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IZVLEČEK IN KLJUČNE BESEDE 

Socialne igre predstavljajo dopolnilo vzgojno – izobraževalnega procesa. Z njihovo pomočjo 

razvijamo intelektualno, emocionalno in socialno plat otrokove osebnosti. Obenem otrokom 

na igriv način omogočijo vpogled v lastna doživljanja, doživljanja drugih in v svoje odnose z 

drugimi. Če želimo socialne igre uporabiti v strokovne namene, moramo upoštevati pravila in 

posamezne korake njihove izvedbe. Pomembno je, da razmišljamo o samem dogajanju med 

igro in po igri opravimo evalvacijo. V pričujočem delu sem se omejila na uporabo socialnih 

iger na osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom. Raziskava je vsebovala osnovno deskriptivno statistiko in 

neeksperimentalno kavzalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. V vzorec je bilo 

zajetih 44 pedagoških delavcev, ki poučujejo učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Vprašanja iz anketnega vprašalnika so bila statistično pregledana, zbrani podatki pa 

tabelarično in grafično prikazani. Dobljeni rezultati so pokazali, da učitelji vključujejo 

socialne igre v redni vzgojno – učni proces v vseh triletjih in da se zavedajo njihovega 

pozitivnega vpliva na razvoj želenih vedenjskih oblik. 

 

Ključne besede: socializacija, socialni razvoj, socialne veščine, socialna skupina, socialne 

igre, lažja motnja v duševnem razvoju, prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

SUMMARY AND KEY WORDS 

Social games represent an important supplement to the education system. They help us 

develop the intelectual, emotional and social side of a child's personality. At the same time 

social games enable children, in a playful manner, a better personal insight and improved 

relationships with others. We have to account some steps and rules while using them to reach 

professional purposes. It is important to evaluate events during social games. After every 

game is finished it is necessary to talk with students what they have experienced in the game. 

The present paper is focused on use of social games in elementary schools which implement 

adjusted education program with lower educational standard. The research used a basic 

descriptive statistic and non-experimental causal method of empirical pedagogical 

researching. A sample included 44 educational workers who teach students with mild 

intellectual disability. The questions included in the questionnaire have been statistically 

checked and collected data presented in tables and graphs. The results have shown that 

teachers include social games in regular education process in every triad. They are also well 

aware of positive influence of social games which is development of social expected 

behavioral forms. 

 

Key words: socialization, social development, social skills, social group, social games, mild 

intellectual disability, adjusted education program with lower educational standard. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1. UVOD 

Že od nekdaj je znano, da je človek socialno bitje. Živi v skupnosti in soobstaja z drugimi, 

pravzaprav potrebuje sočloveka, da lahko živi polno življenje. Med ljudmi se tako ustvarjajo 

socialni odnosi. Nekatere vezi med nami so tesnejše, iskrene, spet druge površinske. Vsem pa 

nam je skupno, da druge ljudi potrebujemo kot neke vrste ogledalo sebe. Kajti odnosi, ki jih 

razvijamo s pomembnimi drugimi, vplivajo na našo osebnostno rast. Ljudje iz naše socialne 

bližine močno vplivajo na dojemanje samih sebe, vedenje in tudi dojemanje sveta. Enako pa 

tudi mi sami vplivamo na ljudi okrog sebe.  

Da lahko ustrezno naši kulturi delujemo v interakciji z drugimi, potrebujemo razvite socialne 

veščine. Usvajamo jih skozi proces socializacije, tako da s pomočjo družbenega okolja 

prejemamo vzorce obnašanja in navad, ki so sprejemljivi in zaželeni za našo kulturo. Večina 

od nas tudi nima večjih težav na tem področju. Sobivanje, komunikacija, medsebojno 

sodelovanje se nam zdijo povsem samoumevni. O kvaliteti naših odnosov po navadi začnemo 

razmišljati šele, ko se znajdemo v konfliktu, smo prizadeti ali s sogovornikom, partnerjem ne 

najdemo skupne točke. 

S procesom socializacije je močno povezan socialni razvoj. Preko njega  posameznik dosega 

zrelost v socialnih odnosih in se uči prilagajanja navadam ter normam družbe v kateri živi. 

