

tema, cilji, dejavnosti, potek, učila ali različni pripomočki). Časovni in tematski okvir je 

določen, a hkrati je pomembno, da se vodja prepusti ustvarjalnemu toku skupine in sledi 

potrebam ter željam članov. Rozmanova (2006, str. 73) poudarja, da sledenje skupini 

lahko veliko doprinese k uspešnosti skupine. Pri tem je pomembno, da nas ne ovirajo 

naša pričakovanja.  
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Na takšen način se s skupino lažje povežemo, imamo več možnosti, da nas člani 

skupine sprejmejo in nam zaupajo. Ko je enkrat osnovno zaupanje vzpostavljeno in ko 

se člani dobro počutijo, jih tudi lažje vodimo. Tu je na mestu misel Nelsona Mandele, 

ko pravi: »Dober vodja je nekdo, ki vodi čredo, da ta niti ne opazi, da je vodena.«  

 

Struktura srečanja 

Vedno ista struktura srečanja, kljub usklajevanju s skupino zagotavlja varnost.  

Začetek srečanja - uvod. Srečanje se vedno prične v krogu. Kot pravi Tacolova (2010, 

str. 19), krog omogoča medsebojno odprtost in povezanost. »Veriga« je metoda, kjer 

člani skupine sedijo v krogu in drug za drugim izražajo svoja mnenja, stališča o 

določenem vprašanju. Organizirana struktura vsem omogoča, da povedo svoje mnenje 

ter jim daje občutek varnosti. Že vnaprej se dogovorimo, da člana, ki o kakšni stvari ne 

želi govoriti, preskočimo.  

 

Srečanje vedno pričnemo z začetnim pozdravom, podelimo pa si tudi, s kakšnimi 

občutji prihajajo člani v skupino. Takšen prvi del delavnice podaja tudi Ščuka (2007, 

str. 277), ki pravi, da uvod obsega oblikovanje skupine, ki se posede v krog. Vodja 

pozdravi udeležence, preveri prisotnost, na kratko poroča o lastnem trenutnem počutju 

in preda besedo udeležencem, da vsak posebej poroča o počutju, zlasti o doživljanju 

skupine, morebitnih strahovih in stiskah, pomislekih, pričakovanjih, potrebah in željah.  

 

Po počutju je čas namenjen igram in pogovoru, kar predstavlja osrednji del srečanja. Na 

prvem mestu je izkustveno učenje. S pomočjo različnih socialnih iger, iger vlog, 

različnih medijev (lutke, glasba, glasbeni instrumenti, različni predmeti, glina …) se 

dotaknemo različnih tem, ki jih na začetku šolskega leta predlagajo učenci. 

Koboltova (2001, str. 232) poudarja, da dejavnosti, ki jih oblikujemo z uporabo 

medijev, kot so slikanje, dramsko ustvarjanje, igra vlog, pravljice, biblioterapija, 

glasbeno ustvarjanje, gibalno-športne aktivnosti in vrsta drugih, razširijo izkustveni in 

doživljajski svet odraščajočega. Za mlade, ki so kakorkoli prikrajšani v svojem 

odraščanju ali je njihov razvoj obremenjen z različnimi stresnimi in neugodnimi 

življenjskimi možnostmi, je aktivnost ter z njo novo učenje in izkušnje še posebej 

pomemben element, ki vodi k občutju lastne uspešnosti, večje samovrednosti in 

izboljšanega socialnega položaja med vrstniki. 
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Kot mentorji skupine moramo izbrati skupini in situaciji primerno obliko dela, ki je 

usklajena z našimi lastnimi znanji, kompetencami, izkušnjami in interesi ter v navezavi 

z zastavljenimi cilji.  

Ščuka (2007, str. 268-269) poudarja, da je šolar motiviran za dejaven in ustvarjalen 

odnos s socialnim okoljem, da bo pridobival izkušnje in se uril v socialni veščinah. Igra 

v skupini je najbolj ustvarjalno socialno učenje, ker jo spodbuja domišljija, ki omogoča 

oblikovanje novih spoznanj na podlagi že sprejetih vzorcev.  

Kot pravi Maksimovič (1991, str. 54), je igra v otroštvu glavna aktivnost. Preko nje 

otrok spoznava svet okoli sebe. Igra je temelj njegovega socialnega življenja, z igro 

stopa otrok tudi v stik s samim seboj. Je zelo uspešna tehnika pri delu z otroki.  

Ščuka (2007, str. 268-269) navaja, da gre za neposredno vključevanje v dogajanje, ko je 

možno izkustveno učenje. Igra je najboljša pot do znanja, saj spodbuja otrokovo 

radovednost, opazovanje, preskušanje, posnemanje, spreminjanje in urjenje veščin. 

Ustvarjalnost neke igre je prav v sproščenosti, saj igralci v igro vnašajo lastna čustva, 

prevzemajo različne vloge, iščejo vedno nove načine besednega in nebesednega 

sporočanja, razčiščujejo medsebojne odnose, se učijo primerjati lastne odzive z odzivi 

drugih, se pogajajo, tekmujejo, se spoprijemajo itd. 

Maksimović (1991, str. 50) poglavitno metodo dela z malo skupino imenuje 

»delavnica«. To je vrsta določenih socialnih iger, nedokončanih zgodb, vodenih fantazij 

in polvodenih razprav. Udeležence čustveno in intelektualno pritegne in jim omogoča, 

da glede na svojo motivacijo doživijo zabavno in koristno izkušnjo. Bistvo dogajanja je 

»doživljanje« in ne »pogovor o …«.    

Pomembno je, da udeležencem razložimo, zakaj jih vabimo k igri, saj so bolj motivirani 

za sodelovanje, če poznajo namen igre. Navodila morajo biti enostavna in jasna. Od 

članov skupine se pričakuje določena stopnja sodelovanja, vendar jim moramo dati 

možnost, da se sami, po svoji lastni presoji odločijo, kdaj in v kolikšni meri bodo z 

drugimi delili svoje izkušnje in mnenja. 

 

Zaključek srečanja – evalvacija je namenjena razmišljanju vsakega člana skupine o 

lastnem doživljanju in podajanju refleksije o pridobljeni izkušnji. Preverimo, kako smo 

se počutili na skupini, kaj nam je bilo všeč, si podelimo nova spoznanja in si povemo, 

kaj bi spremenili. Sproti se tudi dogovarjamo o dejavnostih na naslednjih srečanjih. 
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Člani skupine tako prevzemajo aktivno vlogo pri načrtovanju dejavnosti v okviru 

skupine.   

2.3.3.1 Osnovna pravila v skupini in praktične smernice 

 

Prvo srečanje skupine je namenjeno spoznavanju, oblikovanju pravil in razjasnitvi 

pričakovanj. Pričnemo tam, kjer so člani skupine in tudi pravila oblikujemo skupaj z 

njimi. Nekatera pravila so pomembna na začetku, druga pa postanejo pomembna tekom 

razvoja skupine, glede na njene potrebe. Pravila morajo v prvi vrsti zagotavljati varnost 

in zaupnost. 

 

Maksimović (1991, str. 65) poudarja, da si moramo kot vodje prizadevati, da vprašanja 

otrok ne prekinjajo naše pripovedi, temveč da ta pridejo šele po koncu naše razlage. 

Tako sprejeto načelo je lahko koristno pri nadaljnjem delu, ko posredujemo bistvene 

informacije, dajemo navodila za igro (to mora prav tako veljati, ko govorijo ostali člani 

skupine). Na začetku se lahko poslužujemo žogice, »govoreče palice« ali kakšnega 

drugega predmeta. Kdor ima žogico, ta govori in ostali poslušajo.  

 

Aktivno poslušanje oz. upoštevanje pravila »ko eden govori, ga ostali poslušajo« 

zahteva veliko samodiscipline s strani udeležencev, še posebej za tiste, ki težko 

prisluhnejo drugemu. Vsakemu članu je potrebno zagotoviti prostor za izražanje svojih 

misli, občutkov, idej… in takrat se pričakuje, da ga ostali člani poslušajo.  

Zaupanje  med posamezniki lahko vzpostavimo skozi različne igre ter tako, da že na 

začetku povemo, da dejanja in besede ostajajo znotraj skupine s tako imenovano 

»Skupinsko prisego«, ki je zelo učinkovita. Vsak posameznik ustno izreče prisego o 

zaupnosti, ki se glasi: »Uspeh skupine je odvisen le od nas samih. Drug z drugim 

delimo iskrenost in ustvarjamo zaupanje v skupini. Spoštovali bomo zasebnost vsakega 

posameznika s tem, da bomo zadeve skupine zadržali v okviru skupine. Kar tukaj 

rečemo, vidimo in slišimo, tukaj tudi ostane.« Carell (2002, str. 41). O zaupnosti je tudi 

sicer potrebno večkrat spregovoriti in jo predvsem zagotoviti.  

 

Dostikrat so nam pravila tako samoumevna, da jih ne ubesedimo, vendar je pomembno, 

da še tako splošna pravila dobijo mesto v skupini. Pravila v skupini  se oblikujejo na 

demokratičen način, na začetku izvajanja skupine, torej skupaj z udeleženci. Tako 

postavljena pravila so res njihova. Pri upoštevanju pravil moramo biti dosledni in imeti 
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v mislih, kakšno skupino želimo imeti. Seveda pa mora obstajati tudi prostor za 

spreminjanje in dodajanje novih pravil.   

 

V sklopu tega poglavja bi rada poudarila tudi smernice za člane, ki vstopajo v skupine, 

kot jih podajata Cohnova (v Kobolt, 2009, str. 378) in Rapuš Pavlova (2001, str. 286): 

 Poskusi skupini dati in v njej sprejeti vse tisto, kar bi ti sam skupini želel dati in 

od nje sprejeti. Vsak bo od skupine pridobil toliko, kolikor je vanjo pripravljen 

vložiti. 

 Bodi sam svoj vodja/gospodar. Sam odločaš o tem, kdaj boš spregovoril, kdaj 

boš molčal in kaj boš v skupini povedal. 

 Motnje imajo prednost. Tvoje težave imajo prednost, zato prekini pogovor, če ne 

moreš sodelovati, če se dolgočasiš, jeziš, nisi več pozoren oziroma se kaj 

drugega s teboj dogaja, kar je pomembno za delo skupine.    

 Uporabljaj jaz sporočila. Vsakdo lahko govori le zase in neosebna sporočila 

pomenijo izmikanje odgovornosti. Govori v prvi osebi, ne na splošno ali pa v 

množini. 

 Poskušaj, kolikor je mogoče, iskreno komunicirati. 

 Ne postavljaj zakaj-vprašanj, ampak kaj-, kdaj- vprašanja. Izražaj se jasno, 

kolikor je le mogoče. Če je zate neko vprašanje pomembno, navedi motiv za 

svoje vprašanje.   

 Govori neposredno. Če želiš nekomu iz skupine kaj povedati, se osebno obrni 

nanj. 

 Povratno sporočilo posreduj tistemu, ki mu je namenjeno. Ne govori o drugih 

udeležencih, ampak jih neposredno ogovori. Če vedenje drugega člana skupine v 

tebi izzove neprijetna občutja, mu to primerno posreduj, ne pa o tem pozneje 

govoriti tretji osebi. 

 Opazuj znake neverbalnega vedenja pri sebi in drugih.  

 Prispevaj k razvidnosti. Pogovori s sosedom naj postanejo pogovor celotne 

skupine, saj se praviloma takšni pogovori nanašajo na skupinsko dogajanje. 

Poskušaj biti kar se da trenuten, tako da imaš stik s tukaj in sedaj. 

 Hkrati ne more govoriti več članov. 

 Vedno lahko rečem »NE«. 

 Kar v skupini slišiš in poveš, je zaupno. 
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2.3.3.2 Interaktivne ali socialne igre 
 

Interaktivne igre sodijo na področje izkustvenega učenja in so lahko v pomoč 

voditeljem skupin pri izvajanju skupinskih nalog in usmerjanju psihološke dinamike 

skupin. Izraz igra poudari značilnosti igralnega, vključuje elemente radovednosti, 

preizkušanja spontanosti in veselja pri odkrivanju novega. Izraz »interakcija« 

izpostavlja interaktivni vidik in vključuje značilnosti in potek komunikacije navznoter 

in navzven. Tako so interaktivne igre medij, ki povezuje vodjo in udeležence skupine v 

izvajanju nalog v skupini z osebnimi potrebami vsakega udeleženca (Rapuš Pavel, 

2001, str. 274). 

 

Temeljna načela kot pravi Rapuš Pavlova (2001) vključujejo interpretacijo in uporabo 

osnovnih pravil, zagotavljajo varnost vsakega udeleženca in prav tako vodje skupine. 

Načelo 1: Vsak udeleženec je odgovoren zase in za druge udeležence skupine. Načelo 

izpostavi zavedanje edinstvenosti in avtonomije udeleženca in soodvisnost članov 

skupine, ki izražajo medsebojno sprejemanje in spoštovanje, se soočajo z različnimi 

vedenji udeležencev, dajejo in sprejemajo povratne informacije, v stikih z drugimi 

preverjajo lastno vedenje.  

Načelo 2: Bližina izhaja iz odprtosti. Bistvo interakcijskih skupin ni v razkrivanju 

informacij o sebi, temveč je pomembno, na kakšen način si udeleženci zagotavljajo 

medsebojno spoštovanje, vključenost, poslušanje idr.  

Načelo 3: Vodja podpira udeležence. Vsak udeleženec se lahko izrazi in uveljavi na 

različne načine.   

Načelo 4: Interakcija izhaja iz produkcije. Skupina lahko svojo nalogo reši le, če 

strukture skupine ne obremenjujejo večje napetosti in če interakcije potekajo prosto in 

odprto. Prednost pred nalogo, ki poteka v skupini, imajo medosebni odnosi ter 

zadovoljitev osebnih potreb po pripadnosti in vplivu.  

 

Socialne igre, ki imajo komunikacijski in interakcijski pomen, so v praksi razvite 

posebne ustvarjalne tehnike za preizkušanje in ponazoritev številnih pomenov interakcij 

(medsebojnih delovanj), s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. Izvajajo se v 

obliki skupinskega dela in po metodi izkustvenega učenja (Virk Rode 1998, str. 20-24). 
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Ščuka (2007, str. 270) je prepričan, da je znanje, ki ga porajajo izkušnje, bolj dragoceno 

kot tisto, ki ga dobimo iz knjig. V knjigah je znanje drugih, v izkustvenih vajah pa si 

oblikujemo lastna znanja in spoznanja. 

 

Socialne igre vključujejo različne oblike izražanja. Najpogostejše je verbalno, v 

neverbalno pa vključujemo likovno, glasbeno in gibalno izražanje. Med izvajanjem 

socialnih iger nastajajo interakcije, kot tudi socialni odnosi. Udeleženci se med seboj 

spoznavajo, se učijo poslušati drugega, razumeti in se vživljati v drugega, sprejemati in 

reševati konfliktne situacije ter graditi odnose sodelovanja in ne tekmovanja. Tako se 

razvije solidarnost, medsebojna pomoč in upoštevanje različnosti. Poudarek je torej na 

komunikaciji, izražanju čustev in dajanju povratnih sporočil o tem, kako smo doživljali 

reakcije drug drugega. To je tudi smisel socialnih iger, da razmislimo, kaj se je med 

igranjem dogajalo. Včasih je ta nauk bolj intimne narave, včasih pa ga lahko sporočimo 

skupini (Virk Rode, 1998, str. 20-24).    

2.3.3.3 Pogovor v krogu 

 

Schillingova (2000, str. 24-29) podaja spodaj opisana navodila oziroma opisane korake 

za vodenje pogovora v krogu, ki so vodji v pomoč, ne smejo pa ga omejevati. Vodja jih 

upošteva, a istočasno zaupa tudi v svoj način vodenja. 

 

1. Oblikovanje kroga (1-2 minuti). Vodja z učenci sede v krog, spodbuja in navduši 

skupino ter vzpostavi pozitivno in sproščeno vzdušje. S svojim odnosom tako  

prepriča učence, da je tak način dela pomembna izkušnja – dejavnost, ki je lahko 

zanimiva in pomembna. V krogu lahko sodeluje vsak in prav vsak je pomemben, 

vodja pa poudarja pomen sprejemanja drug drugega. Vodja se enako posveča vsem 

učencem, pa čeprav le poslušajo ves čas srečanja. 

 

2. Pregled osnovnih pravil (1-2 minuti). Na začetku prvega srečanja in pozneje v 

ustreznih presledkih vodja z učenci pregleda osnovna pravila. Učencem pokaže, da 

pričakuje, da si bodo osnovna pravila zapomnili in se po njih ravnali.  

Pravila »pogovora v krogu«, kot jih navaja Schillingova (2000), so:  

 v krog pridi brez vsakih dodatkov; 

 vsak lahko sodeluje v pogovoru, tudi vodja; 
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 lahko te preskočijo, če želiš; 

 poslušaj tistega, ki govori; 

 vsi imajo na razpolago enako časa; 

 ostani na svojem mestu; 

 prekinjanje, izzivanje, poniževanje ali klepetanje ni dovoljeno.  

 

3. Predstavitev teme pogovora (1-2 minuti). Vodja z različnimi primeri in pojasnili, ki 

učencem olajšajo razumevanje, predstavi temo pogovora. Njegovo sodelovanje je 

osebno, saj učenci cenijo, če je pripravljen povedati svoje osebne izkušnje, misli in 

čustva. Na koncu naredi povzetek teme in prične pogovor. Med srečanjem temo 

pogovora večkrat ponovi. 

 

4. Pogovor med udeleženci (12-18 minut). Vodja da učencem možnost, da izrazijo 

svoje izkušnje, misli in čustva ter da jih drugi sprejmejo. Pogovora se udeležijo 

učenci, ki to želijo, posamezne učence se lahko preskoči. Če »pogovor v krogu« 

postane prisila in udeleženci morajo govoriti, to ni več varen prostor, kjer bi se 

počutili udobno. Vodja s tem, da učencem dovoli molčati, pokaže, da sprejema 

njihovo pravico do izbire. Sodelovanje ni vedno govorjenje. Učenci, ki ne govorijo, 

poslušajo in se učijo. 

 

5. Ponovitev vsebin pogovora (3-5 minut). Ponavljanje je najboljši način za prikaz 

učinkovitega poslušanja, saj na pozitiven način spodbuja udeležence k pozornemu 

poslušanju. To je čas za poslušanje, ko udeleženci povedo povratno informacijo o 

tem, kar so slišali od drugih med »pogovorom v krogu«. Ponavljanje potrjuje 

njihove izkušnje in prinaša sporočilo »ti si pomemben«. Pomembno je, da govorijo 

z osebo, ne pa o njej (npr. »Rekla si, da …« in ne »Rekla je, da…«). Ponavljanje je 

bolj učinkovito, če je samo občasno in ni sestavni del vsakega srečanja. 