Otroku se z vstopom v šolo odprejo nove možnosti za navezovanje socialnih stikov z vrstniki 

in odraslimi. S tega vidika je šola pomemben prostor v katerem se oblikuje razred kot socialna 

skupina, z njej lastnimi odnosi in interakcijami. Kobolt (2009) pravi, da so skupine socialne 

mreže, v katerih se udejanjamo kot socialna bitja ter se učimo različnih vlog (biti mladostnik, 

vrstnik, partner, prijatelj,…). Vanje vstopamo vse življenje. »Pripadnost skupini ne izgubi 

pomena niti v starosti, saj pomaga ohranjati socialno pripadnost. Skupine so sprožilo 

človekovega socialnega življenja in za razvoj eksistenčnega pomena« (Kobolt, 2009, str. 361).  

Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo toliko znižane intelektualne sposobnosti, da 

potrebujejo prilagojen program in prilagojeno izvajanje vzgoje in izobraževanja. Poleg 

primanjkljaja na intelektualnem področju se pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

pojavlja tudi nizka sposobnost prilagajanja okolju. Za ljudi z motnjo v duševnem razvoju je 

značilen prav zaostanek na področju socialnih veščin. Kljub temu, da njihov socialni razvoj 
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poteka na enak način kot pri vrstnikih brez posebnih potreb, potrebujejo načrtno razvijanje in 

učenje socialnih veščin. 

Socialne igre so tehnike, ki otrokom in odraslim pomagajo pri medsebojnem spoznavanju, 

razumevanju, poslušanju. Med drugim omogočajo razvoj empatije, veščine sodelovanja z 

drugimi, ustrezno komunikacijo in sposobnost konstruktivnega reševanja konfliktov. Socialne 

igre otroke pritegnejo, delujejo razvedrilno, preko njih otrok pridobiva raznovrstne izkušnje. 

Poleg tega predstavljajo način učenja, ki je nevsiljiv in prilagojen otrokom. 

»Socialne igre niso navadne družabne igre, čeprav se lahko uporabljajo tudi tako. Dosežejo 

svoj namen, če se o dogajanju med igro po njej udeleženci pogovarjajo (kako so doživljali 

igro, kako so sprejeli ostale člane skupine, kako so se počutili). /…/ To niso navadne igre, ker 

ima vsaka svoj komunikacijski namen. Same po sebi niso strokovno zahtevne, da bi jih lahko 

uporabljal le strokovnjak. Vendar strokovnjak pride z njihovo pomočjo do globljih spoznanj 

in odkrije pomembne značilnosti otrok« (Virk-Rode, Belak-Ožbolt, 1990, str. 3,4). 
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2. UČENCI, USMERJENI V PRILAGOJENI PROGRAM 

VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM 

STANDARDOM 

»Populacijo otrok s posebnimi vzgojno - izobraževalnimi potrebami tvorijo vsi tisti otroci 

(učenci), ki imajo take in tolikšne primanjkljaje, slabosti, težave ali celo že motnje na 

področju gibanja, zaznavanja, govora, zdravja, spoznavanja, čustvovanja, vedenja in učenja, 

da potrebujejo prilagojeno izvajanje rednih programov ali pa prilagojene programe in 

prilagojeno izvajanje teh programov, da bi ustrezno napredovali ter nadarjeni učenci« (Galeša, 

1995, str. 40). 

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur.l., št.58/2011) so otroci s posebnimi 

potrebami opredeljeni kot otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci 

oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 

izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja 

oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. Po Zakonu o osnovni šoli (Ur.l. RS, 

št.102/2007) med učence s posebnimi potrebami uvrščamo tudi učence z učnimi težavami ter 

posebej nadarjene učence,  ki pa se ne usmerjajo po Zakonu za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami. 

Na podlagi odločbe o usmeritvi, ki jo izda komisija za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami, je otrok usmerjen v enega izmed naslednjih programov: 

- izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

- prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, 

- prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 

- posebni program vzgoje in izobraževanja ali 

- vzgojni program. 

 

Zakon o osnovni šoli (prav tam) še navaja, da morajo otrokom s posebnimi potrebami biti 

zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje. Učenci s posebnimi 
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potrebami imajo pravico do individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja, šola pa je 

dolžna zagotoviti strokovne delavce za pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranih 

programov (Ur.l. RS, št.102/2007). 

Eden izmed ciljev sistema vzgoje in izobraževanja v slovenskem prostoru je zagotavljanje 

optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 

veroizpoved, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma 

invalidnost (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Ur.l. RS, 

št.36/2008). Država je torej dolžna poskrbeti za pogoje, v katerih bo prav vsak posameznik 

(tudi tisti, ki je popolnoma odvisen od tuje pomoči in nege) v največji možni meri razvijal 

svoje sposobnosti.  

Poudariti je še potrebno sodobno pojmovanje vzgoje in izobraževanja, ki temelji na 

humanizaciji in individualizaciji. Kot navaja Ulaga (2001) osnovna ideja izhaja iz 

postmodernističnega pojmovanja človeka kot enkratno osebnost z vsemi značilnostmi in 

razvojnimi potenciali in zavrača kakršnokoli "predalčkanje" posameznikov v skupine ali 

kategorije s skupnimi lastnostmi in perspektivami. To pomeni, da se otroci več ne razvrščajo 

v kategorije in pošiljajo v različne šole, temveč se jih usmerja v njim primerne programe. 

Izvaja jih tista šola, ki ima za to ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje. Prav tako pa 

je potrebno določiti minimalne učne standarde in usmerjati posameznega učenca na tisto 

področje na katerem bo lahko uspešen.  

Na tej točki se nam zastavi vprašanje, koga se naj usmerja v prilagojeni program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom? Oziroma, katere so značilnosti učencev, 

vključenih v omenjeni program, katera so tista področja na katerih v primerjavi s svojimi 

vrstniki zaostajajo in so posledično usmerjeni v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom? 

V prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom so 

vključeni otroci, pri katerih komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ugotovi, da 

bi le-ti lahko optimalno napredovali v navedenem programu. Ta namreč usposablja učence 

tako, da si v skladu s svojimi sposobnostmi pridobijo osnovno izobrazbo in vzgojo, delovne 

spretnosti in navade ter pozitiven odnos do sebe in okolice. Prav tako omenjeni program 

razvija učencem sistematične in spoznavne sposobnosti, korigira, blaži ali odpravlja težave in 

motnje ali posledice motenj, razvija praktične sposobnosti in spretnosti za opravljanje 
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določenega dela in za samostojno življenje. Učence usmerja in pripravlja za tiste poklice, ki 

najbolj ustrezajo njihovim individualnim sposobnostim. 

Populacija učencev v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom je  heterogena in se z leti spreminja. Že nekaj let je opazen povečan trend 

kombiniranih motenj na področju telesnega, duševnega  in/ali socialnega funkcioniranja 

(Schmidt, 1999). Obenem se pojavlja več učencev na meji med lažjo in zmerno motnjo v 

duševnem razvoju. Veliko jih izhaja iz družin z nizkim socialno - ekonomskim statusom, z 

neurejenimi družinskimi odnosi ter zdravstvenimi težavami (Novljan, 2003). 

 

2. 1 Motnja v duševnem razvoju 

Različni strokovnjaki definirajo motnjo v duševnem razvoju iz različnih vidikov. Ker 

obstajajo številni kriteriji, je težko oblikovati enotno definicijo, ki bi zajela vse značilnosti 

oseb z motnjo v duševnem razvoju in združila različna gledanja. Prav tako ni možno 

upoštevati le enega kriterija kot edino pomembnega. Jakulić (1981) tako omenja pet 

poglavitnih kriterijev, ki se pojavljajo v različnih definicijah. Ti so: 

- razvojno obdobje, 

- intelektualni primanjkljaj, 

- socialna neustreznost, 

- organska osnova, 

- neozdravljivost stanja. 

 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je leta 1959 sprejela naslednjo definicijo motnje v 

duševnem razvoju: »Motnja v duševnem razvoju je podpovprečno splošno intelektualno 

delovanje, ki izhaja iz razvojnega obdobja in je asociirana z motnjami na enem izmed 

naslednjih področij: maturacije, učenja, socialnega prilagajanja«.  