 

6. Povzetek pogovora (2-8 minut). Povzetek pogovora je spoznavni del »pogovora v 

krogu«. Vodja postavlja vprašanja, ki zahtevajo razmišljanje in spodbujajo sproščen 

pogovor ter so namenjena iskanju pomena tistega, kar počno. Predstavlja vrhunec 

vsakega »pogovora v krogu«, saj učencem omogoči razjasniti ključne pojme, ki so 

jih pridobili v tem srečanju. 
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7. Zaključek dela v krogu (manj kot 1 minuta). Najbolj primeren čas za zaključek je 

takrat, ko se povzetek pogovora spontano konča. Vodja se vsem udeležencem 

iskreno zahvali za sodelovanje in krog zaključi z besedami »Tako, s tem smo 

končali naše srečanje.«. 

2.3.4 Razvojne faze skupine 

 

Kot pravi Koboltova (2009, str. 370) se v skupini postopno razvijajo dinamični procesi 

in emocionalna klima, ki omogočajo, da bi skupina dosegla cilj, zadovoljila 

pričakovanja in potrebe članov. Takšni procesi odnose med člani stabilizirajo, 

omogočajo razvidne in jasne komunikacije ter vzajemnost v podpori med njimi.  

Gillette in Mc Collom (1990 v Virk Rode, 1998, str. 22-24) govorita o procesu 

nastajanja skupine. Ta ima dve stopnji: 

1. Pričakovanja – Pred vključitvijo v skupino posameznik razvije določena 

pričakovanja o tem, kako bo delovala in kaj bo pomenil v njej. 

2. Interakcije – posamezniki preučujejo svoja pričakovanja glede na realne 

dogodke ob prvem srečanju s skupino in ugotavljajo, koliko so se uresničila. 

Postopoma se začnejo razvijati norme in vsak dobiva svoj status v skupini. 

Ustvarja se skupinska kultura. Skupina oblikuje značilnosti obnašanja, navade in 

odnose ter pripomore k graditvi socialne identitete, ki je ena od prvin 

samopodobe in samovrednotenja. 

 

Vsaka skupina gre skozi sebi lasten proces razvoja, a vsaki je skupna uvodna faza.   

Začetna faza ali faza vključevanja v skupino je ključnega pomena za oblikovanje 

skupine. Člani skupine in vodja se med seboj spoznavajo, sodelujejo, vzpostavljajo 

odnose, izmenjujejo svoja pričakovanja in pretekle izkušnje. Zelo pomembno vlogo ima 

vodja, ki vzpostavlja strukturo skupine, prostor zaupanja, poskrbi za medsebojno 

spoznavanje, postavlja meje in pomaga sooblikovati pravila skupine. Zaradi velike 

potrebe po sprejetju in varnosti je pomembno, da vodja poskrbi za prijetno začetno 

izkušnjo z izvajanjem preprostih spoznavnih, ogrevalnih in kontaktnih iger. 
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Virk Rodetova in Belak Ožboltova (1998, str. 25) uvodno fazo imenujeta faza 

predstavljanja in spoznavanja in podajata naslednje cilje uvodnih iger: 

 vzpostaviti začetni stik med sodelujočimi, 

 otresti se zadržanosti in zavrtosti ter strahu pred javnim nastopanjem, 

 preprečiti nastajanje podskupin, 

 opogumiti sodelujoče, da se zavedajo svojih vtisov, čustev in pričakovanj do 

skupine. 

 

Lewin (1951 v Kobolt, 2009, str. 370) prvo fazo imenuje orientacija, kjer se člani 

orientirajo in postopno vključujejo, saj se skupini pridružujejo z različnimi 

pričakovanju, ki jih primerjajo s pričakovanji drugih.  

 

V tej fazi si udeleženec dostikrat zastavlja vprašanje »Kakšna je moja vrednost v 

skupini?«, pojavlja se strah pred zavrnitvijo, oblikuje se zaupanje v člane in v skupino. 

Na vključevanje v skupino imajo velik vpliv pretekle izkušnje iz drugih skupin. Člani se 

med seboj identificirajo, izoblikovati se pričnejo vloge v skupini. Oblikuje se skupinska 

izkaznica (ime skupine, pravila, simbol…). Člani se prilagajajo in spoznavajo stil 

vodenja v skupini. Razvijajo se skupinski cilji ter vzpostavlja se domačnost. 

 

Trček (1998, str. 63) pravi, da zaradi tega, ker ima vsak član svoj jaz, svoje 

samovrednotenje, se na začetku vsakega zbiranja pojavlja kriza identifikacije, kajti 

vsakdo se sprašuje, kdo je v tej skupini in kaj predstavljajo drugi. Zavest, da nas 

poznajo in cenijo starši, prijatelji, učitelji ter ugled, ki ga uživamo v očeh znanih, 

predstavlja osnovo naše identifikacije. To podobo vedno čuvamo in jo poskušamo 

ohraniti v novem okolju. Ker pa vsako novo socialno druženje, povzroči potrebo po 

potrjevanju identitete, je dinamika interakcij na začetku zelo intenzivna, obenem pa 

difuzna, neurejena. 

 

Ljudje se iščejo, potrebne so jim informacije o drugih, da lahko postavijo sebe med 

druge. Pomembne so formalne in neformalne ter besedne in nebesedne informacije. V 

boju za svoj status skuša vsakdo drugega preceniti ter ga tudi prepričati, kakšen status 

mu pripada. Status poskuša doseči predvsem s poudarjanjem svojih kvalitet, svojih 

dosežkov, uspehov in položajev.    
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Kot poudarja Brocher (v Trček, 1998, str. 64), nemir in nelagodje v skupini trajata 

toliko časa, dokler vsak posameznik ne doseže nekakšnega zadovoljivega statusa ter 

koristne vloge. Te vloge se morajo vsaj približno ujemati s pojmi jaza prisotnih, da se 

skupina strukturira in deluje enotno oziroma, da se lahko sploh začne kakršnokoli delo.  

  

Srednja faza 

V začetni fazi člani skupine vzpostavljajo tesnejše odnose s tistimi člani, pri katerih 

začutijo prevladujoče podobnosti tako po potrebah kot motivih, ter jim nudijo čustveno 

podporo. Skozi srednjo fazo pa spoznajo, da ne potrebujejo več para, da se uveljavijo v 

skupini. Pričnejo se tvoriti drugačne vezi, nova spoznavanja, različne spremembe ... 

 

Lewin (1951 v Kobolt, 2009, str. 370) drugo fazo imenuje spremembe, kjer se člani 

skupine učijo novih vedenjskih strategij, ne nazadnje tudi prek učenja po modelu od 

drugih članov skupine. Preizkušajo nove vedenjske oblike, preverjajo nove informacije, 

posamezniki ozavestijo različnosti in preizkušajo nove alternative v spodbudnem 

skupinskem okolju. 

 

Kot pravi Vec (2007, str. 150), v času druženja (socialne interakcije) se med člani vsake 

skupine vedno oblikujejo neke navade oz. avtomatizmi vedenja (ki so osnova za 

nastajanje skupinskih norm). Te navade se nanašajo tudi na strukturo. Postopoma se 

namreč vsakemu posamezniku v skupini začne pripisovati določen položaj, vloga 

znotraj skupine. To pomeni, da člani v skupini nenadoma niso več enaki, temveč se 

začnejo razlikovati (glede na udeležbo, dejavnost, pogostnost, kakovost, način 

interakcije ipd.). Tako vsaka skupina postopno oblikuje svoje »pozitivce«, »štoserje«, 

»ubogljivce«, »jokice«, »zamudnike«, »upornike«, »negativce«, »brihtneže«, 

»zanesljivce« ipd. Vsaka skupina izoblikuje svoje, čisto posebne vloge in vsaka socialna 

vloga predstavlja določeno specializacijo v skupini (glede dela ali opravljanja katerekoli 

za skupino pomembne funkcije).     

   

V tej fazi člani odkrivajo svoje sposobnosti, sproščeno izražajo svoja čustva, poglede na 

svet, strahove. Dela se na skupinski nalogi, zato jo lahko imenujemo tudi kot delovno 

ustvarjalna  faza – faza novih idej. 
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Končna faza 

V tem stanju rasti ima skupina potencial, da svojim članom nudi toploto, iskrenost, 

polje zaupnosti ter tesno bližino. Prav v tej fazi lahko skupina pomeni oddih po 

napornem šolskem ritmu. Bliža se konec šolskega leta in skupina lahko blaži napetost, 

je spodbujevalno naravnana, predvsem pa ne sme postavljati zahtev. 

Lewin (1951 v Kobolt, 2009, str. 370) tretjo stopnjo imenuje stabilizacija. V njej je 

osnovna dejavnost članov skupine integracija novega z obstoječim ter iskanje s skupino 

usklajenih individualnih rešitev. Če gre za skupinsko nalogo, je to faza konsenza in dela 

na nalogi, zaradi katere se je skupina zbrala.  

 

Ta faza je tudi poslovilna faza – zaključna faza, ko se skupina poslovi in naredi nek 

zaključek. Pomemben element v tej fazi, ki ga vodja ne sme spregledati, je evalvacija 

skupinskega dela. Pomembno je, da si skupina vzame čas za slovo. Zadnje srečanje je 

namenjeno pogovorom o skupini, načinu dela, temah, ki so jih usvojili, kaj jim je bilo 

všeč in kaj ne, kaj bi spremenili, katera pričakovanja so bila uresničena in katera ne ter 

kaj bi si še želeli vedeti. Pomembno je, da skupina skupaj pogleda, kaj je naredila, kaj 

so člani pridobili in si podeli iskrene občutke. Težko se je posloviti od skupine, ki je 

bila tesno povezana med seboj, potrebno se je pogovarjati o zaključku in se posloviti. 

Pogovor se lahko že naveže na naslednje šolsko leto ter na novo oblikovanje skupine 

oziroma njeno nadaljevanje.  

2.3.5 Vodenje skupine 
 

2.3.5.1 Vodja skupine 

  

Vloga vodje je za uspešno delovanje skupine posebnega pomena. Vsaka skupina mora 

delovati organizirano. Brez določene organizacije ni možno skupinsko življenje in še 

manj delo, zato je pomemben voditelj, ki skrbi za organiziranost. Vodenje skupine otrok 

zahteva veliko osebnega vložka, nalog in odgovornosti (Trček, 1998, str. 67). 

 

Po Kordežu (2000, str. 27) vodja usmerja in koordinira aktivnosti v skupini, da se 

dosežejo zastavljeni cilji. Pri tem prevzema naslednje funkcije: 

 spodbuja člane k razvijanju sposobnosti in znanja; 

 pomaga skupini, da razvije pozitivno klimo; 

 predstavlja in zastopa skupino; 
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 posreduje in pomaga članom, da razrešijo konflikte in uskladijo različna stališča 

(vzpostavlja učinkovito komunikacijo); 

 prenaša informacije in je njihov učitelj.  

 

Vodja je usmerjen tako na cilje in naloge skupine kot tudi na socialno-emocionalne 

odnose v skupini. Zavedati pa se moramo tudi tega, kot pravi Jugovac (2001, str.  331), 

da ima vodja tudi vzgojno funkcijo. Zato mora najprej poznati značilnosti razvojnega 

obdobja otrok, njihova zanimanja, znati se jim mora približati, pridobiti njihovo 

zaupanje in vedeti mora, kaj želi s skupino doseči. Tako ima vodja strokovne naloge kot 

tudi socialne naloge, ki so povezane z organizacijo življenja v skupini in s socialno 

klimo. Postaviti si mora »zdrave« cilje in jih spremljati v njihovem razvoju.  

 

Ščuka (2007, str. 276) pravi, da vzgojna načela pri skupinski obliki dela zadevajo 

čustveno bogatost, odprtost, sodelovanje, neposrednost, pripadnost skupini, 

ustvarjalnost v komuniciranju in prenašanje v igri pridobljenih izkušenj v vsakdanje 

življenje.  

 

Pri vodenju, kot poudarja Rozmanova (2006, str. 71-73), je pomembno, da je vodja tudi 

del skupine in se aktivno udeležuje debate, iger in drugih dejavnosti. Ko ima vodja 

posebno funkcijo, je razumljivo, da to ni mogoče. Z aktivno vlogo se vzpostavlja 

enakovrednost, zaupanje, soudeleženost, ranljivost … Kot vodja skupine sem imela 

vlogo enakovrednega člana, ki vodi in sodeluje pri poteku vseh dejavnostih, ki jih s 

skupino izvaja.  

 

Z osebnim pristopom sporočamo, da smo ljudje z izkušnjami, z uspehi in napakami. 

Ohranjamo držo, ki je odprta, omogočamo učenje socialnih veščin, vodimo k reševanju 

konfliktov, ki nastajajo in vključujemo sodelovanje. Okolje tako nudi varno in 

spodbudno klimo, ki omogoča emocionalno in intelektualno angažiranje vseh članov ter 

znanja in spoznanja skozi lastno izkušnjo (prav tam).       

 

Nastran Uletova (1995, str. 238) navaja določene osebnostne značilnosti, ki so v 

pozitivni korelaciji z vlogo vodje v skupini. Te so: samozavest, izgrajena samopodoba 

in realna slika o sebi, stabilna struktura osebnosti, senzibilnost in empatija, 

komunikativnost in ekstravertiranost, dominantnost, inteligentnost in strokovnost. 
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Schneider Corey in Corey (1997, str. 63-68) osebnim značilnostim vodje dodajata še: 

pogum, vzornost, čustvena prisotnost, naklonjenost in skrbnost, vera v skupinski proces, 

odprtost, zavedanje zunanjih vplivanj, nedefenzivnost v primeru verbalnega napada ali 

kritike, osebna moč in energičnost, naklonjenost novim izkušnjam, smisel za humor, 

ustvarjalnost.  

 

Značilnosti obnašanja, ki jih poudarja Knopkova (po Virk Rode, Belak Ožbolt v 

Kordež, 2000, str. 27), pa so: sprejemanje posameznika, vzpostavljanje odnosov med 

člani skupine in vodjo ter med člani samimi, usposabljanje in podpiranje posameznikov, 

da doživijo uspeh, vodenje razgovorov o programu in razvoju skupine, lajšanje 

napetosti, tesnobe, strahu in občutkov krivde med člani ter interpretiranje vedenja 

posameznikov, zlasti glede vplivov na ostale.    

 

Avtorji Libermann, Yalom in Miles (1973 po Vopel, 1994 v Rapuš Pavel, 2001, str.  

277-285) s štiridimenzionalnim funkcijskim modelom vodenja opozorijo na naslednje 

vidike dejavnosti voditelja:   

 emocionalno spodbujanje – vodja s svojim zgledom spodbuja izražanje čustev, 

občutkov in doživljanje udeležencev; 

 izražanje osebnega spoštovanja – vodja varuje in zaščiti udeležence, ki zaščito 

potrebujejo ter izraža toplino, sprejemanje in spoštovanje članov takšnih kot so 

in izraža iskreno zanimanje zanje; 

 razlage in pojasnjevanje -  vodja vstopa v interakcijo skupine z razlagami, 

interpretacijami in pojasnili; 

 strukturiranje procesov in situacij – vodja upošteva celo skupino in postavlja 

okvir dejavnosti, tako da so možni procesi osebnostnega razvoja, učenja in 

interakcije za vse udeležence in obravnava tako vedenje posameznika kot 

skupine. 

 

Vodja mora vsekakor poznati zakonitosti skupinske dinamike, potrebuje veščine 

demokratičnega vodenja, sposoben mora biti empatije, aktivnega poslušanja, 

konstruktivne komunikacije in reševanja konfliktov, imeti mora potrebna znanja iz 

razvojne psihologije. 
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Prav tako pa naj bi vodja skupine skrbel, da je enakovredno usmerjen v vse tri 

dimenzije modela dela s skupinami TCI - tematsko (vsebinsko) usmerjena interakcija  

avtorice Ruth Cohn. Vodja je usmerjen v temo, posameznike in skupinsko dogajanje. 

Od njega se pričakuje, da ima teoretično znanje o temi (vsebini, nalogi, aktivnosti, 

dejavnosti), da pozornost namenja vsakemu učencu (pričakovanja, kompetence, želje, 

vizije, spretnosti ter sposobnosti) in skupinskemu dogajanju (skupna energija vseh 

članov, komunikacija, odnosi, vloge) (Cohn v Kobolt, 2009, str.  376-377). 

 

Shema 1:  Upoštevanje treh dimenzij pri delu s skupinami. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.2 Načini vodenja skupine 

 

Vodenje je usmerjanje članov skupine k doseganju zastavljenih ciljev. Ustvarjalno 

vodenje vključuje vzpostavljanje delovnih pogojev (medsebojnih odnosov, medosebne 

komunikacije in motivacije) ter uporabo vedenjskih vzorcev vodenja, ki spodbujajo 

rojevanje izvirnih zamisli v sebi in pri ostalih članih skupine. Tako vodenje sproža 

proces spreminjanja idej v novo kakovost in vrednost (Mayer po Mancini v Virk Rode, 

Belak Ožbolt, 1998, str. 14). 

 

Krech in Crutchfild (po Mancini v Virk Rode, Belak Ožbolt, 1998, str. 15) navajata tri 

načine vodenja: avtokratičen, demokratičen in razpuščen (laissez faire). 

 

Pri avtokratičnem načinu vodenja vodja sam določa smernice in načrte dela skupine ter 

je usmerjen k doseganju ciljev. Vodja sam planira aktivnost, sprejema odločitve, edini 

prevzema odgovornost, ukazuje in deli naloge, komunikacija je enosmerna. Pooseblja 

moč, vpliv in odgovornost. Vodja je lahko vpliven zaradi svoje pristojnosti. 

Posamezniki se lahko počutijo povsem podrejene, saj vodja določa celo medosebne 

POSAMEZNIK (JAZ) 

SKUPINA (MI) TEMA (VSEBINA, NALOGA) 
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odnose, igra vlogo sodnika ter deli nagrade in kazni. V ospredju so potrebe vodje in ne 

članov skupine. 

 

Pri demokratičnem načinu vodenja vodja spodbuja medsebojno komunikacijo, tako da 

se smernice za delo oblikujejo v skupinski razpravi, teži k doseganju kar največjega 

delovanja vsakega posameznika, spodbuja člane k dajanju idej in predlogov. Tako vodja 

prenaša odgovornost na posameznike in sprejema skupne odločitve skupine ter je odprt 

za dogovarjanje. Spodbuja sodelovanje, samoiniciativnost in se poskuša umestiti v 

skupino. Takšno sodelovanje vpliva na ugodno, sproščeno in ustvarjalno klimo v 

skupini.  

 

Pri razpuščenem načinu vodenja pusti vodja članom skupine popolno svobodo. Vsak 

dela kar hoče in njihovega dela vodja ne ocenjuje. Članom skupine je prepuščena vsa 

odgovornost, vse aktivnosti so improvizirane. Vodja je od življenja skupine oddaljen. 

Prijeten občutek svobode kmalu zbledi ob ugotovitvi članov skupine, da je do skupnega 

cilja predolga in nejasna pot. 

 

Glasser (1991, str. 7) pa opisuje avtokratičnega in demokratičnega vodjo z naslednjimi 

besedami. 

 

Avtokratični vodja (boss/šef) Demokratični vodja (leader/vodja) 

diktira vodi 

se opira na avtoriteto se opira na sodelovanje 

reče: JAZ pravi: MI 

ustvarja strah ustvarja zaupanje 

ve, kako pokaže, kako 

ustvarja zamere širi navdušenje 

ustvarja krivdo popravlja napake 

naredi delo dolgočasno in zoprno poskrbi , da je delo zanimivo 

 

Kot pravi Nastran Uletova (1997, str. 389-390), pride pri demokratičnem vodenju do 

odločitev in načrtovanja aktivnosti s sodelovanjem vodje in vseh članov, zato je 

komunikacija dvosmerna, kar tudi ugodno vpliva na skupinsko dinamiko in socialno 
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vzdušje. Skupino se usmerja z spodbujanjem članov, vodja je občutljiv za sugestije 

članov in prepušča dejansko odločanje skupini, hkrati pa lahko poveča zlasti kreativnost 

in skladnost skupine. Klima je v takih skupinah sproščena, vodja se zavzema za 

skupino, slednji prepušča avtonomijo, zaveda se prihodnosti in kvalitete dela.  

 

Brajša (po Mancini v Virk Rode, Belak Ožbolt, 1998, str. 16) poudarja, da mora 

uspešen učitelj-vodja znati vzpostaviti demokratične odnose, ki se odražajo v motivaciji 

učencev za sodelovanje, aktiviranju njihovih intelektualnih sposobnosti, spodbujanju 

komunikacije ter v njihovi medsebojni ljubezni in zaupanju. 

 

V skupini - timu je prepoznavna naslednja dinamika demokratičnih odnosov: 

 pripadnost timu pogojuje optimalna povezanost učencev; 

 medsebojno sodelovanje je rezultat dogovarjanja; 

 medosebni odnosi so fleksibilni, pravični, kontaktibilni; 

 medsebojna komunikacija temelji na metakomunikaciji, aktivnem poslušanju in 

povratnih informacijah; 

 medsebojno prilagajanje ohranja individualnost članov; 

 medsebojno doživljanje je predmet pogovora. 

2.4 DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA KOT METODA DELA Z 

MLADIMI 

2.4.1 Pomen doživljajske pedagogike 

 

Doživljajska pedagogika, kot jo vidi Skalar (2000, str. 7) in je lahko dopolnilo vzgojno 

– izobraževalnemu procesu, vključuje življenje v naravi, stran od ustanov, lastno 

dejavnost, izkustvo, vedno nove, zanimive in pristne življenjske situacije privlačne za 

mlade, situacije, ki zahtevajo intenzivno 24-urno dejavnost, ki angažirajo osebnost v 

celoti; njeno telesno, duševno in duhovno sfero. Doživljajska pedagogika ustvarja 

situacije, spodbuja skupinsko življenje in z njim uveljavljanje prvin načela socialnosti. 

Za mlade je motivirajoča, prispeva k samodisciplini in odgovornosti ter v končni 

posledici k njihovi socialni in osebni integraciji ter k osamosvajanju.  

Tudi Krajnčan (1995, str. 56) pravi, da doživljajska pedagogika ponuja pristop, ki se 

usmerja glede na potrebe mladih in poleg tega daje smiselna ter nujna dopolnila 

enosmerni, v kognicijo usmerjeni šoli. Doživljajsko pedagoški procesi postavljajo 
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celostne zahteve in reagirajo na socialne ali emocionalne deficite. Krajnčan (1994) zato 

doživljajsko pedagogiko opisuje kot specifično metodo v socialno pedagoškem delu.   

Krajnčan pravi, da lahko z doživetjem, udeležbo v procesih skupnega delovanja in 

ravnanja pedagogi usmerijo razvojni proces na prave poti. Projekti povzročajo 

spremembe vedenja, fleksibilnost vlog, razvoj samoiniciative in skupinskega občutka. 

Dolgoročni učinek je sestavljen v transformaciji pridobljenih vedenjskih znanj in 

naravnanosti v situacijo »back – home«. 

Doživljajska pedagogika obsega načrtovano in posredovano vzgojo v obliki 

doživljajsko pedagoških projektov. Temeljno vodilo le-te se glasi: doživeti na lastni 

koži, slogan pa: s srcem, glavo in rokami.   

 

Ziegenspeck (2000, str. 10) razlaga: »Srce, roka in razum spadajo skupaj in tvorijo 

celostnost človekovega življenja in socialnih odnosov, pri čemer služi srce za življenje 

in ljubezen, roka za ravnanje in opravljanje, razum za učenje in usmerjanje in v celosti 

treh elementov bi svet naj imel smisel, saj podaja posamezniku zavest in emancipacijo 

za vse«.  

 

Doživljajska pedagogika podaja celostno učenje, torej na kognitivnem, telesnem, 

čustvenem in socialnem področju. Osnovni princip dela je, da v naravnem okolju 

omogočimo mladim prave, doživete izkušnje, doseganje mejnih situacij in neposrednih 

uspehov, spoznavanje samega sebe, konstruktivnega reševanja konfliktov v skupini, 

dvigovanja samopodobe itd. Doživljajsko–pedagoške aranžmaje in cilje je mogoče 

predpisati za različne ustanove in skupine, med njimi tudi za osnovne šole.  

2.4.2 Načela doživljajske pedagogike 

 

Specifična usmeritev in delovanje doživljajske pedagogike je najbolj razvidna iz njenih 

načel (Krajnčan 1995 in 2007):  

 Celostnost je najpomembnejše načelo doživljajske pedagogike in vključuje 

razumevanje posameznika kot celote, kar pomeni upoštevanje telesa, duše in 

duha pri vsakokratnem dogajanju. Čustveni, umetniški, spretnostni, socialni in 

kognitivni učni elementi so med seboj enakovredni, pri čemer ima telesno 

področje pri učenju pomembno vlogo. 
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 Naravnanost k delovanju (doživetje namesto pasivizacije) spodbuja preseganje 

doživetij »iz druge roke« (potrošništvo, digitalni mediji (televizija, računalnik, 

telefon …) in pridobivanje lastnih, neposrednih izkušenj.  Doživetja iz druge 

roke, kot jih npr. posreduje televizija (npr. pasivno gledanje športa), ne morejo 

nadomestiti samopridobljenih, samoosvojenih in intenzivno doživetih izkušenj. 

Doživljajska pedagogika se zato usmerja k samoaktivnosti in si ustvarja okvirne 

pogoje, ki preprečujejo pasivno udeležbo. Mladi se lahko kaj naučijo ali svoje 

življenjske pogoje spremenijo le z lastno dejavnostjo in tako razjasnijo 

povezavo med naprezanjem in rezultatom.  

 

 Naravnanost k skupini temelji na soodvisnosti vseh članov skupine, kar 

spodbuja k sodelovanju vseh pri različnih dejavnostih projekta. Aktivnosti so 

oblikovane tako, da so mladi brezpogojno odvisni drug od drugega in je zato 

nujno sodelovanje, da se skupina premika v pravo smer. Zaradi zaprtega 

socialnega prostora se pokaže, da je v konfliktnih situacijah možnost umika ali 

izognitve dejanskemu toku skupinske dinamike skorajda nična. Zato je 

pomembna komunikacija, saj je treba razdeljevati skupinske naloge; nujna je 

odgovornost, saj je ogrožena varnost vseh in medsebojno zaupanje ter 

skupinsko reševanje problemov. 

 

 Naloge in odnosi je načelo, ki poudarja, da lahko funkcije znotraj skupine 

razdelimo v dimenzijo naloge (skupinsko lotevanje dela) imenovano »rezultati« 

in dimenzijo odnosa (skupinsko sodelovanje), imenovano »postopek«. 

 

 Stil vodenja se menjava glede na razvoj skupine skozi posamezne faze ter 

posamezne pogoje, v katerih je skupina. Za vodstvo skupine na prostem so tako 

primerni avtokratski, demokratičen in popuščajoč stil. Vodja tako lahko uporabi 

različne vloge ali »stile«, ki pomagajo razviti skupino. Avtokratski stil vsebuje 

odločitve vodje, s katerimi mora prepričati skupino, da mu sledi. V 

demokratičnem stilu si vodja skupaj s skupino deli razne odgovornosti pri 

odločitvah. Pri popuščajočem stilu se vodja odpove temu, da bo odgovoren za 

skupino, ostaja sicer blizu, če bi moral posredovati v procesu.      

 

 Soodločanje in sooblikovanje je proces, v katerem se pedagog korak za 

korakom umika in nastopa kot oseba, ki sodeluje in izziva predloge. Mladim še 
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v fazi priprav posredujemo občutek, da gre za »njihovo stvar« in jih motiviramo 

k aktivnejšemu sodelovanju. Mladim je dana možnost, da sami postavljajo 

pravila, se (demokratično) odločajo o skupnih zadevah, s čimer dobijo izkušnjo 

samostojnega uravnavanja lastnega življenja in odgovornosti za izbrane 

odločitve.  

 

 Nove možnosti odnosov ponujajo posameznikom drugačno doživljanje sebe in s 

tem možnost za nova spoznanja o sebi. K temu najbolj prispeva 

štiriindvajseturna prisotnost na projektu, saj izvajalci in udeleženci pravzaprav 

takrat živijo skupaj in so tako odnosi med njimi zelo intenzivni ter se v 

neformalnem okolju vzpostavijo drugačni medsebojni odnosi. 

 

 Naravnanost na potrebe mladih skuša zajeti čim bolj raznolik spekter 

priložnosti za preizkušanje lastnih meja,  spretnosti in moči ter s tem izgradnje 

identitete. Raznolike in atraktivne dejavnosti omogočajo gibanje in fizično 

aktivnost ter odpirajo možnosti eksperimentiranja na telesnem in socialnem 

področju. Pristop usmerjen v doživljaje in dejavnosti, zelo ustreza potrebam 

mladostnikov. 

 

 Naravnanost k naravi se usmerja v zapuščanje mestnega okolja in  spoznavanja 

bivanja v naravi. To načelo je pomembno zlasti pri mestni populaciji, ki nima 

neposrednih izkušenj in si tako ne more izoblikovati          »pravilnega« odnosa 

do narave. »Neposredne« čutne izkušnje omogočata skupina in narava.  

 

 Ven iz vsakdana zajame posameznikovo delovanje na več področjih. 

Doživljajska pedagogika nudi v nasprotju s potrošniško enoličnim vsakdanom 

mnogo kontrastov, ki spodbujajo razmišljanje in posredujejo izkušnje: umik iz 

poplave dražljajev v življenje brez medijev, mestnega vrveža; samopreskrba 

namesto preobilna oskrba; prevzemanje različnih in nevsakdanjih vlog;  

improvizacija in kreativnost namesto potrošništva; naravni življenjski ritem 

namesto prilagajanja šolskemu zvoncu in hišnemu redu; narava namesto betona.  
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Doživljajska pedagogika, kot pravi Krajnčan (1994), torej ni le zabavno in adrenalinsko 

preživljanje časa v naravi, ampak zahteva skrbne logistične priprave, poznavanje ciljne 

skupine (udeležencev) ter strokovno usposobljenost izvajalcev projekta.  

 

Vendar pa je pomembno poudariti, da vsebinska raznolikost doživljajsko pedagoških 

procesov, že samo kar zadeva časovni okvir projektov, udeleženih posameznikov in 

skupin, vrsto športa ali dejavnosti, cilja in institucij, otežuje opredelitev doživljajske 

pedagogike. 

2.4.3 Doživljajskopedagoški cilji  

Doživljajska pedagogika nudi paleto raznovrstnih, pozitivnih izkušenj, ki so 

življenjskega pomena. Te dejavnosti nudijo nekaj novega in dinamičnega, doživljajska 

pedagogika je vzgoja za življenje.  

Kot pravi Krajnčan (2007), so metode ciljno usmerjene k dvigovanju občutka lastne 

vrednosti, predelavi razvajenosti, svojih samoumevnosti, razvijanju občutka pripadnosti, 

vadbi v samoodgovornosti.  

Izbira pedagoških ciljev, ki jim bomo sledili na konkretnem projektu, je popolnoma 

odvisna od aranžmaja, skupine udeležencev, trajanja in ustanove (Krajnčan, 1995).  

Cilji doživljajske pedagogike so vzgojni cilji usmerjeni na celosten razvoj otroka, torej 

v osebnostni, socialni, motorični, kognitivni in čustveni razvoj. Pristop omogoča 

delovanje v majhnih skupinah, usmerjen je v doseganje uspehov in dvigovanje otrokove 

samopodobe (Krajnčan, 2007). 

Cilji na osebnem področju: 

 krepitev samozaupanja, odkrivanje samega sebe, podpiranje izgradnje identitete, 

gradnja vzdržljivosti, prevzemanje odgovornosti zase in za druge, 

 spodbujanje izkustva, doživetje uspeha, 

 spodbujanje kreativnosti, zmožnosti improviziranja in samoiniciativnosti,  

 učenje, kako potrebe odložiti na kasneje, 

 pripravljenost na sodelovanje, povezovanje in zaupanje v druge osebe, 

 spodbujanje komunikacijskih spretnosti, 

 spoznavanje in motivacija za drugačno preživljanje prostega časa, 
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 vzpostavljanje pozitivne naravnanosti do učenja, 

 posredovanje vtisov in lepih doživetij, ki ostanejo. 

 

Cilji na socialnem področju: 

 razvijanje občutka za skupino in občutka pripadnosti in solidarnosti, 

 pripravljenost pomagati, sodelovati, razvijanje pravil in njihovo upoštevanje, 

 odkrivanje konfliktov in razvoj kompromisov, 

 razumevanje in tolerantnost do šibkejših, drugačnih, sprejemanje nalog in 

odgovornosti za skupino, razvijanje senzibilnosti za občutke in probleme drugih. 

 

Cilji na motoričnem oz. spretnostnem področju: 

 razvijanje grobe in fine motorike z raznimi športnimi aktivnostmi in ročnimi 

spretnostmi, učenje tehnik različnih športov,  

 posredovanje telesnih izkušenj, intenziven stik z lastnim telesom,  

 razvijanje sposobnosti za smiselno preživljanje prostega časa, 

 motivacija za športne in ročne dejavnosti. 

 

Cilji na kognitivne področju: 

 neposredna zveza vsebin s praktično uporabo, 

 pridobivanje gospodinjskega znanja (nakup, računanje, priprava za oskrbovanje, 

kuhanje), 

 ročno znanje in spretnosti, vremenoslovje, prometno oz. navtično znanje, 

orientiranje z zemljevidom in kompasom, biološke, geografske, geološke 

vsebine … 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

V današnjem času večina vzgojno izobraževalnih institucij še vedno premalo časa 

namenja programom, ki temeljijo na razvijanju pozitivne samopodobe učencev ter 

učenju socialnih in komunikacijskih veščin. Znanje se še vedno postavlja v ospredje, 

vendar je za razvoj samozavestnega, uspešnega, samostojnega in zadovoljnega učenca 

ter kasneje odraslega posameznika, pomembno upoštevati tudi socialni in čustveni vidik 

osnovnošolskega izobraževanja. V osnovni šoli primanjkuje priložnosti, ko so učencem 

omogočene predvsem neposredne izkušnje in osebna doživetja. Pomen izkustvenega 

učenja tako ostaja v ozadju. Učence zelo učinkovito vsak dan zasipamo z različnimi 

informacijami, a za opremljanje z veščinami, ki bi jim pomagale pri socialnem 

vključevanju, si le redko vzamemo čas. Trudimo se za celosten razvoj otrok, vendar 

moramo šolarjem ponuditi tudi nove možnosti in podporno okolje za  samospoznavanje 

in njihov osebnostni razvoj. V okviru interesnih dejavnostih se učenca in njegove 

potrebe ter želje postavlja v ospredje, prav tako pa tudi socialno pedagoški odnos med 

njim, skupino in mentorjem. Delo v sproščenem, zaupnem in varnem okolju lahko 

učencu ponudi širše okvire njegovega osebnega delovanja. 

3.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 

V raziskavi želim predstaviti način dela v Pogovorni skupini kot interesni dejavnosti v 

osnovni šoli in taboru za učence Vikendu doživetij, izvedenem v okviru interesne 

dejavnosti. Pridobiti želim povratne informacije s strani udeležencev o ustreznosti 

programa interesne dejavnosti, o njihovem doživljanju in pomenu Pogovorne skupine za 

njihov osebni razvoj. Z raziskavo želim preveriti svoje razumevanje namena in ciljev 

Pogovorne skupine ter tabora Vikenda doživetij in ga primerjati z razumevanjem 

udeležencev. 

 

Prav tako želim predstaviti izobraževanje za učitelje Vikend doživetij, s katerim sem 

želela učiteljem predstaviti metode dela z mladimi, ki temeljijo na izkustvenem učenju 

in način dela pri vodenju malih skupin. V okviru izobraževanja za učitelje želim tudi 

preveriti uporabnost pridobljenega znanja za njihovo delo z učenci. 
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3.3 PREDSTAVITEV POGOVORNE SKUPINE, TABORA ZA 

UČENCE IN IZOBRAŽEVANJA ZA UČITELJE  

3.3.1 Predstavitev Pogovorne skupine 

 

Pogovorno skupino sem v šolskem letu 2009/2010 izvajala v času podaljšanega bivanja, 

saj mi je to omogočalo moje delo svetovalne delavke na OŠ Domžale. Skupina je bila 

namenjena učencem 3. in 4. razreda. Obisk je bil izjemen, saj je bilo v interesno 

dejavnost vpisanih kar 27 učencev; 12 fantov in 15 deklet. Zaradi prevelikega števila 

učencev sem oblikovala dve skupini, oziroma dva termina. Nekateri so vseeno izrazili 

željo, da bi skupino obiskovali dvakrat tedensko, čemur sem ugodila. Skupina jim je 

predstavljala razbremenitev in sprostitev po šolskem dnevu. Poleg tega so se družili, 

spoznavali same sebe in druge ter razvijali socialne in komunikacijske veščine skozi 

igro, pogovor in različne delavnice. 