Leta 1992 je Ameriško združenje za osebe z motnjami v duševnem razvoju (AAMR) podalo 

novo definicijo: »Motnja v duševnem razvoju odraža resnejše omejitve v delovanju 

posameznika, ki so nastale pred 18. letom starosti. Označuje jo pomembno znižanje 

intelektualnega delovanja in resnejše omejitve na dveh ali več prilagoditvenih sposobnostih: 

komunikaciji, skrbi za samega sebe, bivanju, socialnih spretnostih, vključevanju v širše 
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okolje, samostojnosti, branju, pisanju in računanju, izkoriščanju prostega časa in delu«. 

Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani je osebe 

z motnjo v duševnem razvoju opredelil sledeče: »Osebe z motnjo v duševnem razvoju so 

osebe, ki imajo primanjkljaj na področju spoznavnih sposobnosti in je ta stalen. Zaradi stalnih 

motenj v razvojnem obdobju imajo težave s socialno integracijo« (Novljan, 2003). 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo pa opredeljuje otroke z motnjami v duševnem razvoju 

kot tiste, ki imajo znižano splošno ali specifično raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na 

kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se 

odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo 

(http://www.zrss.si/default.asp?rub=3492). 

Navajam še novejšo definicijo motnje v duševnem razvoju po American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), ki zajema pedagoški, psihološki in 

socialni vidik motenj v duševnem razvoju: »Motnja v duševnem razvoju odraža resnejše 

omejitve v delovanju posameznika, ki so nastale pred 18. letom starosti. Označuje jo 

pomembno znižanje intelektualnega delovanja in resnejše omejitve na dveh ali več 

prilagoditvenih sposobnosti: komunikaciji, skrbi za samega sebe, bivanju, socialnih veščinah, 

vključevanju v širše okolje, samostojnosti, branju, pisanju in računanju, izkoriščanju prostega 

časa in dela« (AAIDD, 2010). 

 

2.2 Kdo so otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju? 

Zavod RS za šolstvo (http://www.zrss.si/default.asp?rub=3067) je v prilagojenem 

izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom opisal učence z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju sledeče:  

»Učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju imajo v primerjavi z  vrstniki kvalitativno 

drugačno kognitivno strukturo, ki se kaže v počasni sposobnosti generalizacije in 

konceptualizacije, omejenih spominskih sposobnosti, težavah v diskriminaciji, 

sekvencioniranju, omejenem splošnem znanju, bolj konkretnem kot abstraktnem mišljenju. 

Zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti je omejena tudi njihova sposobnost reševanja 

problemov. Na področju komunikacije imajo ti učenci težave v artikulaciji in tudi receptivne 

ter ekspresivne težave. Njihov socialni razvoj poteka tako kot pri vrstnikih, samo prehod iz 

http://www.zrss.si/default.asp?rub=3492
http://www.zrss.si/default.asp?rub=3067
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ene faze v drugo je počasnejši in včasih bolj zapleten, ker imajo slabše razvite socialne 

spretnosti. Manj so kritični do drugih učencev in se nagibajo k nezrelemu presojanju socialnih 

situacij. Dokazano je, da je proces dozorevanja teh učencev upočasnjen, poln vzponov in 

padcev, zato pri tem potrebujejo pomoč in vodenje, zlasti pa učenje socialnih veščin, ki jim 

bodo po končanem šolanju omogočile lažjo vključitev v širše socialno okolje. V času šolanja 

v primerjavi z vrstniki ne dosežejo enakovrednega izobrazbenega standarda, potrebujejo 

prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, njim prilagojene metode ter ustrezne 

kadrovske in druge pogoje.«  

2.2.1 Osebnostne in druge značilnosti otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Po klasifikaciji motenj v duševnem razvoju glede na višino intelektualnih sposobnosti, bi naj 

imele osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju inteligentnostni količnik (IQ)  nad 50 in 

nižjega kot 70.  Pri večini se ne kaže patologija možgan in večina jih izhaja iz družin z nizkim 

socialno - ekonomskim položajem, z nizko stopnjo izobrazbe in nizko inteligentnostjo 

(Davison in Neale, 1999).  Lažja motnja v duševnem razvoju je, za razliko od zmerne in hude 

motnje v duševnem razvoju, dedljiva, zato bi naj v povprečju tudi starši imeli nižje 

intelektualne sposobnosti (Plomin, DeFries, McClearn in Rutter, 1997, v Colnerič in 

Zupančič, 2005). 