 

V letu 2010/2011 mi delo učiteljice v podaljšanem bivanju na isti šoli ni omogočalo 

izvajanja interesne dejavnosti v času podaljšanega bivanja. Odziv učencev je bil tako 

manjši, saj so, predvsem fantje, imeli v popoldanskem času športno interesno dejavnost. 

Tako je bilo v skupino vključenih 16 učencev iz OŠ Domžale; 10 učencev iz 5. razreda 

in 6 učencev iz 6. razreda; 14 deklet in 2 fanta. 10 učencev je interesno dejavnost 

obiskovalo že drugo leto.   

 

Zastavljeni cilji pri izvajanju interesne dejavnosti Pogovorna skupina: 

 učenje in razvijanje socialnih veščin, čustvene inteligence, spoznavanje samega 

sebe in razvijanje pozitivne samopodobe; 

 osvajanje novih sposobnosti v komunikaciji, podajanje lastnega mnenja in 

sodelovanje pri pogovoru in v skupini ter učenje konstruktivnega reševanja 

konfliktov; 

 pridobivanje neposrednih izkušenj, prevzemanje odgovornosti zase in za druge, 

pridobivanje zaupanja do drugih članov skupine, spodbujanje solidarnosti in 

sočutja, razvijanje čuta pripadnosti skupini ter timskega dela; 

 razvijanje ustvarjalnega udejstvovanja in lastne kreativnosti, samoiniciativnosti, 

spontanosti in improvizacije; 
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 omogočanje neposredne doživete izkušnje v okviru Vikenda doživetij ter 

osamosvajanje, spodbujanje življenja v naravi, pridobivanje praktičnih znanj in 

doživljanje neposrednega uspeha preko lastne aktivnosti;  

 razvijanje interesa za smiselno in ustvarjalno preživljanje prostega časa. 

 

Okviren program dela v Pogovorni skupini:  

 

MESEC 

 

DEJAVNOSTI 

SEPTEMBER, 

OKTOBER, 

NOVEMBER, 

DECEMBER 

 Seznanitev s cilji interesne dejavnosti in pričakovanji 

udeležencev, skupno načrtovanje dejavnosti; 

 predstavljanje in spoznavanje  – spoznavne igre 

(dejavnosti vezane na razvoj skupinske identitete z 

izmenjavanjem osebnih informacij); 

 interaktivne ali socialne igre; 

 pogovor v krogu o različnih temah.  

JANUAR,  

FEBRUAR, 

 MAREC 

 Dejavnosti vezane na samozavedanje in razvijanje 

samopodobe; 

 igre namenjene razvijanju komunikacijskih in socialnih 

veščin ter oblikovanju skupine; 

 igre namenjene opazovanju in percepciji.  

APRIL,  

MAJ, 

JUNIJ 

 Dejavnosti, ki spodbujajo vživljanje in identifikacijo; 

 improvizacijske igre, igre vlog in igre usmerjene na 

krepitev zaupanja v skupini; 

 priprava tabora Vikend doživetij;  

 izvedba vikend tabora v mesecu maju oziroma juniju; 

 evalvacija tabora ter evalvacija in zaključek  Pogovorne 

skupine. 

 

Z učenci smo se srečevali tedensko, vsak petek, od 16.30 do 18.00. V zaključni 

evalvaciji so učenci podali svoje navdušenje nad terminom, saj je za njih skupina 

pomenila lep uvod v vikend. Všeč jim je bilo, da so odšli domov, se malo spočili in nato 

prišli na skupino. Moje razmišljanje, da popoldanski čas ni primeren, da imajo učenci 
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svoje aktivnosti in obveznosti ali pa uživajo v prostem času ter da se jim je težko vrniti 

nazaj v šolo, se je izkazalo za napačno. Prav tako pa tudi mnenje, da so najbolj primerni 

dnevi za izvajanje interesne dejavnosti v sredini tedna.   

 

Dolžina naših srečanj je bila prvotno zastavljena na eno uro, a kmalu smo ugotovili, da 

smo s časom omejeni ter da je ura in pol bolj primerna. Učenci so se skupine 

udeleževali zaradi svojih lastnih interesov in se tudi naučili sprejemati odgovornost za 

svoje odločitve. Vsakokrat, ko so že v naprej vedeli, da se ne bodo mogli udeležiti 

Pogovorne skupine, so mi to sporočili in opravičili izostanek.   

 

Pomemben vidik uspešnosti izvajanja skupine predstavljajo tudi dejavniki, ki jih 

opisujem v nadaljevanju in so predvsem organizacijske narave. 

 

Povabilo na interesno dejavnost predstavlja prvi stik z morebitnimi člani skupine. Poleg 

prijavnic sem vključevala tudi ustno povabilo s predstavitvijo dejavnosti. Predstavitev 

pred celim razredom oz. ciljno skupino je učence veliko bolj pritegnila kot posamezen 

listek – prijavnica, ki je včasih še prebrali niso. Na takšen način so spoznali vodjo oz. 

mentorja interesne dejavnosti. Poudarila sem tudi, da prvo spoznavno srečanje ni 

obvezujoče, da je namenjeno predstavitvi vsebin dela v okviru skupine ter da je 

udeležba prostovoljna. Vrata skupine sem tako puščala odprta in  ohranjala možnost 

vključitve novih članov v skupino tudi med šolskim letom. 

 

Za učence je bilo pomembno, da spoznajo še ostale udeležence in se seznanijo z 

vsebino. Dostikrat so me vprašali »Kdo pa še hodi?«. Uvodno srečanje je bilo tako 

namenjeno predstavitvi okvirnega programa, vsebin in metod dela, pogovarjali smo se o 

pričakovanjih, željah in ciljih ter se spoznavali preko socialnih iger. Prav tako je bilo 

pomembno, da smo že na samem začetku oblikovali pravila v skupini. 

 

Za skupinsko dinamiko je najbolje, da je v skupini od 12 do 18 otrok. Poleg tega so 

učenci dostikrat neučakani in komaj čakajo, da pridejo na vrsto in podelijo svoje mnenje 

skupini. Osebna izkušnja vsekakor potrjuje teorijo, saj je bilo delo v manjši skupini (13 

- 15 članov) bolj prijetno in je omogočalo sproščeno vzdušje.    
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Prostor  je bil v času našega skupnega druženja stalen in učenci, ki so prihajali 15 ali 10 

min prej, so z veseljem samoiniciativno pripravili stole, saj smo srečanje vedno pričeli v 

krogu. Dostikrat so me na takšen način tudi presenetili. Odlično je, če je učilnica, v 

kateri poteka interesna dejavnost, prostorna, tako da se lahko iz stolov oblikuje krog in 

je, za izvajanje različnih iger, omogočeno neovirano gibanje članov.  

 

Včasih sem stole v učilnici zamenjala z blazinami, ki sem jih postavila v krog. V mojem 

primeru se to ni izkazalo za smiselno, saj so blazine delovale bolj kot moteči dejavnik, 

saj niso bili osredotočeni na temo pogovora, temveč so jih blazine privabljale k 

telesnemu sproščanju in igri.  

 

Sproščeno vzdušje v prostoru vsekakor ustvari skupina, seveda pa sem zagotavljala 

nemotena srečanja in bila pri tem pozorna na nepotrebne moteče dejavnike. Ves čas me 

je spremljala ideja, da bi bilo zanimivo prostor občasno zamenjati in opazovati, kako 

deluje skupina v drugačnem okolju (npr. na travniku v okolici šole). Ob koncu šolskega 

leta smo to s skupino tudi izvedli, saj je bila to njihova želja za zaključno zadnje 

srečanje. Imeli smo piknik na travniku v bližini šole in bilo je lepo, kot se za zaključek 

spodobi. Zunanje okolje se je izkazalo za odličen prostor za druženje in izvajanje 

dejavnosti in zunanji dejavniki niso bili prav nič moteči. 

 

3.3.2 Predstavitev tabora Vikend doživetij za učence  
 

Kot študentka socialnega dela sem se večkrat z velikim navdušenjem udeležila taborov 

za mladostnike v okviru Programa učno vzgojne pomoči, ki ga je izvajal Center za 

socialno delo Moste-Polje. V času študija socialne pedagogike pa me je doživljajska 

pedagogika s svojim konceptom očarala. Doživetja na dveh vikend taborih, izvedenih v 

okviru predmeta, so bila zame nepozabna. In prav ta doživetja prenašam in jih želim 

tudi v prihodnje prenašati med učence.   

 

Pričelo se je v šolskem letu 2003/2004 na OŠ Franceta Bevka v Ljubljani. Kot 

pripravnica socialna delavka sem skupaj s psihologom, zaposlenim na šoli, organizirala 

vikend tabor doživljajske pedagogike za 13 učencev 7. in 8. razreda osemletke. V 

mesecu decembru 2003 smo se za vikend podali v taborniško kočo na Mačkovcu pri 

Postojni. Učenci so ob koncu šolskega leta zapisali »Doživeli smo tudi veliko lepega; 
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od šolskih plesov, pa do tabora doživljajske pedagogike, za katerega je zaslužna Tina iz 

svetovalne službe. Dva dni smo prav po »robinzonsko« preživeli v planinski koči na 

Notranjskem. Dolgo se bomo še spominjali dni brez tople vode, pa tudi kosila, saj je 

nekdo premočno solil makarone.«  

 

V šolskem letu 2009/2010 sem na OŠ Domžale za učence, vključene v interesno 

dejavnost Pogovorna skupina in ostale zainteresirane učence, organizirala vikend tabor 

v mesecu juniju 2010 v taborniški koči v Radovni. Tabora se je udeležilo 24 učencev, 

prisotne smo bile tri spremljevalke (poleg mene še spec. ped. Tatjana in pomočnica 

ravnatelja Bojana). Namen tabora je bil učencem v naravnem okolju omogočiti prave, 

doživete izkušnje, neposredne uspehe, spoznavanje samega sebe in drugih, 

konstruktivno reševanje konfliktov v skupini in dvigovanje samopodobe.  

 

Njihova pričakovanja in želje so bila: 

 da bi se dobro razumeli, bili prijazni, prijatelji, da se ne bi prepirali, 

 da bi se imeli lepo, dobro voljo in veselje, 

 veliko različnih in zanimivih  iger, da bi šli do jezera, v gozd, 

 da bi dobro jedli, 

 da bi lahko bili pokonci dokler želimo, lahko ponoči v miru spali, dobro spanje,  

 da bi zakurili ogenj in imeli zvečer ob ognju zabavo, 

 da bi bilo napeto, ko bi šli na večerni pohod, 

 da bi odkrili kaj novega v naravi, da bi videli kakšno novo žival, da bi šli do 

kmetije, 

 zabavo, da bi imeli žurko, da bi imeli »Pokaži kaj znaš«, 

 da bi imeli prireditev za starše ob njihovem prihodu. 

 

Njihovi vtisi ob zaključku vikend tabora pa: 

 spoznali in spoprijateljili smo se z drugimi ljudmi in prepletli nova trdna  

prijateljstva, na taboru smo se zelo zabavali,  

 všeč nam je bilo postavljanje tabornega ognja in dejavnosti ob ognju, 

 najbolj nam je bilo všeč, ko smo bili pri jezeru in paglavci ter oblikovanje gline 

in mazanje z njo, 

 iskanje skritega zaklada zvečer nam je bilo zelo všeč, 
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 všeč nam je bilo spanje v spalnih vrečah,  

 všeč so nam bile vse igre, ki smo se jih šli še posebej šaljive (npr. Krava 

mukarica), 

  to je bil najboljši vikend doslej.  

 

V šolskem letu 2010/2011 sem v okviru interesne dejavnosti Pogovorna skupina 

ponovno organizirala vikend tabor, ki sem ga poimenovala Vikend doživetij. Doživetje 

sem omogočila tudi učencem, ki niso bili vključeni v interesno dejavnost. V mesecu 

juniju smo se za vikend (odhod v petek ob 13. uri in prihod staršev po otroke v nedeljo 

ob 14. uri) odpravili na Pokljuko v taborniško kočo. Tabora se je udeležilo 18 učencev 

in 3 spremljevalke (poleg mene še učiteljici v podaljšanem bivanju Alja in Angelina). 

 

Tabor je vključeval načela doživljajske pedagogike in naše temeljno vodilo se je glasilo: 

doživeti na lastni koži, slogan pa: s srcem, glavo in rokami. Na taboru smo spodbujali 

skupinsko življenje in prispevali k samodisciplini, odgovornosti in k osamosvajanju 

mladih.  

 

Cilji:  

 osvojijo nove sposobnosti v komunikaciji, sodelovanju, učenju konstruktivnega 

reševanja  konfliktov; 

 prevzamejo odgovornost zase in za druge, so solidarni in pridobijo zaupanje do 

drugih članov skupine; 

 osvojijo primerne socialne veščine, se učijo skozi igro in različne delavnice; 

 pridobijo izkušnjo, kako potrebe odložiti na kasneje; 

 doživijo neposredni uspeh preko lastne aktivnosti; 

 razvijajo samoiniciativnost, kreativnost, spontanost in improvizacijo; 

 pridobijo praktična znanja; 

 se medsebojno povežejo in bolje spoznajo ter stkejo nova prijateljstva. 

 

Dejavnosti na taboru: 

 socialne igre namenjene razvijanju komunikacijskih in socialnih veščin; 

 gibalne igre, lov na skriti zaklad, zabavne igre; 
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 sprehodi, opazovanje okolja, orientacija, večerni potep s svetilkami, priprava 

tabornega ognja; 

 delitev dela pri pripravi obrokov, za katere skrbimo sami (kuhanje, priprava 

mize, pospravljanje). 

 

Skupaj postavljena pravila na taboru Vikend doživetij: 

 ko eden govori, ostali poslušamo; 

 smo prijazni drug do drugega; 

 živali pustimo pri miru; 

 ne vzemamo tujih stvari; 

 za seboj pospravljamo; 

 preden vstopamo v drugo sobo potrkamo; 

 nismo zamerljivi; 

 ne vtikamo se v zadeve drugih; 

 lepo jemo; 

 si pomagamo. 

3.3.3 Predstavitev izobraževanja za učitelje Vikenda doživetij 

  

Odločitvi za organizacijo izobraževanja Vikend doživetij je botrovala želja učitelje 

seznaniti z metodami dela, ki temeljijo na izkustvenem učenju. Z učiteljico razrednega 

pouka na OŠ Domžale in bodočo socialno pedagoginjo Marijo Štebe sva združili moči 

in pripravili program izobraževanja. K sodelovanju sva povabili tudi učitelja fizike Belo 

Szomi Kralja in zunanja sodelavca iz  Slovenskega združenja za cirkuško pedagogiko – 

Cirkokrog, Anjo Mikič Crovella in Denisa Crovello. Izobraževanje je bilo predvideno 

za manjšo skupino, do 15 udeležencev. Zaradi velikega zanimanja smo skupino razširili 

na 20 udeležencev. Tik pred zdajci so nekateri posamezniki zaradi objektivnih razlogov 

odpovedali svojo udeležbo in končno število je bilo enako prvotno zastavljenemu. Tako 

se je 15 pedagoških delavcev v mesecu maju 2011 (sobota in nedelja) udeležilo 

izobraževanja Vikend doživetij v taborniškem domu Kovk nad Ajdovščino. 

 

Zastavili sva si naslednje cilje. Udeleženci izobraževanja: 

 se seznanijo s spoznanji skupinskega dela in pridobijo metodična znanja s 

področja  skupinske dinamike; 
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 se seznanijo z načeli in cilji doživljajske pedagogike in dejavnosti izkusijo na 

lastni koži;  

 spoznajo dejavnosti za razvijanje čustvene inteligence in socialnih veščin;   

 pridobijo uporabna znanja za vodenje spoznavnih, socialnih in komunikacijskih 

iger; 

 spoznajo ozvezdja in svetle zvezde spomladanskega nočnega neba (Luna, 

Saturn); 

 spoznajo naprave za opazovanje in opazujejo Sonce ter izdelajo fotografije;  

 se naučijo osnovnega ravnanja s cirkuškimi rekviziti in izvajajo lažje akrobacije;  

 se medsebojno povežejo in bolje spoznajo ter stkejo nova prijateljstva. 

 

Dejavnosti na taboru: 

 socialne igre namenjene razvijanju komunikacijskih in socialnih veščin; 

 gibalne igre in zabavne igre; 

 sprehodi, opazovanje okolja, večerni potep s svetilkami, priprava tabornega 

ognja; 

 delitev dela pri pripravi obrokov za katere skrbimo sami (kuhanje, priprava 

mize, pospravljanje); 

 cirkuška delavnica v izvedbi Slovenskega združenja za cirkuško pedagogiko - 

Cirkokrog (Anja Mikič Crovella in Denis Crovella);  

 delavnica astronomije (Bela Szomi Kralj). 

 

Pravila, ki smo jih na taboru postavili: 

 se poslušamo; 

 smo točni; 

 smo strpni; 

 uporabljamo pozitivno komunikacijo; 

 smo sproščeni ter iskreni in ne zamerljivi; 

 vse ostane v skupini – diskretnost; 

 pogovore o šoli pustimo za šolo, 

 pospravljamo za seboj in pazimo na čistočo; 

 vzamemo toliko hrane, kot jo lahko pojemo. 
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Na tem mestu podajam evalvacijo izobraževanja za učitelje, ki sva jo skupaj s sovodjo 

Marijo napisali in jo predstavili kolektivu na pedagoški konferenci v juniju 2011. 

 

Evalvacija izobraževanja za pedagoške delavce 

 

»Doživeti na lastni koži« je bilo temeljno vodilo izobraževanja. Slogan pa: s srcem, 

glavo in rokami. Učitelji OŠ Domžale smo se podali doživetjem naproti na Kovk nad 

Ajdovščino in vikend preživeli v taborniškem domu, ki se nahaja na čudoviti lokaciji v 

sožitju z naravo. Pričakovanja udeležencev so se uresničila, v okviru vikenda pa smo 

uresničili vse zastavljene cilje.  

Z novimi imeni, ki so opisovala naše osebnostne lastnosti, smo se podali v spoznavanje 

drug drugega na malo drugačen način. Udeleženci so tako pridobili nabor novih 

spoznavnih iger, ki bodo v njihovo delo z učenci prinesla novo svežino. Predvsem pa so 

bile spoznavne igre namenjene sprostitvi in medosebnemu povezovanju in spodbujanju 

pozitivne klime med sodelavci.  

Pomemben del pri našem delu predstavlja komunikacija in igre namenjene razvijanju 

socialnih in komunikacijskih veščin so osvetlile pomen le te. Udeleženci bodo prav 

gotovo pridobljena znanja uporabili za spodbujanje socialnih in komunikacijskih veščin 

in razvijanju čustvene inteligence učencev. Sproščenost in smeh sta bila nepogrešljiv 

del našega druženja, majhne pozornosti pa smo si namenili tudi v okviru igre Skrivni 

prijatelj. Predstavitev kreativnega medija – lutke, pa je prinesla novo izkušnjo, ki jo 

bodo učiteljice uporabile pri delu z učenci.  

Prav posebna izkušnja je bila delitev skupnih opravil (kuhanje, priprava mize in 

pospravljanje), ki je spodbujala k sodelovanju in razvijanju skupinskega dela. Večerna 

priprava tabornega ognja, krompir v žerjavici, domač pirin kruh s čemaževim namazom, 

pečene hrenovke, slane palčke, kitara in ljudske pesmi so nas ponesle v zasanjano 

obdobje brezskrbnih dni. 

Poseben pečat pa sta pustili dve delavnici. Cirkuška delavnica, ki sta jo izvedla Anja 

Mikič Crovella in Denis Crovella iz Združenja Cirkokrog, ni nikogar pustila 

ravnodušnega. Preizkusili smo se v lažjih akrobacijah in »gradili« človeške piramide. 

Zaupanje je bilo bistvenega pomena in nam je čudovito uspelo. Svojega notranjega 

otroka pa smo izpustili na cirkuško dvorišče, kjer smo se preizkusili v ravnanju s 

cirkuškimi rekviziti.  

Nepopisno lepo je bilo nočno doživetje, ko nam je Bela Szomi Kralj predstavil ozvezdja 
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in svetle zvezde spomladanskega nočnega neba. Sinji vrh nam bo vedno ostal v 

spominu, saj takšnega božanskega razgleda ne doživiš vsak dan. Predvsem pa lahko 

rečemo, da je medsebojna povezanost in stkana mreža novih prijateljstev prinesla nov 

vir energije ter novega zagona.  

3.4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Pri raziskovanju sem si postavila naslednja raziskovalna vprašanja:  

 

V okviru Pogovorne skupine: 

 Zakaj so se odločili za vključitev v interesno dejavnost Pogovorna skupina? 

 Ali so vključeni učenci z veseljem prihajali na skupino in imeli v skupini 

občutek pripadnosti, zaupanja in spoštovanja? 

 Kako jim je bil všeč način dela in potek dejavnosti v skupini? 

 Ali jim je bila omogočena aktivna vloga pri soustvarjanju programa? 

 Kaj so pridobili in se naučili v skupini? 

 Ali sem kot mentorica ustrezno vodila skupino? 

 Ali bi želeli tudi v prihodnje obiskovati tovrstno skupino? 

 

V okviru tabora za učence Vikenda doživetij: 

 Ali so imeli učenci pred odhodom dovolj informacij o taboru? 

 Ali jim je bil všeč prostor in kraj bivanja? 

 Kakšna je bila po njihovem mnenju organizacija in izvedba tabora ter kakšna je 

njihova ocena tabora? 

 Ali so se njihova pričakovanja izpolnila? 

 Ali so bile dejavnosti ustrezno razporejene, ter všečnost in uporabnost le-teh? 

 Kakšni so bili medosebni odnosi med udeleženci? 

 Kakšen je bil način vodenja učiteljic in zaupanje vanje? 

 Ali bi se ponovno udeležili tabora? 

 

V okviru izobraževanja za učitelje tabora Vikenda doživetij:  

 Kakšna je bila po njihovem mnenju organizacija in izvedba tabora ter njihova 

ocena izobraževanja? 

 Ali so se njihova pričakovanja izpolnila? 



Tina Verbančič: Pogovorna skupina in Vikend doživetij kot socialno pedagoška projekta v osnovni šoli 

 

59 
 

 Kakšna je uporabna vrednost pridobljenih izkušenj in novih znanj pri njihovem 

pedagoškem delu z otroki? 

 Ali je tabor prispeval k boljšim medosebnim odnosom med udeleženci? 

 

3.5 METODOLOGIJA 
 

3.5.1 Raziskovalna metoda 

 

Raziskava je kvalitativna (gradivo sestavljajo besedni opisi) in kvantitativna (podatke 

sem dobila s standardiziranimi merskimi postopki).  

 

3.5.2 Vzorec 
 

Vzorec predstavljajo vključeni učenci v interesno dejavnost Pogovorna skupina in 

sodelujoči učenci na taboru Vikend doživetij. Prav tako pa tudi učitelji, ki so se odločili 

za udeležbo na izobraževanju – taboru Vikend doživetij.  

 

V interesno dejavnost Pogovorna skupina je bilo v šolskem letu 2010/2011 vključenih 

16 učencev iz OŠ Domžale; 10 učencev iz 5. razreda in 6 učencev iz 6. razreda; 14 

deklet in 2 fanta. 10 učencev je interesno dejavnost obiskovalo že drugo leto. 

Evalvacijski vprašalnik je izpolnilo 15 učencev. 

 

Tabora Vikend doživetij se je v mesecu juniju 2011 udeležilo 18 učencev iz OŠ 

Domžale; 14 učencev iz 5. razreda in 4 učenci iz 6. razreda; 14 deklet in 4 fantje. 14 

udeležencev je tudi redno obiskovalo interesno dejavnost Pogovorna skupina v šolskem 

letu 2010/2011. Trinajst učencev se je tabora udeležilo tudi v lanskem šolskem letu. 

Evalvacijski vprašalnik je izpolnilo 17 učencev.   

 

Izobraževanja – tabora Vikend doživetij se je v mesecu maju 2011 udeležilo 15 učiteljic 

(4 učiteljice v oddelkih podaljšanega bivanja, 8 učiteljic razrednega pouka, 2 učitelja 

slovenščine na predmetni stopnji in pomočnica ravnatelja) OŠ Domžale. Evalvacijski 

vprašalnik je izpolnilo 15 udeležencev. 
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3.5.3 Zbiranje in obdelava podatkov 
 

Za namen raziskave sem sestavila dva evalvacijska vprašalnika in sicer vprašalnik za 

učence vključene v interesno dejavnost Pogovorna skupina in udeležence tabora Vikend 

doživetij ter vprašalnik za učitelje, ki so se udeležili izobraževanja tabora Vikend 

doživetij. 

V evalvacijski vprašalnik sem vključila tako vprašanja zaprtega kot odprtega tipa z 

možnostjo podajanja lastnih mnenj. Učencem in učiteljem sem jih osebno razdelila 

teden dni po taboru, v mesecu juniju 2011. Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo 

anonimno, individualno v šoli ali doma. Izpolnjene vprašalnike so mi učenci osebno 

vrnili, učitelji tudi osebno ali pa so mi jih dali v predalček v zbornici.  Tako učenci, kot 

učitelji niso imeli težav pri reševanju.  

 

Zbrane podatke sem obdelala kvantitativno z računalniškim programom Microsoft 

Office Excel 2007 in deloma kvalitativno.  

 

3.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  
 

3.6.1 Pogovorna skupina 
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Graf 1: Razlog za vključitev v skupino 

Večina učencev (10 od 15-tih učencev) se je vključila v Pogovorno skupino, ker so jim 

všeč igre in učiteljica, ki vodi skupino. Zame kot mentorici skupine je to potrditev, da je 

pomembno vzpostavljanje osebnega pedagoškega odnosa, saj le tako postanemo 

pomembni drugi za otroke. Devet učencev je izbralo trditev, ker  se  radi pogovarjajo in 

se dobro počutijo v skupini. Šest učencev je izbralo trditev, ker so  vključeni v skupino 

tudi njihovi prijatelji.  

   

 

N (število vključenih učencev) = 15 

Graf 2: Počutje učencev v skupini 

Učenci so z veseljem hodili na skupino, saj se s to trditvijo strinja vseh 15 udeležencev. 

Prav tako je 10 učencev v skupini imelo občutek pripadnosti, zaupanja in spoštovanja. 

Tako lahko potrdim, da sem skupaj z udeleženci uspela ustvariti varno in zaupno okolje 

ter odprt prostor za pogovor. Učenci se zelo radi pogovarjajo ter zaupajo svoje 

probleme, če je le vzpostavljen oseben in zaupen odnos tako med člani skupine, kot tudi 

z mentorjem. Večina udeležencev se strinja, da so se lahko sproščeno in iskreno 

pogovarjali o različnih temah, le dva učenca se ne strinjata s to trditvijo.  
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N (število vključenih učencev) = 15 

Graf 3: Metode dela v skupini 

Vključenim v interesno dejavnost Pogovorna skupina je bil všeč potek dejavnosti v 

skupini in pogovarjanje v krogu, saj se le en član skupine ni bil takšnega mnenja. 

Struktura srečanja je bila vedno ista. Kot sem že opisala v teoretičnem delu smo si 

najprej podelili počutje in se na takšen način povezali. Osrednja dejavnost so bile igre 

ali določena tema, o kateri smo se pogovarjali. Po posamezni igri in ob koncu srečanja 

pa je bila ključna refleksija.  Zajemala je tako vsebinsko kot odnosno raven srečanja ter 

je bila zame kot mentorja zelo dragocena. Tako lahko zabeležimo pogled na dogajanje v 

skupini, hkrati pa tudi ideje, načrte in občutke učencev. Lažje zaznavamo spremembe v 

skupini, odzive na posamezne igre, teme pogovora ter kasneje izboljšamo sam koncept 

dela in sledimo procesu razvijanja skupine.  
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N (število vključenih učencev) = 15 

Graf 4: Soustvarjanje programa Pogovorne skupine 

Udeleženci so aktivno sodelovali pri pripravi letnega delovnega načrta skupine, kar je 

razvidno iz zgornjega grafa. Vsi učenci so mnenja, da jim je bila omogočena aktivna 

vloga pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji interesne dejavnosti. Le en posameznik se 

ne strinja, da je imel možnost soustvarjanja programa. Ocenjujem, da sem omogočala 

odprt prostor za doprinos njihovih idej in jih spodbujala k razmišljanju o njihovih 

konceptih, vizijah ter načrtih ter tako uresničevala načelo soustvarjanja in spodbujanja 

učenčeve lastne aktivnosti. 

 

Pogovorna skupina je odpirala prostor za razvijanje njihovih idej in je bila odsev 

njihovega mišljenja in pogleda na svet. To sem lahko dosegla tako, da so bile 

izpostavljene zanje pomembne teme in odprt prostor za diskusijo. Kot mentor sem jih 

tako osebno spoznala in jih spremljala na njihovi tedanji življenjski poti. 
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N (število vključenih učencev) = 15 

Graf 5: Pridobljeno in naučeno v skupini 

Kot je razvidno iz zgornjega grafa so se udeleženci v večini naučili spoštovati in 

sprejemati drugačnost med ljudmi. Le en učenec ni takšnega mnenja. Moje osnovno 

vodilo pri vodenju skupine je, da spoštujemo drug drugega. Moj večkrat izrečeni stavek 

pa: »Ne pričakujem, da boste vsi prijatelji med seboj, pričakujem pa, da boste spoštovali 

drug drugega.« Na takšen način sem članom skupine omogočila občutek varnosti in 

sprejemanje drug drugega - vsi drugačni, vsi enakopravni. Z mojo doslednostjo pri 

upoštevanju tega načela lahko rečem, da v skupini ni bila prisotna nestrpnost ter žaljenje 

ali zasmehovanje drugega. Vsak ima pravico do osebnega dostojanstva ter do svobode 

izražanja svojih misli.  

 

Vsi vključeni učenci pa so mnenja, da so pridobili nova znanja o sebi, drugih, odnosih 

in komunikaciji. Prav tako se v večini, z izjemo enega učenca, strinjajo, da so se 

pozitivno naučili reševati konflikte in postali bolj samozavestni. Tako lahko potrdim, da 

je obiskovanje interesne dejavnosti prispevalo k temu, da so učenci, vsaj v večini postali 

bolj samozavestni. Dvanajst učencev se je strinjalo, da se svojih misli in čustev bolje 

zavedajo in jih lažje izražajo. Štirje učenci se z omenjeno trditvijo ne strinjajo.  
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Graf 6: Vodenje skupine 

Vseh 15 učencev vključenih v Pogovorno skupino meni, da je mentorica dobro vodila 

skupino, 14 članov se s trditvijo popolnoma strinja in en član strinja. Pri vodenju 

skupine sem izhajala iz svojega osebnega prepričanja, da smo vsi v skupini enakovredni 

ter da za vse veljajo enaka pravila. Kot vodja sem sledila načelom demokratičnega 

načina vodenja. Tisto, kar sem pričakovala od članov, sem najprej zahtevala od sebe in 

poskušala biti pozitivni vzgled. Osnova takemu stilu vodenja pa je vsekakor moje 

osebno zadovoljstvo pri vodenju malih skupin. Uživala sem pri vseh naših igrah in se 

tudi v dejavnosti aktivno vključevala, če le ni bila moja vloga za potrebe izvedbe igre 

drugače opredeljena. Tako kot učenci, sem tudi sama z velikim navdušenjem prihajala 

na naša srečanja in iskreno z njimi delila svoje občutke in misli.  
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Graf 7: Želje za naprej 

Štirinajst učencev vključenih v interesno dejavnost bi tudi v naslednjem šolskem letu 

obiskovalo Pogovorno skupino. Le en učenec ni takšnega mnenja.  

Vseh 15 učencev se strinja, da bi jim bilo všeč, da bi v šoli obstajal takšen izbirni 

predmet. Menim, da bi bilo smiselno v prihodnje razmišljati o umestitvi tovrstnega 

izbirnega predmeta v nabor izbirnih predmetov, saj spodbuja osebnostno rast učenca. 

3.6.2 Vikend doživetij za učence 
 

 

 

N (število udeležencev) = 17 

Graf 8: Načrtovanje tabora 

Iz grafa je razvidno, da so vsi udeleženci pred odhodom pridobili dovolj informacij o 

taboru. Večina učencev je bila že v lanskem letu na taboru in so vedeli, kaj lahko 

pričakujejo. Prav tako smo več srečanj v okviru interesne dejavnosti Pogovorna skupina 

namenili načrtovanju tabora. Pred odhodom sem pripravila zloženko, v kateri so imeli 

vse potrebne informacije in organizirala informativni sestanek za starše, ki se ga je 

udeležilo 13 staršev od 18 prijavljenih učencev. Srečanje s starši je bilo namenjeno 

predstavitvi tabora in dela v Pogovorni skupini. Učenci so se skupaj s starši igrali 

socialne igre, ki so jih sami izbrali ter tako predstavili način dela v okviru skupine. 
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N (število udeležencev) = 17 

Graf 9: Prostor in kraj bivanja 

Prostor in kraj bivanja sta bila za večino učencev primerno izbrana, le en udeleženec ni 

bil takšnega mnenja. Bežen vtis o prostoru in kraju bivanja so udeleženci dobili že pred 

taborom, saj so si lahko na spletni strani ogledali slike koče. Prav gotovo pa so bili 

najbolj vznemirljivi prvi trenutki prihoda, ko smo spoznavali hišo in raziskovali 

okolico. Radovednosti udeležencev nismo prav nič zadrževali in dejavnost »zavzetje 

koče« je bila vedno na prvem mestu. Bivanje v taborniški koči je bilo všeč skoraj vsem 

učencem, le enemu ne. Spanje v spalnih vrečah je bilo za nekatere prav posebno 

doživetje, saj je bilo to zanje prvič. Večini je bilo to všeč, drugačnega mnenja pa so bili 

štirje učenci. 

 

 

 

Graf 10: Organizacija in izvedba tabora 
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Oblika tabora je navdušila 15 posameznikov, s to trditvijo se ne strinjata dva 

posameznika. Prav tako je večina udeležencev mnenja, da je bil tabor dobro organiziran, 

le dva udeleženca nista takšnega mnenja. Vseh 17 učencev pa se strinja, da so učiteljice 

vikend tabor dobro izpeljale. 

 

 

N (število udeležencev) = 17 

Graf 11: Pričakovanja udeležencev 

Prav vsi učenci so od tabora pričakovali veliko zabave. V večini so izpostavili tudi 

veliko dobrih in zabavnih iger ter veliko smeha. Zanje je bilo pomembno tudi gibanje v 

obliki pohodov oziroma sprehodov in preživljanje časa s prijatelji. Nekateri so 

pričakovali veliko dobre volje in veselja, zabavo in igre ob tabornem ognju ter dobro 

hrano.  
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N (število udeležencev) = 17 

Graf 12: Izpolnjena pričakovanja 

Vseh 17 udeležencev, ki je izpolnilo evalvacijski vprašalnik, se strinja, da so se na 

taboru imeli lepo. Drugače pa ocenjujejo izpolnitev pričakovanj. Večini so se 

pričakovanja izpolnila, en posameznik pa je drugačnega mnenja.  

 

 

N (število udeležencev) = 17 

Graf 13: Dejavnosti na taboru 
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Udeleženci tabora so mnenja, da so bile dejavnosti časovno ustrezne razporejene. Prav 

tako se večina strinja, da so imeli dovolj prostega časa za igro po izbiri. Dva učenca se 

ne strinjata s to trditvijo. Vsi razen enega učenca se strinjajo, da si bodo bolje zapomnili 

dejavnosti, ki so jih izkusili na lastni koži ter tako potrjujejo pomen izkustvenega 

učenja. V večini tudi potrjujejo uporabno vrednost iger, saj jih bodo lahko uporabili tudi 

pri igri s svojimi prijatelji.  

 

 

N (število udeležencev) = 17 

Graf 14: Skupna opravila na taboru 

Štirinajst učencev se strinja, da jim je bilo všeč, da so hrano pripravljali sami in 

pospravljali za seboj, trem učencem to ni bilo všeč. Pri tem je aktivno sodelovalo 13 

učencev, štirje učenci se skupnih opravil niso udeleževali. Vsi razen enega so mnenja, 

da so k povezovanju skupine pripomogla tudi skupna opravila. 
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N (število udeležencev) = 17 

Graf 15: Medosebni odnosi med udeleženci 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da so dejavnosti spodbujale sodelovanje med udeleženci, 

saj so prav vsi učenci to potrdili. Prav tako so v večini mnenja, da so se na taboru bolje 

spoznali, saj le dva udeleženca ne delita z njimi takšnega mnenja.  

 

Prav tako so v večini (14 udeležencev) mnenja, da so z ostalimi udeleženci tabora 

vzpostavili tesnejše medosebne odnose, le trije učenci se ne strinjajo s to trditvijo. 