Pri osebah z lažjo motnjo v duševnem razvoju so sposobnosti za umsko delo znižane v 

tolikšni meri, da potrebujejo prilagojene oblike izobraževanja in usposabljanja. V slovenskem 

prostoru so vključeni v tiste šole, ki izvajajo prilagojeni izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom. Po končanem osnovnošolskem izobraževanju lahko nadaljujejo 

šolanje v dvoletnih prilagojenih ali skrajšanih programih usmerjenega izobraževanja. Obenem 

je za opisovano populacijo značilna še nizka stopnja socialne prilagodljivosti oziroma 

sposobnosti prilagajanja okolju. Kocijan-Hercigonja (2000) navaja, da je večina 

posameznikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju sposobna samostojnega življenja, 

najpogosteje ob podpori socialne službe.  

Naslednje ugotovitve o značilnostih oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju sem povzela po 

avtorjih Davison in Neale (1999): 

 večina otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju usvoji veščine skrbi samega zase, kot so 

prehranjevanje, oblačenje, kopanje, uporaba telefona ipd.; 

 težje usvajajo akademska znanja kot so branje, pisanje, računanje. Večina usvoji računanje 
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v tolikšni meri, da jim to omogoča samostojno nakupovanje in vodenje osnovnih računov o 

svojem finančnem stanju. Berejo zabavno literaturo in so sposobni razumeti preprosta 

navodila (npr. za uporabo izdelkov) ter recepte; 

 v obdobju poznega mladostništva in odraslosti opravljajo manj zahtevna dela oziroma dela, 

ki zahtevajo nižjo stopnjo izobrazbe (npr. v gostinstvu, vrtnarstvo, drvarstvo, enostavna 

pisarniška dela ipd.); 

 kot odrasli po navadi potrebujejo pomoč pri reševanju  finančnih zadev in pri vključevanju 

v družbo. Večinoma se tudi poročijo in imajo svoje otroke; 

 približno 1% populacije biva institucionalizirano zaradi vedenjskih težav, vendar po navadi 

le v obdobju mladostništva. 

 

Colnerič in Zupančič (2005) sta s pomočjo Vprašalnika individualnih razlik med 

otroki/mladostniki (Halverson idr., 2003, v Colnerič in Zupančič 2005) preučevali osebnostne 

značilnosti učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki so vključeni v prilagojeni 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Primerjali sta jih z značilnostmi 

primerljivega normativnega vzorca učencev, t.j. z učenci povprečnih intelektualnih 

sposobnosti, vključenih v večinske šole. Učence so ocenjevali njihovi starši oziroma nekatere 

tudi učitelji, ki so z njimi največ delali. Kot je pričakovati, sta se obe skupini učencev najbolj 

razlikovali glede ocen inteligentnosti. Pri tem sta imeli v mislih hitro razumevanje, 

sposobnost učenja in spoznavno usmerjenost.  

Odrasli so pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju ocenili (Colnerič in Zupančič, 

2005): 

 precej višjo raven izražene odkrenljivosti (težave pri zadrževanju pozornosti in nizka raven 

koncentracije); 

 zmerno višjo  raven  boječnosti (negotovost vase, zaskrbljenost, nagnjenost k distresu), 

antagonizma (nasprotovalnost, prepirljivost, napadalnost) in socialne plašnosti 

(zadržanost, umaknjenost, inhibiranost v socialnih stikih); 

 nekoliko višjo raven negativnega čustvovanja; 

 zmerno velike razlike pri lastnostih: usmerjenost k dosežku (vztrajnost, usmeritev k 

doseganju ciljev), odprtost (radovednost, zanimanje za novosti, težnja k raziskovanju), 

ugodljivost kot manjša sodelovalnost v odziv na avtoriteto, organiziranost 

(perfekcionizem, skrbnost do stvari, težnja k skrbnemu načrtovanju dejavnosti) in še 
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sociabilnost (manjše težnje po druženju in navezovanju socialnih stikov). 