Večina je tudi mnenja, da so se v času skupnega druženja med seboj povezali kot 

skupina. Le dva udeleženca nista takšnega mnenja. 
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N (število udeležencev) = 17 

Graf 16: Najbolj všečne dejavnosti 

Učencem je bila najbolj všeč igra Plenilska miš, katere cilj je bilo spoznavanje in 

zavedanje različnih čutil. Prav tako jim je bila zelo všeč igra Lov na skriti zaklad. Igro 

je pripravila skupina učencev in pri tem imela popolnoma proste roke. Skupini učencev, 

ki je igro organizirala, je uspešna izvedba igre in navdušenje učencev nad igro prinesla 

veliko zadovoljstvo in uspeh. Poseben čar pri izvedbi takšnega tabora ima že sama 

okolica in raziskovanje le te. Bili smo obdani z gozdom in prosta igra v gozdu je 

učencem veliko pomenila, saj v mestu nimajo te možnosti. Prav tako pa tudi taborni 

ogenj in dejavnosti ob njem. Na tem mestu bi izpostavila uresničevanje načela 

doživljajske pedagogike naravnanost k naravi. Prav tako je bilo posebno doživetje večer 

ob tabornem ognju. Zaradi slabega vremena, smo to doživeli le enkrat, a zanje je bilo 

nepozabno doživetje. Učence so navdušile različne igre in težko izpostavim skupni 

faktor omenjenih iger.   
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N (število udeležencev) = 17 

Graf 17: Všečne dejavnosti 

Na tem mestu bi izpostavila dejavnost Moje novo ime, ki je bila med učenci pozitivno 

sprejeta in je spodbujala njihovo kreativnost ter razmišljanje o pozitivnih osebnostnih 

lastnostih posameznika. Za čas tabora so vsi pogosto uporabljali svoja nova imena in 

tudi že znane spoznavne igre so postale zabavne.  

Prav tako je bil čudovit spomin na tabor tudi Knjiga prijateljstva. Udeleženci so drug za 

drugega pisali pozitivna sporočila in tako dobili odgovor na vprašanje »kako me vidijo 

drugi«. Pozitivna sporočila so bila z veseljem sprejeta in so ostala v fizični obliki lep 

spomin.  

Med seboj pa so se učenci povezali z igro Skrivni prijatelj, pri kateri so svojemu 

skrivnemu prijatelju vse tri dni namenjali različne pozornosti, sporočilca in darilca iz 

posebne trgovine – narave.   
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N (število udeležencev) = 17 

Graf 18: Najmanj všečne dejavnosti 

Najmanj všečna dejavnost, ki so jo učenci izpostavili je bila igra Most. Igra pri njih ni 

vzbudila posebnega zanimanja in sama organizacija, pri zasledovanju cilja znotraj dveh 

skupin, ni bila uspešno izpeljana. Učenci niso bili notranje motivirani in že na samem 

začetku niso verjeli, da jim bo uspelo uresničiti zastavljeni cilj. Igre nismo izpeljali, smo 

se pa o tem pogovorili.       

 

Učenci so izpostavili naslednje dogodke oziroma dejavnosti ali igre, ki so se jim še 

posebej vtisnile v spomin.  
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 Morilec. 

 V spomin se mi je najbolj vtisnila igra Slepa miš. 

 Plenilska miš, Talenti ob ognju. 

 Vtisnil se mi je prosti čas in skrivanje v gozdu, drugače pa sem oziroma imam 

vse kar smo počeli, tudi v spominu. 

 Plenilska miš oziroma skoraj vse igre, koča … tabor mi je bil všeč. 

 Plenilska miš, Morilec in taborni ogenj. Najbolj pri srcu mi je bilo streljanje z 

lokom. 

 Plenilska miš, srečanje krav. 

 Igra Detektivski primer. 

 

 

N (število udeležencev) = 17 

Graf 19: Prisotnost staršev na zaključni evalvaciji 

Večini udeležencev (13 učencev) je bilo všeč, da so bili na zaključni evalvaciji prisotni 

starši. Štirje učenci se s tem niso strinjali.  

Družina je za otroka primarna skupina in starši so podporni steber ter imajo pomembno 

vlogo tudi pri spodbujanju, spremljanju ter podpiranju svojega otroka pri udejstvovanju 

v interesnih dejavnostih. Tako je bilo moje osnovno vodilo za povabilo staršev na 

zaključno evalvacijo želja, da jih skozi besede njihovih otrok seznanim o pomenu 
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nepozabnih doživetij za otrokov osebni razvoj. Tako sem tudi njim prenesla sporočilo, 

da je izkustveno učenje pomembno.  

 

 

 

Graf 20: Način vodenja učiteljic 

Trinajst udeležencev se je strinjalo, da so se učiteljice in udeleženci medsebojno in 

vzajemno spoštovali, se pogovarjali in dogovarjali ter da so bili učenci slišani. Štirje 

posamezniki niso bili takšnega mnenja, temveč so mnenja, da so učiteljice učence 

usmerjale, preverjale in dajale navodila, pri čemer ni bilo možnosti dogovora in 

sodelovanja.  

Učiteljice smo se zavzemale za demokratičen način vodenja skupine, kar pomeni, da 

smo spodbujale medsebojno komunikacijo in izražanje mnenj ter njihovih predlogov. 

Tako smo sprejemali skupne odločitve in ustvarjali ugodno, sproščeno ter ustvarjalno 

klimo.  
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Graf 21: Vzpostavljeno zaupanje v učiteljice 

Šest učencev je pridobilo zadosten občutek zaupanja v katero izmed učiteljic, da bi se 

kasneje ob morebitnih težavah obrnili na njo in osem učencev delno. Trije učenci niso 

pridobili zaupanja v nobeno izmed učiteljic. Sklepam lahko, da so to tisti učenci, ki niso 

bili vključeni v interesno dejavnost Pogovorna skupina.  

 

 

 

Graf 22: Končna ocena tabora 

Štirinajst učencev je tabor ocenilo z odlično oceno, eden s prav dobro in dva z dobro 

oceno. Rezultati potrjujejo uspešnost izvedenega tabora. 

 

 

N (število udeležencev) = 17 

Graf 23: Predlogi za spremembe 
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Dvanajst učencev je na to vprašanje odgovorilo z ne, torej na taboru ne bi ničesar 

spremenili. Dva posameznika sta še napisala: 

 Ne, saj so učiteljice naredile najboljši tabor. 

 Ne, tabor je bil dobro organiziran. 

Trije udeleženci so odgovorili pritrdilno, njihovi predlogi pa so sledeči:   

 Vreme (ni odvisno od nas). 

 Da bi dlje spali. 

 Bi dodala jezero iz prejšnjega leta, več zanimivih iger. 

Nekateri učenci so dodali še: 

 Tabor mi je bil zelo všeč. 

 Da je bilo to nepozabno doživetje. 

 Najboljši tabor do zdaj. 

 Da sem se imela odlično in fenomenalno. 

 Bilo je zelo dobro in zabaval sem se. 

 

 

N (število udeležencev) = 17 

Graf 24: Želje za naprej 

Iz grafa lahko razberemo, da bi se 16 učencev ponovno udeležilo takšnega tabora, le en 

posameznik se tabora ne bi udeležil. Prav tako bi večina udeležencev (15 učencev) tabor 
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priporočila tudi ostalim, dva učenca tega ne bi storila. Petnajst učencev bi se udeležilo 

dveh vikend taborov v šolskem letu, dva učenca se taborov ne bi udeležila. Če bi tabor 

trajal več dni in bi bil med šolskimi počitnicami, bi se ga udeležilo 13 učencev, štirje 

učenci se ga ne bi udeležili. Ena udeleženka je dodala, da bi se udeležila tabora, če bi 

imela čas. 

3.6.3 Vikend doživetij za učitelje 

 

 

N (število udeležencev) = 15 

Graf 25: Organizacija in izvedba izobraževanja 

Vsi udeleženci izobraževanja se strinjajo, da je bilo izobraževanje dobro organizirano in 

da jih je navdušila oblika izobraževanja. Prav tako sta obseg in poglobljenost dejavnosti 

ustrezala trajanju izobraževanja. Dejavnosti so bile po mnenju udeležencev ustrezno 

razporejene. Prav tako pa sta bila primerno izbrana prostor in kraj bivanja. Če 

povzamem prikazane podatke v grafu, je bilo izobraževanje dobro organizirano in 

uspešno izpeljano.  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Izobraževanje 

je bilo dobro 

organizirano. 

Navdušila me 

je oblika 

izobraževanja. 

Obseg in 

poglobljenost 

dejavnosti je 

ustrezala 

trajanju 

izobraževanja. 

Dejavnosti so 

bile časovno 

ustrezno 

razporejene. 

Prostor in kraj 

bivanja sta bila 

primerno 

izbrana. 

Organizacija in izvedba izobraževanja 

Sploh se ne strinjam Se ne strinjam Se strinjam Popolnoma  se strinjam 



Tina Verbančič: Pogovorna skupina in Vikend doživetij kot socialno pedagoška projekta v osnovni šoli 

 

80 
 

 

N (število udeležencev) = 15 

Graf 26: Pričakovanja udeležencev izobraževanja 

Večina (13 udeležencev) je od tabora pričakovala nove in zanimive ideje ter nova 

spoznanja. 11 učiteljev je pričakovalo tudi dobro voljo, veselje in zabavo ter devet 

posameznikov sprostitev. Udeleženci so izpostavili tudi, da pričakujejo veliko smeha, 

spoznavanje med seboj in prijetno druženje.   
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N (število udeležencev) = 15 

Graf 27: Izpolnjena pričakovanja 

Pričakovanja vseh udeležencev so se izpolnila. 

 

 

N (število udeležencev) = 15 

Graf 28: Uporabna vrednost izobraževanja 
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Vsi udeleženci se strinjajo, da so pridobili uporabna znanja in nove ideje, ki jim bodo 

koristile pri delu z učenci. Prav tako so pridobili uporabna znanja za vodenje 

spoznavnih, socialnih in komunikacijskih iger. Dejavnosti, ki so jih izkusili na lastni 

koži bodo lažje uporabili pri delu z učenci, kot če bi jih le prebrali.. 

 

 

N (število udeležencev) = 15 

Graf 29: Vrednost skupnih opravil 

Vsem udeležencem izobraževanja je bilo všeč, da so sami pripravljali hrano in 

pospravljali za seboj, vsi so pri tem aktivno sodelovali. Prav tako so mnenja, da so k 

povezovanju skupine pripomogla skupna opravila. 
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N (število udeležencev) = 15 

Graf 30: Medosebni odnosi med udeleženci 

Vsi udeleženci so mnenja, da so dejavnosti spodbujale sodelovanje med udeleženci in 

da so jih tako bolje spoznali in z njimi vzpostavili tesnejše medosebne odnose. Strinjajo 

se tudi, da so se v času izobraževanja povezali kot skupina. 

 

 

N (število udeležencev) = 15 

Graf 31: Ocena izobraževanja 
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Vsi udeleženci so se strinjali, da sta voditeljici na strokoven in zanimiv način izvedli 

delavnico. Strinjajo se tudi v trditvi, da bi izobraževanje priporočili drugim pedagoškim 

delavcem in se ponovno udeležili takšnega izobraževanja. 

 

 

N (število udeležencev) = 15 

Graf 32: Najbolj všečne dejavnosti 

Vsem udeležencem je bila najbolj všeč kreativna igra Pokaži, kaj delaš, ki spodbuja  

izražanje skozi neverbalno komunikacijo. Prav tako je bila vsem všeč večerja ob 

tabornem ognju, saj smo vsi skupaj ustvarili prav posebno sproščeno in povezovalno 

vzdušje. Večini je bilo všeč tudi, da smo si podelili pozitivna sporočila drug o drugem 

in jih združili v knjigo prijateljstva. Prav tako so večino navdušile lutke, saj so skupine 

udeležencev uprizorile nepozabne lutkovne predstave.  
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N (število udeležencev) = 15 

Graf 33: Všečne dejavnosti 

Udeležencem je bila všeč tudi igra Trikrat okrog, pri kateri so se sprostili, razgibali in 

zabavali. Večina udeležencev je kot všečne igre ocenila tudi igre Vse o tebi, Most in 

Lutke – pozicija v skupini.    

 

 

N (število udeležencev) = 15 

Graf 34: Najmanj všečne dejavnosti 
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Udeleženci so igri Moj osebni najljubši predmet in Moje novo ime izbrali za najmanj 

všečni igri. Igri sta bili namenjeni razmišljanju o sebi, svoji osebnostnih lastnostih in 

predstavitvi le-teh in svojih osebnih stvari.   

  

Udeleženci izobraževanja Vikend doživetij so izpostavili naslednje dogodke oziroma 

dejavnosti ali igre, ki so se jim še posebej vtisnile v spomin.  

 Vse je bilo super, pri »lutkah« in »Trikrat okrog« sem se pa res noro nasmejala. 

 Bilo jih je več: taborni ogenj, večer na Sinjem vrhu, lutkovna predstava. 

 Vse mi je bilo zelo všeč in bi se zelo težko odločila, kaj mi je bilo še posebej všeč. 

 Težko izpostavim le en dogodek oz. dejavnost, saj je vse skupaj kot ena zaokrožena 

celota, tako da se mi je posebej v spomin vtisnil kar cel vikend. 

 Večerja ob tabornem ognju, igrice in knjiga prijateljstva. 

 Vse se mi je zdelo nepozabno…Pravi naslov - vikend doživetij. 

 Taborni ogenj, cirkuške delavnice. 

 Socialne igre, taborni ogenj, igre, lutkovne predstave.  

 Zame je bilo vse novo in zanimivo, nova skupina ljudi, nova znanja. Ker sem 

uživala v vsaki dejavnosti in v vsaki dejavnosti sem pustila velik del sebe, nekako 

ne morem izpostaviti le enega dogodka.  

 Sneguljčičino jabolko (želvica), Most, Moje novo ime. 

 Ogled nočnega neba, taborni ogenj, razkritje skritega prijatelja. 

 Taborni ogenj. 

 Lutkovna predstava in opazovanje nočnega neba, večerja ob tabornem ognju. 

 Cirkuška akrobatika. 

 Bilo je enkratno. Hvala za nepozaben vikend. 
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N (število udeležencev) = 15 

Graf 35: Predlogi za spremembe 

Dvanajst udeležencev ne bi v okviru izobraževanja ničesar spremenilo. En udeleženec je 

zapisal  »Ne, ker je bilo popolno.«. 

 

Trije udeleženci so izpostavili naslednje predloge za spremembe:  

 Mogoče le prostor bivanja, kraj (Kovk) je bil pa zelo lep. 

 Daljše izobraževanje.  

 3 dni. 
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N (število udeležencev) = 15 

Graf 36: Cirkuška delavnica 

Vsem udeležencem je bila cirkuška delavnica všeč in vsi so bili mnenja, da sta voditelja 

na strokoven in zanimiv način izvedla delavnico. Trinajst posameznikov je sodelovalo 

pri izvajanju cirkuških akrobacij, dva posameznika pa se zaradi zdravstvenih težav te 

dejavnosti nista udeležila. Prav tako je bilo večini všeč grajenje človeških piramid, le en 

posameznik se s tem ni strinjal. Večina (9 udeležencev) se ne strinja, da bi lahko 

pridobljeno znanje uporabili pri delu z učenci. Šest udeležencev pa je drugačnega 

mnenja. Delavnica je k nadaljnjemu izobraževanju iz cirkuške pedagogike pritegnila 6 

udeležencev, prav toliko, kolikor jih je spoznalo za uporabno vrednost cirkuško 

delavnico.  
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N (število udeležencev) = 15 

Graf 37: Rokovanje s cirkuškimi rekviziti 

Največ udeležencev (11) je rokovalo s kitajskim krožnikom in z žogicami (10 

udeležencev). Osem se jih je preizkusilo tudi pri spretnostih z rožno palico in diabolom. 

Najmanj jih je uporabljalo cirkuški rekvizit poi. Štirje posamezniki niso rokovali z 

nobenim rekvizitom.     
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N (število udeležencev) = 15 

Graf 38: Delavnica astronomije 

Vsem udeležencem je bila delavnica astronomije všeč in vsi se strinjajo, da je voditelj 

na strokoven in zanimiv način izvedel delavnico. Prav tako so se vsi udeležili delavnice 

– opazovanje sonca in spoznali nova ozvezdja in svetle zvezde nočnega neba. 

Udeleženci so mnenja, da so pridobili nova znanja, ki so razširila njihovo vedenje o 

astronomiji. Za vse udeležence je bilo posebno doživetje večerni sprehod na Sinji vrh in 

ogled nočnega neba. 
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4 ZAKLJUČEK 
 

Učenci se radi igrajo, pogovarjajo ter spoznavajo sebe in druge. So vedoželjni in igrivi, 

potrebno jim je le omogočiti prostor in mentorja, ki jih bo usmerjal in vodil ter skupaj z 

njimi vzpostavil sproščeno, zaupno in varno okolje. V okviru interesne dejavnosti 

Pogovorna skupina lahko rečem, da sem to uresničila, saj so učenci z veseljem prihajali 

na skupino in v njej imeli občutek pripadnosti, zaupanja in spoštovanja. K temu je prav 

gotovo pripomoglo tudi to, da so imeli aktivno vlogo pri načrtovanju, izvedbi in 

evalvaciji interesne dejavnosti. Tako je bila skupina resnično njihova. Kot mentor sem 

delovala v smeri spoštovanja njihove edinstvenosti, njihovih potreb in želja. Raziskala 

sem njihov svet kvalitet in poskušala v pogovoru z njimi spoznati, kaj je zanje 

pomembno. V dialogu z njimi sem preverjala, ali uresničujemo zastavljene cilje in 

skupaj z njimi, s pridobljenimi izkušnjami in znanjem ustvarjala mozaik življenja.   

     

Skozi izkustveno učenje so učenci so v okviru Pogovorne skupine razvijali socialne in 

komunikacijske veščine, se naučili spoštovati in sprejemati drugačnost med ljudmi, 

spoznavali sebe in druge, se učili konstruktivnega reševanja konfliktov, prevzemanja 

odgovornosti, prepoznavanja in izražanja čustev ter potreb. V socialni skupini so se 

počutili sprejete in varne. V večini so ocenili, da so postali bolj samozavestni, vsekakor 

pa so se lahko dokazali na drugačen način kot v okviru rednega pouka. Dejstvo je, da si 

učenci želijo tovrstnih skupin, prav tako pa tudi izbirnega predmeta, ki bi vključeval 

opisane dejavnosti v okviru Pogovorne skupine. Menim, da bi moralo vse več poti v 

okviru osnovnošolskega izobraževanja voditi stran od storilnostno naravnanega 

šolskega sistema k učenju za življenje pomembnih veščin.   

 

S taborom Vikend doživetij smo učencem omogočili neposredne izkušnje in doživetja v 

naravnem okolju. Odšli smo ven iz vsakdana, iz poznanih okvirov v nepoznano okolje 

in skupaj ustvarili nepozabno doživetje, tako za udeležence kot za spremljevalce.  