2.3 Socialni razvoj otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Otrok se ne rodi kot socialno ali nesocialno bitje, temveč kot bitje s sposobnostmi za socialni 

razvoj. Kako bo le-ta potekal je odvisno od mnogih dejavnikov, opisanih v poglavju o 

socializaciji in socialnem razvoju. 

Znano je, da socialni razvoj otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju poteka enako kot pri 

otrocih brez motenj, vendar počasneje in z določenimi posebnostmi. Raziskave so pokazale, 

da otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju v 5. mesecu starosti že reagirajo na zvoke in 

glasove iz okolja. Socialni nasmeh se pojavi okrog 6. meseca, kar je znak da ločujejo ljudi od 

drugih predmetov v okolici. V tem času že želijo pritegniti pozornost odraslega z jokom. V 

drugem in tretjem letu starosti se otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju začnejo 

približevati stopnji razvoja povprečno inteligentnih otrok. Na področju navezovanja socialnih 

stikov so počasni. V predšolskem obdobju se vežejo le na enega vrstnika, kasneje na dva ali 

tri, če so ti dobro vzgojeni. Pogosto so impulzivni in reagirajo agresivno, še posebej kadar 

njihove potrebe niso razumljene s strani okolice. Dečki z lažjo motnjo v duševnem razvoju v 

sporih z vrstniki reagirajo s fizično močjo, medtem ko se deklice odzovejo verbalno. V tem 

obdobju se pri njih pojavlja trmoglavost, tako kot pri vrstnikih s povprečnimi intelektualnimi 

sposobnostmi, in se izraža skozi verbalne reakcije ter telesno upiranje (Kasari in Bauminger, 

1998). 

Zaradi odstopanj v otrokovem razvoju ter drugih spremnih težav in motenj, se pri  otrocih z 

motnjami v duševnem razvoju kažejo tudi razlike pri igralnih dejavnostih. Njihova igra je 

preprosta, uporaba materialov je skromna in ne izrabijo vseh igralnih zmožnosti. Prav tako je 

igra manj domiselna in ima manj elementov pretvarjanja. Raje kot sestavljene igrače 

uporabljajo strukturirane materiale, raje sledijo aktivnostim z določenim vzorcem ustvarjanja 

z določenim materialom. Pri domišljijski igri uporabljajo manjše število figur ter manj 

besednih in akcijskih odgovorov. Kasneje se pojavi tudi socialna igra, za katero je značilno, 

da je omejena, pogosto osamljena ali enostranska (Kastelic, 2005). 

Za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju je značilen zaostanek v razvoju na 

senzomotoričnem področju, področju govora in mišljenja, kar pomembno vpliva na oteženo 

vzpostavljanje socialnih stikov z ljudmi iz njihovega okolja. 
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Na področju motorike so otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju pogosto nespretni in 

počasni, zaradi česar jih vrstniki pogosto odklanjajo, težave socialne adaptacije  pa se večajo. 

Walker (1992, v Medved-Udovič, Cotič in Felda, 2006) tako poudarja vlogo gibalne 

aktivnosti za učenje identificiranja s skupino ter učenje oblik socialnega vedenja, kot so 

spolna vloga, odnosi z vrstniki in razvoj samostojnosti.  

Enako velja za govor. Govor in jezik sta osnovni sredstvi komunikacije, preko katerih otroci 

izražajo svoje želje in potrebe, sprejemajo ter iščejo pojasnila. Pri otrocih z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju se ne pojavlja posebna govorna motnja, ampak zasledimo vse oblike 

govornih motenosti, ki jih imajo tudi otroci brez  motenj v duševnem razvoju. Vendar so te 

motnje pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju številnejše, pogosto pa imajo otroci več 

govornih motenj hkrati (Böhme, 1980, v Smole, 2004). Smole (prav tam) nadaljuje, da pri 

hujših oblikah zaostajanja v duševnem razvoju vidimo tako govorne kot jezikovne zaostanke, 

pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju pa so pogoste le jezikovne motnje.  