Učenci so postali raziskovalci sebe, drugih in okolja. Učno uspešni učenci, učenci z 

učnimi težavami, s težavami s socialnim vključevanjem, učenci s posebnimi potrebami, 

nadarjeni učenci, vsi skupaj, vsi drugačni in vsi enakopravni na taboru Vikend doživetij. 

To je mogoče na taboru, saj v naravnem okolju ne štejejo ocene. Šteje solidarnost, 

sočutje, empatija, skupinsko povezovanje. Vsak razvija svoje sposobnosti in deluje v 

okviru svojih zmožnosti, ki jih dostikrat preseže. V tem okolju do izraza pridejo 
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spretnosti kuhanja, pospravljanja in priprave tabornega ognja, saj najprej zadovoljimo 

osnovno potrebo – potrebo po preživetju. Učenci tako pridobivajo na samostojnosti. 

Skupaj smo bili kratek čas, a dovolj dolgo, da smo se polni vtisov in medsebojno 

povezani vračali v šolo in do konca šolskega leta obujali spomine na prijetne dogodke. 

Na zaključni evalvaciji v šoli smo naredili plakate in naše doživetje predstavili tudi 

drugim učencem.  

    

Svoje navdušenje nad doživljajsko pedagogiko sem prenesla tudi med učitelje. Z obliko 

izobraževanja, ki temelji izključno na izkustvenem učenju, so učitelji pridobili uporabno 

znanje za razvijanje socialnih in komunikacijskih veščin. Igre so doživeli na lastni koži 

in tako se jih bodo tudi najlažje zapomnili. Z izobraževanjem sva s sovodjo Marijo 

učitelje spodbudili, da so igre pričeli uporabljati tudi pri svojem delu z učenci. Na 

zaključni evalvaciji, mesec dni po končanem taboru, ko sva pripravili srečanje 

namenjeno interpretaciji rezultatov evalvacijskega vprašalnika, podelitvi potrdil o 

udeležbi na izobraževanju in opisu izvedenih iger, so učitelji že razlagali, katere igre so 

uporabili pri svojem pedagoškem delu. Pridobili so nova znanja, kar so tudi pričakovali 

od izobraževanja. Pomembno pa je izpostaviti tudi to, da so se med seboj povezali in 

vzpostavili tesnejše medosebne odnose, kar je pozitivno vplivalo tudi na vzdušje v šoli.   

 

V osnovni šoli je veliko možnosti za izvajanje različnih oblik socialno pedagoškega 

dela. Če je na mestu še razumevanje in podpora vodstva, potem meje svojega dela 

postavlja le socialni pedagog sam s svojo inovativnostjo, kreativnostjo, kančkom 

poguma in zaupanjem vase.     
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6 PRILOGE 
 

Priloga 1: Vprašalnik za učence 
 

EVALVACIJA TABORA »VIKEND DOŽIVETIJ« 

 

Pozdravljen/a, 

 

z evalvacijskim vprašalnikom bi rada preverila uspešnost izvedenega tabora »Vikend 

doživetij«. Prosim te, da ga izpolniš in mi tako podeliš svoje mnenje ter prispevaš k 

ovrednotenju tabora in interesne dejavnosti Pogovorna skupina. 

Rezultati vprašalnika mi bodo dali dodatne informacije o tem, kaj ti je bilo všeč in kaj 

ne, ter kaj bi lahko še izboljšali in kaj si pridobil/a na pogovorni skupini. Kot sem že 

omenila na taboru, bom rezultate vprašalnika uporabila v diplomskem delu (Pedagoška 

fakulteta, smer socialna pedagogika), v katerem bodo osrednja tema prav vikendi 

doživetij, za katere menim, da so nepozabna izkušnja za učence.  

 

Reševanje je povsem anonimno, tako se na vprašalnik nikjer ne podpišeš. 

 

Zahvaljujem se ti za sodelovanje in ti želim lepe, sončne, zanimive in ustvarjalne 

počitnice! 

  

                                                                                               Tina Verbančič                                                                                                           

 

 

EVALVACIJSKI VŠPRAŠALNIK 
 

1. V ustreznem polju z znakom »X« označi, kako se strinjaš z naslednjimi trditvami o 

posameznih elementih tabora. 

TABOR »VIKEND DOŽIVETIJ« Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se strinjam Popolnoma  se 

strinjam 

a) Pred odhodom  sem imel/a dovolj 

informacij o taboru (zloženka o 

taboru, sestanek za starše). 

    

b) Tabor je bil dobro organiziran.     
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c) Oblika tabora me je navdušila.      

d) Učiteljice so vikend tabor dobro 

izpeljale. 

    

e) Na taboru sem se imel/a lepo.     

f) Moja pričakovanja so se 

izpolnila. 

    

g) Prostor in kraj bivanja sta bila 

primerno izbrana. 

    

h) Všeč mi je bilo, da smo bivali v 

taborniški koči. 

    

i) Všeč mi je bilo, da smo spali v 

spalnih vrečah. 

    

j) Dejavnosti so bile časovno 

ustrezno razporejene. 

    

k) Imel/a sem dovolj prostega časa 

za igro po izbiri. 

    

l) Dejavnosti, ki sem jih izkusil/a 

na lastni koži, si bom bolje 

zapomnil/a, kot če bi o njih le 

bral/a. 

    

m) Predstavljene igre bom uporabil/a 

pri igri s svojimi prijatelji/cami. 

    

n) Všeč mi je bilo, da smo sami 

pripravljali hrano in pospravljali 

za seboj. 

    

o) Aktivno sem sodeloval/a pri 

pripravi hrane in pospravljanju.  

    

p) K povezovanju skupine so 

pripomogla tudi skupna opravila. 

    

q) Dejavnosti so spodbujale 

sodelovanje med udeleženci. 

    

r) Soudeležence na taboru sem 

bolje spoznal/a. 

    

s) Z udeleženci na taboru sem 

vzpostavil/a tesnejše medosebne 

odnose. 
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2. Oceni všečnost posameznih dejavnosti oziroma iger v okviru tabora. 

 
DEJAVNOSTI OZ. IGRE Najmanj 

všeč 

   Najbolj 

všeč 

a) Moje novo ime 1 2 3 4 5 

b) Skrivni prijatelj 1 2 3 4 5 

c) Moj osebni najljubši predmet 1 2 3 4 5 

d) Stol na moji desni je prost … 1 2 3 4 5 

e) Klicanje imena v krogu z žogo 

in brez 

1 2 3 4 5 

f) Skupinsko gibanje živali  1 2 3 4 5 

g) Sneguljčičino jabolko 1 2 3 4 5 

h) Električni impulz ah in oh 1 2 3 4 5 

i) Vse o tebi (Če imaš sestro, 

poskoči.) 

1 2 3 4 5 

j) Lov na skriti zaklad 1 2 3 4 5 

k) Lutke – pozicija v skupini 1 2 3 4 5 

l) Lutkovna predstava 1 2 3 4 5 

m) Plenilska miš 1 2 3 4 5 

n) Most 1 2 3 4 5 

o) Detektivski problem 1 2 3 4 5 

p) Morilec 1 2 3 4 5 

q) Poslikava obraza 1 2 3 4 5 

t) V času skupnega druženja smo se 

povezali kot skupina. 

    

u) Všeč mi je bilo, da so bili na 

zaključni evalvaciji prisotni tudi 

starši. 

    

v) Tabor bi priporočil/a tudi 

ostalim, ki niso na naši šoli. 

    

w) Ponovno bi se udeležil/a 

takšnega tabora. 

    

x) Udeležila bi se dveh vikend 

taborov v šolskem letu.  

    

y) Udeležil/a bi se tudi tabora, ki bi 

trajal več dni in bi bil med 

šolskimi počitnicami. 
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r) Majice 1 2 3 4 5 

s) Talenti ob ognju 1 2 3 4 5 

t) Knjiga prijateljstva 1 2 3 4 5 

u) Prosta igra v gozdu 1 2 3 4 5 

v) Sprehod 1 2 3 4 5 

w) Skakanje čez vrv  1 2 3 4 5 

x) Taborni ogenj 1 2 3 4 5 

 

3. Kako si doživljal/a učiteljice in naš odnos do vas? Izberi in obkroži črko pred 

odgovorom, ki je najbližje tvojemu doživljanju. 

  

a) Učiteljice so nas usmerjale, preverjale in nam dajale navodila, pri čemer ni bilo 

možnosti dogovora in sodelovanja. Postavljeni smo bili v pasivni položaj. Kazni 

so bile predpisane.  

 

b) Z učiteljicami se o skupnem početju nismo pogovarjali. Govorili smo drug 

mimo drugega. Vloge na taboru so nam bile nejasne, prepuščeni smo bili sami 

sebi. Kazni niso bile predvidene.  

 

c) Učiteljice in udeleženci smo se medsebojno in vzajemno spoštovali in 

upoštevali, skupaj smo se pogovarjali in dogovarjali, kaj storiti v določenem 

primeru, nalogi. Bili smo slišani, čeprav naša odgovornost ni bila enaka njihovi. 

Za ukrepe smo se dogovorili.  

 

d) Drugo: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Si dobil/a zadosten občutek zaupanja v katero izmed učiteljic, da si se kasneje ob 

morebitnih težavah obrnila na njo? Obkroži črko pred odgovorom. 

 

a) Da  

b) Delno 

c) Ne 



Tina Verbančič: Pogovorna skupina in Vikend doživetij kot socialno pedagoška projekta v osnovni šoli 

 

100 
 

 

5. Kateri dogodek oziroma dejavnost ali igra se ti je še posebej vtisnila v spomin? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Ali bi v okviru tabora kaj spremenil/a?  

a) DA 

Tvoji predlogi: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b) NE 

 

7. Kakšno končno oceno bi dal/a taboru v celoti? Obkroži črko pred odgovorom. 

 

a) Odlično 

b) Prav dobro 

c) Dobro 

d) Zadostno 

e) Nezadostno 

 

8. Bi rad/a še karkoli dodal/a. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. V kolikor si obiskoval/a interesno dejavnost Pogovorna skupina, prosim da obkrožiš 

črko pred zate ustreznim odgovorom (možnih je več odgovorov). Zakaj si se 

vključil/a v Pogovorno skupino?  

 

a) Ker so mi všeč igre 

b) Ker se rad/a pogovarjam 

c) Ker se dobro počutim v skupini 

d) Ker so se v skupino vključile tudi moji/e prijatelji/ce   
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e) Ker mi je všeč učiteljica, ki vodi skupino 

f) Drugo 

________________________________________________________________  

 

10. V ustreznem polju z znakom »X« označi, kako se strinjaš z naslednjimi trditvami o 

posameznih elementih Pogovorne skupine. 

POGOVORNA SKUPINA Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se strinjam Popolnoma  se 

strinjam 

a) Z veseljem sem hodil/a na 

skupino. 

    

b) V skupini sem imel/a občutek 

pripadnosti, zaupanja in 

spoštovanja. 

    

c)  Lahko sem se sproščeno in 

iskreno pogovarjal/a o različnih 

temah.  

    

d) Pridobil/a sem nova znanja o 

sebi, drugih, odnosih in 

komunikaciji. 

    

e) Postal/a sem bolj 

samozavesten/na. 

    

f) Svojih misli in čustev/občutij se 

bolje zavedam in jih lažje 

izražam. 

    

g) Naučil/a sem se spoštovati in 

sprejemati drugačnost med 

ljudmi.  

    

h) Naučil/a sem se pozitivno 

reševati konflikte. 

    

i) Všeč mi je bil potek dejavnosti v 

skupini (počutje, igre, pogovor, 

počutje). 

    

j) Všeč mi je bilo, da se 

pogovarjamo v krogu. 

    

k) Imel/a sem možnost 

soustvarjanja programa 

(soodločanje pri igrah in temah 

pogovora). 
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Priloga 2: Vprašalnik za učitelje 
 

EVALVACIJA IZOBRAŽEVANJA »VIKEND DOŽIVETIJ« 

 

Pozdravljen/a, 

 

z evalvacijskim vprašalnikom bi radi preverili uspešnost izvedenega izobraževanja 

»Vikend doživetij«. Prosiva te, da ga izpolniš in nama tako podeliš svoje mnenje ter 

prispevaš k ovrednotenju izobraževanja. 

 

Zahvaljujeva se ti za sodelovanje.  

                                                                                      Marija Štebe in Tina Verbančič 

 

Posebej bi se ti rada zahvalila za tvoje zaupanje v drugačno obliko izobraževanja in 

tvojo prijavo ter tvoj čas. Kot sem že omenila na izobraževanju, bom rezultate 

vprašalnika uporabila v diplomskem delu (Pedagoška fakulteta, smer socialna 

pedagogika), v katerem bodo osrednja tema prav vikendi doživetij, za katere menim, da 

so nepozabna izkušnja tako za učitelje kot tudi za učence.  

 

                                                                                                    Tina Verbančič 

   

 

 

 

 

 

 

l) Omogočena mi je bila aktivna 

vloga pri načrtovanju, izvedbi in 

evalvaciji interesne dejavnosti  

Pogovorna skupina. 

    

m) Mentorica je dobro vodila 

skupino. 

    

n) Skupino bi obiskoval/a tudi v 

naslednjem šolskem letu. 

    

o) Všeč bi mi bilo, da bi obstajal v 

šoli takšen izbirni predmet. 
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EVALVACIJSKI VŠPRAŠALNIK 
 

1. V ustreznem polju z znakom »X« označi, kako se strinjaš z naslednjimi trditvami o 

posameznih elementih izobraževanja. 

 

 

IZOBRAŽEVANJE »VIKEND 

DOŽIVETIJ« 

Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se strinjam Popolnoma  se 

strinjam 

a) Izobraževanje je bilo dobro 

organizirano. 

    

b) Navdušila me je oblika 

izobraževanja. 

    

c) Prostor in kraj bivanja sta bila 

primerno izbrana. 

    

d) Obseg in poglobljenost 

dejavnosti je ustrezala trajanju 

izobraževanja. 

    

e) Dejavnosti so bile časovno 

ustrezno razporejene. 

    

f) Moja pričakovanja so se 

izpolnila. 

    

g) Voditeljici sta na strokoven in 

zanimiv način izvedli delavnico. 

    

h) Pridobil/a sem uporabna znanja 

in nove ideje, ki mi bodo 

koristile pri delu z učenci.   

    

i) Pridobil/a sem uporabna znanja 

za vodenje spoznavnih, socialnih 

in komunikacijskih iger. 

    

j) Dejavnosti, ki sem jih izkusil/a 

na lastni koži, bom lažje 

uporabil/a pri delu z učenci, kot 

če bi jih le prebral/a. 

    

k) Predstavljene igre bom 

uporabil/a pri delu z učenci. 

    

l) Všeč mi je bilo, da smo sami 

pripravljali hrano in pospravljali 

za seboj. 

    

m) Aktivno sem sodeloval/a pri 

pripravi hrane in pospravljanju.  
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2. Oceni všečnost posameznih dejavnosti oziroma iger v okviru izobraževanja. 

 
DEJAVNOSTI OZ. IGRE Najmanj 

všeč 

   Najbolj 

všeč 

a) Moje novo ime 1 2 3 4 5 

b) Skrivni prijatelj 1 2 3 4 5 

c) Moj osebni najljubši predmet 1 2 3 4 5 

d) Stol na moji desni je prost  1 2 3 4 5 

e) Poštar nosi pošto vsem, ki imajo radi 

… 

1 2 3 4 5 

f) Klicanje imena v krogu z žogo in 

brez 

1 2 3 4 5 

g) Sneguljčičino jabolko 1 2 3 4 5 

h) Električni impulz ah in oh 1 2 3 4 5 

i) Vse o tebi 1 2 3 4 5 

j) Stoli 1 2 3 4 5 

k) Lutke – pozicija v skupini 1 2 3 4 5 

l) Lutkovna predstava 1 2 3 4 5 

m) Trikrat okrog 1 2 3 4 5 

n) Most 1 2 3 4 5 

o) Pokaži, kaj delaš (stol, trak) 1 2 3 4 5 

p) Knjiga prijateljstva 1 2 3 4 5 

q) Večerja ob tabornem ognju 1 2 3 4 5 

n) K povezovanju skupine so 

pripomogla tudi skupna opravila. 

    

o) Dejavnosti so spodbujale 

sodelovanje med udeleženci. 

    

p) Sodelavce sem bolje spoznal/a.     

q) S sodelavci sem vzpostavil/a 

tesnejše medosebne odnose. 

    

r) V času izobraževanja smo se 

povezali kot skupina.  

    

s) Izobraževanje bi priporočil/a tudi 

drugim pedagoškim delavcem. 

    

t) Ponovno bi se udeležil/a 

takšnega izobraževanja. 
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3. V ustreznem polju z znakom »X« označi, kako se strinjaš z naslednjimi trditvami o 

posameznih elementih cirkuške delavnice. 

 

CIRKUŠKA DELAVNICA 

 

Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se strinjam Popolnoma  

se strinjam 

a) Cirkuška delavnica mi je bila všeč.     

b) Voditelja sta na strokoven in zanimiv 

način izvedla delavnico. 

    

c) Sodeloval/a sem pri izvajanju 

cirkuških akrobacij. 

    

d) Grajenje cirkuških akrobacij mi je 

bilo všeč. 

    

e) Pridobljeno znanje bom uporabil/a 

pri delu z učenci. 

    

f) Delavnica me je pritegnila k 

nadaljnjemu izobraževanju v okviru 

cirkuške pedagogike. 

    

 

4. S katerim cirkuškim rekvizitom si rokoval/a? 

 

a) Kitajski krožnik 

b) Diabolo 

c) Poi 

d) Flower stick (rožna palica) 

e) Žogice 

f) Nobenim  
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5. V ustreznem polju z znakom »X« označi, kako se strinjaš z naslednjimi trditvami o 

posameznih elementih delavnice astronomije. 

 
DELAVNICA ASTRONOMINJE 

 

Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se strinjam Popolnoma  

se strinjam 

a) Delavnica astronomije mi je bila všeč.     

b) Voditelj je na strokoven in zanimiv način  

izvedel delavnico. 

    

c) Udeležil/a sem se delavnice – opazovanje 

sonca. 

    

d) Spoznal/a sem nova ozvezdja in svetle 

zvezde nočnega neba. 

    

e) Večerni sprehod na Sinji vrh in ogled 

nočnega neba je bilo posebno doživetje. 

    

f) Pridobil/a sem nova znanja, ki so razširila 

moje vedenje o astronomiji. 