Čustva tudi pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju pomembno vplivajo na njihovo 

vedenje. Ti pogosto reagirajo bolj čustveno in impulzivno. V predšolskem obdobju so čustva 

otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju labilna in spontana. Na čustveni razvoj otrok 

pomembno vpliva čustveno vzdušje v družini (Novljan, 1997). Prav tako meni Đorđević 

(1982), da ima emocionalna klima v družini pomembno vlogo pri otrokovem razvoju 

osebnosti. Ugotavlja, da starši težje sprejmejo otroka z motnjo v duševnem razvoju kot otroka 

povprečne inteligentnosti ali otroka z motnjami v gibalnem razvoju. Tak odnos pa lahko 

vpliva na neustrezen socialni razvoj otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Zato je 

pomembno, da starši sprejmejo otroka takšnega kot je, vzpostavijo z njim ljubeč odnos ter 

prepoznajo in zadovoljujejo njegove potrebe v zgodnjem otroštvu. Otrok, ki odrašča v takšni 

družini, bo tudi sam bolj srečen, zadovoljen s sabo, emocionalno uravnotežen in bolje 

socialno prilagojen. 

 

V predšolskem obdobju vpliva na otrokov socialni razvoj tudi vrtec oziroma predšolska 

ustanova, v katero je vključen. Tako se otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju znajdejo  v 

skupini z vrstniki povprečne inteligentnosti, s katerimi se skupaj igrajo in preživijo velik del 

časa, vse to pa lahko pozitivno vpliva na njihov socialni razvoj. V tem obdobju je potrebno 

nameniti pozornost predvsem razvoju govora in motoričnih sposobnosti, saj sta to področji, ki 

pomembno vplivata na vzpostavljanje socialnih stikov in socialno prilagajanje.  
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Đorđević (1982) pravi, da otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju težje oblikujejo odnos do 

samega sebe, počasneje razvijajo tudi pravilen odnos do članov družine in oseb v ožjem 

družbenem okolju. Starejši kot so, bolj se zavedajo svoje drugačnosti in manjših sposobnosti 

v primerjavi z vrstniki, zato vse bolj trpijo zaradi kompleksa manjvrednosti. Naloga družine in 

predšolske ustanove je tako preprečevati in zmanjševati otrokov občutek manjvrednosti s 

pravilnim odnosom do otroka, razvijanjem njegove osebnosti in pozitivnih lastnosti ter 

spodbujanjem pri različnih aktivnostih. 

Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju se v predšolskem obdobju bistveno ne razlikujejo 

od svojih vrstnikov povprečne inteligentnosti. Ponavadi se odkrijejo šele z vstopom v redno 

osnovno šolo, ko se začnejo kazati primanjkljaji na intelektualnem področju (težave na 

področju učenja in ohranjanja usvojenih znanj v vsakodnevnih aktivnostih, pri premagovanju 

šolskih zahtev). Njihovo vedenje pogosto postane vpadljivo, in sicer kot posledica težav pri 

prilagajanju na novo, šolsko okolje. Pogosto se zgodi, da jih povprečno inteligentni vrstniki 

zavračajo, kar lahko vodi v osamljenost in socialno adaptacijo (Novljan, 1997). 

Sicer pa imajo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju  v šolskem obdobju radi družbo 

vrstnikov, širijo krog socialnih stikov in izkušenj. Đorđević (1982) pravi, da se učenci z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju v razredni skupnosti učijo razlikovati med tem kaj je prav in kaj 

narobe, se prilagajati ter obvladovati svoje vedenje v skupini. Šolska skupnost lahko veliko 

doprinese k socialnemu razvoju otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju s spodbujanjem 

pozitivne klime v razredu in razvijanjem socialne adaptacije.  