    

 

6. Kateri dogodek oziroma dejavnost ali igra se ti je še posebej vtisnila v spomin? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Ali bi v okviru izobraževanja kaj spremenila?  

c) DA 

Tvoji predlogi: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

d) NE 

 

                            ŠE ENKRAT HVALA ZA SODELOVANJE IN TVOJ ČAS! 
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Priloga 3: Opis iger izvedenih na izobraževanju za učitelje Vikendu doživetij  

 

IGRE ZA RAZVIJANJE SOCIALNIH IN KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN 

Sprostitvene in socialne igre izvedene na izobraževanju za učitelje  

»Vikend doživetij«, Kovk nad Ajdovščino, 28. in 29. maj 2011  

 

 

MOJE NOVO IME 

Namen: Igra je namenjena začetnemu spoznavanju in je zanimiva še posebej takrat, ko 

se udeleženci že dobro poznajo. Udeleženci se predstavijo s svojimi osebnostnimi 

lastnostmi.  

Potek: Vsak udeleženec si izmisli svoje novo ime, ki je sestavljeno iz njegove 

osebnostne lastnosti ter živali, rastline ali pa opisuje določen pojem, ki določa 

posameznika. Lahko je sestavljeno iz ene ali več besed. Vodja udeležence povabi, da se 

predstavijo z novimi imeni. Igre, ki so namenjene spoznavanju in jih lahko že dobro 

poznamo, postanejo ponovno zabavne. Igra pa lahko vključuje tudi pogovor o 

osebnostnih lastnostnih, kjer poskušamo biti osredotočeni na pozitivne lastnosti. 

 

KLICANJE IMENA V KROGU Z ŽOGO, POGLEDOM 

Namen: Igra je namenjena utrjevanju pomnjenja novih imen ter spodbujanju 

neverbalne komunikacije. 

Potek: Udeleženci stojijo v krogu, eden od udeležencev ima v roki žogo, ki jo poda 

nekomu v krogu in pri tem pokliče njegovo ime. Ko žogo podajamo brez težav, lahko 

vključimo še drugo ali tretjo žogo. 

Igro lahko nadgradimo tako, da pri podajanju žoge zamenjata prostor podajalec žoge in 

klicana oseba. Variacija: namesto žoge lahko igro izpeljemo tako, da udeleženci 

menjavajo prostor tako, da posameznika, ki sta se ujela s pogledom, fiksirata pogled in 

ga ne umakneta dokler ne zamenjata svojega prostora.       
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MOJ OSEBNI NAJLJUBŠI PREDMET 

Namen: Udeleženci se predstavijo in spoznajo preko svojih osebnih stvari. 

Potek: Udeleženci na določeno mesto skrivoma prinesejo svoj najljubši predmet, ki so 

ga v našem primeru imeli med prtljago. Vodja določi posameznika, ki igro prične. 

Izbere si tisti predmet, za katerega meni, da pozna njegovega lastnika. Udeležence, ki 

sedijo v krogu sprašuje toliko časa, dokler ne najde lastnika. Ko ga najde, lastnik pove, 

zakaj je izbral ta predmet. On nadaljuje igro, tako da izbere naslednji predmet. 

     

STOL NA MOJI DESNI JE PROST 

Namen: Udeleženci se medsebojno spoznajo in utrjujejo nova imena. Spoznajo se po 

začetnih medsebojnih simpatijah. 

Potek: Sedijo v krogu, en stol je prazen. Tisti, ki ima na svoji desni strani prazen stol, 

reče: «Stol na moji desni strani je prost, naj bo … (pokliče nekoga iz skupine) moj 

gost.«. Igro nadaljuje tisti, ki ima na svoji desni strani prazen stol. 

Vir: Virk Rode, J., Belak Ožbolt, J. (1998). Socialne igre v osnovni šoli. Ljubljana: 

Zavod RS za šolstvo. 

 

POŠTAR NOSI POŠTO 

Namen: Udeleženci se spoznajo po različnih interesih. 

Potek: Udeleženci sedijo v krogu, v sredini stoji nekdo iz skupine. Oseba v sredini reče: 

»Poštar nosi pošto vsem, ki imajo radi npr. čokolado.« Vsi, ki imajo radi čokolado, 

morajo vstati in zamenjati prostor, na katerem sedijo. Tisti, ki ostane brez stola, ostane 

na sredini in nadaljuje igro tako, da naslednji reče »Poštar nosi pošto …«    

Vir: Usposabljanje za vodenje malih skupin (učenje socialnih veščin), Svetovalni center 

za otroke, mladostnike in starše Ljubljana  

 

VSE O TEBI 

Namen: Igra je namenjena začetnemu spoznavanju in razgibavanju. Udeleženci se 

sprostijo in zabavajo. 

Potek: Pri igri sodelujejo vsi udeleženci hkrati. Vodja bere (lahko si jih tudi sproti 

izmišljuje) trditve, udeleženci pa se morajo nanje kot odgovor ustrezno odzvati. 

Primeri:  

 Če imaš brata, zaploskaj. 
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 Če imaš sestro, poskoči. 

 Če si srečen/na, udari z nogo ob tla. 

 Če imaš domačo žival, pomežikni z očmi. 

 Če je tvoja najljubša barva rdeča, si z rokami pokrij usta. 

 Če imaš rad/a čokolado, si oblizni ustnice. 

 Če se rad/a družiš s prijatelji, vstani. 

 Če ne maraš špinače, si zatisni nos. 

 Če rad/a tečeš, prekrižaj prste na roki. 

 Če ti je vroče, se z roko pahljaj. 

 Če ti je všeč v skupini, teči na mestu. 

 Če se rad/a pogovarjaš, se zavrti. 

MOST 

Namen: Timsko sodelovanje, raziskovanje posameznikovega prispevka v timu, 

dogovarjanje in usklajevanje. 

Potek: Skupino razdelimo v dva tima in jim povemo, kaj bodo storili. Izdelali bodo čim 

daljši in čim višji most. Vsak tim bo sestavil le polovico mostu. Ta polovica mora biti 

taka, da ko se polovici obeh skupin sestavita skupaj v most, ta zdrži plastičen kozarec 

vode. Pri izdelavi lahko uporabljajo le material, ki ga dobijo od vodje. 

Nato se skupini ločita in odideta na takšno razdaljo, da se med seboj ne vidita (lahko sta 

v različnih prostorih). V vsaki skupini izberejo pogajalca, osebo, ki bo imela kontakt s 

pogajalcem iz druge skupine, s katero bosta usklajevala gradnjo mostu. Nato povemo, 

koliko časa bodo imeli za ustvarjanje. Če želita lahko skupini ustvarjata manj časa. V 

tem primeru se vodja glede na situacijo odloči za spremembe časovnega poteka igre. 

Vodja sproti pove, kdaj je minil določen čas in usmerja delo skupin: 

 Po 15. minutah uvodnih posvetovanj znotraj skupin se sestaneta pogajalca na 

nevtralnem ozemlju, ob prisotnosti vodje.  

 Pogajalca imata 5 minut časa, da si izmenjata poglede skupin na projekt in se 

dogovorita o skupnem načrtu mostu. 

 Ko se vrneta v skupino, dasta navodila za gradnjo. V 20 minutah vsaka skupina 

zase izdela svojo polovico mostu. 

 Nato sestavimo obe polovici in preizkusimo ali most drži tovor.   

Material: 10 pol A4 papirja, lepilo v stiku, škarje, ravnilo 
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Vir: - Rozman, U. (2006). Trening socialnih veščin. Nova Gorica: Educa, Melior. 

       - Usposabljanje za vodenje malih skupin (učenje socialnih veščin), Svetovalni     

center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.  

 

STOLI 

Namen: Timsko sodelovanje, ustvarjanje skupne strategije, vključevanje udeležencev 

in dogovarjanje. 

Potek: Na eno stran prostora postavimo toliko stolov, kolikor je udeležencev. Stoli naj 

bodo eden od drugega odmaknjeni vsaj pol metra. Udeleženci se postavijo na stole in 

imajo nalogo, da pridejo na drugo stran prostora, tako da pri tem ne stopijo na tla. 

Lahko pa stopijo na drug stol. To pomeni, da bodo morali razviti strategijo in kot tim 

priti na drugo stran. 

Vir: Rozman, U. (2006). Trening socialnih veščin. Nova Gorica: Educa, Melior.  

 

TRIKRAT OKROG 

Namen: Udeleženci se sprostijo, razgibajo in zabavajo. 

Potek: Udeleženci se postavijo v krog. Vsak si zamisli enega udeleženca iz kroga, samo 

zamisli si ga in ga ne pokaže ali gleda. Na znak vodje »zdaj« vsi udeleženci naenkrat 

začnejo teči proti osebi, ki so si jo zamislili in jo trikrat obkrožijo. Kljub možni zmedi, 

ki se je vzpostavila, naj vsakdo vztraja na tem, da trikrat obkroži osebo. Ko vsi 

obkrožijo oziroma, ko nihče več ne obkroža koga drugega, je igre konec. 

Vir: Rozman, U. (2006). Trening socialnih veščin. Nova Gorica: Educa, Melior.  

 

ELEKTRIČNI IMPULZ AH IN OH 

Namen: Opazovanje verbalne in neverbalne komunikacije, sproščanje. Spodbujanje 

osebnega in telesnega stika. 

Potek: Udeleženci sedijo v krogu in se držijo za roke. Najprej preverimo v krogu, kako 

deluje »električni impulz«. Vodja določi, kdo prvi s svojo desno roko stisne levo roko 

sosedu. V tem zaporedju teče ta stik (impulz) po skupini. Nato vadimo potek impulza v 

desno, katerega spremlja tudi pogled soseda in izrečena beseda ah. Ko udeleženci 

preverijo, kako poteka impulz ah, vadijo v levo stran še impulz oh (stisnemo roko in 

pogledamo soseda ter rečemo oh). Ko udeleženci poznajo oba impulza, se lahko igra 

prične. Vodja določi, kdo prične z igro in ta oseba odpošlje drug za drugim oba 
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impulza. Posebno pozornost je potrebno nameniti srečanju obeh impulzov, saj mora 

oseba pri kateri se srečata poslati oba naprej.  

Vir: - Virk Rode, J., Belak Ožbolt, J. (1998). Socialne igre v osnovni šoli. Ljubljana: 

Zavod RS za šolstvo. 

- Usposabljanje za vodenje malih skupin (učenje socialnih veščin), Svetovalni 

center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana  

 

POKAŽI, KAJ DELAŠ (STOL, TRAK) 

Namen: Spodbujanje domišljije, izražanje svoje ideje skozi neverbalno komunikacijo, 

sproščanje.  

Potek: Vodja razloži, da naj rekvizit (v našem primeru stol in trak) v sredini prostora 

uporabijo kot predmet v najrazličnejših vsakdanjih situacijah. Ideja enega spodbudi 

domišljijo ostalih. Na primer: stol lahko uporabijo kot avto, konja… in trak kot bazen, 

kravata, kolebnica ...  

 

SNEGULJČIČINO JABOLKO 

Namen: Namen igre je sproščanje, povezovanje udeležencev in neverbalno 

komuniciranje.  

Potek: Udeleženci sedijo v krogu, ena oseba obrnjena s hrbtom proti njim, stoji izven 

kroga. Na njen znak »jabolko naj gre« se igra prične. Udeleženci v krogu si pričnejo 

podajati »zastrupljeno« jabolko kar najhitreje iz roke v roko.  

Ko oseba izven kroga reče stop, udeleženec, ki ima v roki jabolko, izpade iz kroga in se 

postavi izven kroga. Njegova naloga je, da sedaj on govori stop. Vsi izpadli udeleženci 

so opazovalci, ki spremljajo igro. Pravila je potrebno natančno določiti. 

Vir: Usposabljanje za vodenje malih skupin (učenje socialnih veščin), Svetovalni center 

za otroke, mladostnike in starše Ljubljana  

 

GORDIJSKI VOZEL 

Namen: Gordijski vozel je igra, ki na sproščen in zabaven način pospeši povezovanje 

skupine, sodelovanje in poslušanje predlogov drugih. Udeleženci so v tej igri dejansko 

fizično povezani v celoto. Spodbujanje osebnega in telesnega stika. 

Potek: Udeleženci  se postavijo v krog, drug ob drugega. Vsi zamižijo in stegnejo roke 

predse (ne da bi jih prekrižali) ter se z vsako roko primejo roke, ki jim pride prva 
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naproti. To ne sme biti roka, ki pripada sosedu in ne smejo se z obema rokama držati 

iste osebe. Ko se vsi držijo za roke, odprejo oči in se brez tega, da bi se kadarkoli 

spustili, odvozlajo. Pri tem lahko nastane: sklenjen krog, osmica, dva ali več krogov. 

Vodja poudari, da je vozel možno odvozlati le tako, da sodelujejo in se dogovarjajo vsi 

člani tima. 

Vir: - Mikič, A. (2009). Cirkuška pedagogika. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.   

- Rozman, U. (2006). Trening socialnih veščin. Nova Gorica: Educa, Melior.  

 

SENDVIČ (drug drugemu na kolena) 

Namen: Namen igre je sproščanje in povezovanje udeležencev. 

Potek: Postavimo se v krog, drug ob drugem in se vsi skupaj obrnemo tako, da naša 

desna stran telesa gleda v krog. Pomembno je, da stojimo čisto eden ob drugem. Nato se 

na znak vodje začnemo vsi v krogu spuščati, pri tem se usedemo na kolena tistega, ki je 

za nami in nato dvigovati. Vodja vzdržuje počasen tempo.   

Vir: Rozman, U. (2006). Trening socialnih veščin. Nova Gorica: Educa, Melior. 

 

EVALVACIJA: KLOBČIČ VOLNE 

Namen: Evalvacija pomeni zaokrožitev delavnice (izobraževanja) in je pomembna zato, 

da udeleženci razmislijo in podelijo svoje občutke, povedo tisto, kar jim je bilo všeč, kaj 

so pridobili zase, česa si bodo še posebej zapomnili in kako bodo znanja, ki so jih 

pridobili na delavnici, umestili v svoje življenje. 

Potek: Vodja delavnice začne tako, da pove svoje vtise in občutja o delavnici. Nato 

prime konec volne, klobčič pa poda nekomu v krogu. Ta pove svoje mnenje, prime za 

svoj konec volne ter poda klobčič najprej nekomu v krogu.   

Ko vsi udeleženci v krogu podelijo svoje mnenje in držijo svoj konec volne, se zazremo 

v nastalo mrežo in razmišljamo o tem, kaj mreža predstavlja. Kdor želi, lahko podeli 

svoje mnenje. Nato tisti, ki je zadnji prejel klobčič, začne volno navijati nazaj v klobčič 

in tako pride do tistega, kateri mu je predhodno klobčič podal.   

Vir: Usposabljanje za vodenje malih skupin (učenje socialnih veščin), Svetovalni center 

za otroke, mladostnike in starše Ljubljana  
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KDO JE KOGA IZBRAL 

Namen: Izbiranje člana skupine, ki ti je blizu in prepoznavanje tistega, ki te je izbral po 

občutku (brez besed in namigovanj).  

Potek: Udeleženci se razdelijo v dve skupini. Prva skupina se usede v krog, vsak ima na 

svoji desni še en prazen stol, za enega člana, ki je zunaj. Vsi, ki sedijo v krogu, se prej 

dogovorijo katerega od članov, ki so zunaj, si bodo izbrali. Nato pridejo člani, ki so bili 

zunaj. Ugotoviti morajo, kdo jih je izbral, ter se k tistemu usesti. Presedajo se toliko 

časa, dokler se ne usedejo k pravemu. Če sedijo na pravem mestu, jih oseba, ki je 

izbirala, objame čez ramo.  

Vir: Virk Rode, J., Belak Ožbolt, J. (1998). Socialne igre v osnovni šoli. Ljubljana: 

Zavod RS za šolstvo. 

 

Seveda, pa ne smemo pozabiti na lutkovno predstavo in postavitev lutk (pozicija v 

skupini) v določenem prostoru. Zaključek je bil prav poseben, saj knjiga prijateljstva 

predstavlja dragocen spomin, prav tako pa je bilo lepo imeti skrivnega prijatelja. 

 

                                                 Pripravili: Marija Štebe in Tina Verbančič (tim MATI) 

Priloga 4: Opis iger izvedenih na taboru za učence  

 

 PLENILSKA MIŠ  

Namen: Spoznavanje in zavedanje različnih čutil. Doživljanje drug drugega po vseh 

senzornih poteh. 

Potek: Vodja skupine vsem udeležencem, ki sedijo v krogu podeli zaporedne številke 

od 1 naprej. Prostovoljec se postavi na sredino kroga in vodja mu z ruto zaveže oči,  

tako da nič ne vidi. Nato prostovoljec pove dve številki in tista dva udeleženca, ki ju  

pokliče, morata neslišno zamenjati svoji mesti, ko enkrat vstaneta, se ne smeta več 

usesti. Prostovoljec ali plenilska miš mora ujeti tista dva znotraj kroga, ki menjata 

mesto. Pomembno pravilo je, da so vsi ostali udeleženci tiho in ko uspešno opravita 

nalogo, vsi zaploskajo. 
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DETEKTIVSKI PROBLEM 

Namen: Skupinsko sodelovanje in dogovarjanje pri reševanju problema.  

Potek: Vodja učencem pove, da se bodo vživeli v detektive in rešili problem – umor. 

Pripravljene ima listke, na vsakem je napisan en stavek in vsi stavki oziroma listki 

skupaj predstavljajo zgodbo, iz katere lahko razberejo, kdo je morilec, kraj in čas 

umora, orožje in motiv. Ko se učenci med seboj uskladijo in so vsi enotnega mnenja, 

podelijo vodji rešitve problema. 

 

MORILEC 

Namen: Spodbujanje in spremljanje neverbalne komunikacije. 

Potek: Vodja razdeli učencem, ki sedijo v krogu listke, na katerih je samo enkrat 

napisano morilec in policaj, ostali listki pa so prazni. Listke si udeleženci ne pokažejo 

med seboj. Tisti, ki ima napisano morilec, druge »umori« tako, da ostalim članom  

skrivaj pomežikne. Naloga policaja pa je, da poskuša ugotoviti, kdo je morilec, torej 

kdo mežika.   

 

MAJICE 

Namen: Razmišljanje o samem sebi in izražanje videnja sebe preko interpretacije dela, 

razvijanje empatičnih spretnosti s poslušanjem interpretacij ostalih in dajanjem 

povratnih informacij.  

Potek: Člani dobijo kopije delovnih listov Majice in jih izdelujejo individualno. Spredaj 

napišejo oziroma narišejo, tisto kar jih veseli in radi počnejo ter na drugo stran tisto kar 

ne marajo oziroma jih ne veseli. Vsak član svoje delo predstavi skupini. Udeležence 

vodja spodbuja k dajanju povratnih informacij. 

Vir: Carrell, S. (2002). Skupinske aktivnosti za mladostnike: priročnik za vodenje 

skupin. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti. 

 