V obdobju adolescence je socializacija močno povezana z značajem socialnih odnosov, ki jih 

mladostnik razvija. V tem obdobju je tudi pri osebah z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

čustvovanje intenzivnejše. Pomemben kazalec čustvene zrelosti je samokontrola čustev, ki jo 

otrok oziroma mladostnik lahko razvije s pravilno vzgojo in pozitivno družinsko klimo 

(Novljan, 1997). Ameriški raziskovalci so potrdili, da odnosi v družini vplivajo na 

adolescente z lažjo motnjo v duševnem razvoju predvsem na naslednjih področjih (Đorđević, 

1982): 

 Čustveno prilagajanje – dobri starši ustvarjajo čustveno stabilnost in visoko zaupanje. 

Pomanjkanje pozitivne klime v družini vpliva na slabo čustveno prilagojenost in 

posledično na čustveno nestabilnost mladostnika. 
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 Socialno vedenje – dobri odnosi v družini bodo pripomogli k temu, da bodo otroci 

sprejeti s strani vrstnikov. 

 Uspeh v šoli in pri delu – znano je, da imajo otroci iz družin z dobrimi odnosi boljši 

šolski uspeh. 

 Splošna socialna prilagojenost. 

 Neodvisnost – mladostnik, ki občuti ljubezen in sprejetost v družini, je svoboden in 

samostojen. 

 

Mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju so radi v družbi vrstnikov, v tem obdobju so 

še posebej občutljivi na njihovo mnenje, kritiko, pohvalo in besede. Prijateljstvo jim je 

pomembno, kar se kaže v pripravljenosti za sodelovanje. 

Havighurst (v Đorđević, 1982) meni, da imajo vrstniki pomembno vlogo pri razvoju osebnosti 

otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju iz naslednjih razlogov: 

 omogočajo, da se otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju  razvijajo na enak način 

kot drugi otroci; 

 vplivajo na njihovo neodvisnost in samostojnost; 

 omogočajo razvijanje novih vrednot in odgovarjajočih socialnih odnosov in vlog; 

 doprinesejo k socializaciji ter želenemu vedenju. 

 

Zaključim lahko, da se otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, kljub oteženemu 

socialnemu razvoju, lahko usposobijo za samostojno socialno življenje in se uspešno vključijo 

v socialno okolje. Pri tem je seveda v veliko pomoč razumevanje naših otrok ter načrtovana 

vzgoja in izobraževanje s strani pedagoških delavcev, spodbudno družinsko ter socialno 

okolje. 

 

3. SOCIALIZACIJA IN SOCIALNI RAZVOJ 

3.1 Socializacija 

Za posameznikovo delovanje in življenje v družbi je izrednega pomena proces socializacije, 

preko katerega pridobiva znanje, navade ter načine življenja. Je zapleten in celovit proces, v 
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katerem se individuum prek stikov z družbenim okoljem razvija, oblikuje in osvaja družbeno 

pomembne oblike obnašanja in doživljanja.  

S socializacijo lahko označimo celotni razvoj otroka in njegovo vraščanje v družbeno  okolje. 

Ali kot navaja Marentič-Požarnik (1980, str. 124): »Socializacija je vraščanje otroka v 

družbeno okolje oziroma je proces, v katerem posameznik v aktivnem odnosu s soljudmi 

razvija svoje specifične oblike vedenja in doživljanja.«  

Otrok ali mladostnik se torej usposobi za življenje v svoji družbi pod vplivom zunanjih 

dejavnikov, oblikuje se njegova identiteta. Delovanje dejavnikov socializacije je tesno 

prepletujoče, njihov vpliv pa je različno močan v različnih obdobjih otrokovega odraščanja. 

Virk-Rode in Belak-Ožbolt (1990) naštevata tri poglavitne dejavnike, ki vplivajo na proces 

socialnega prilagajanja otroka: 

- Družina predstavlja najpomembnejši dejavnik v socialnem okolju otroka. Je prva socialna 

skupina, s katero otrok stopi v stik in ki ga sprejme. V družini poteka primarna 

socializacija, kajti preko njenih članov otrok prevzema določene modele vedenja ter 

sisteme vrednot. V njej se uči splošno veljavnih navad, razvijajo se osebnostne lastnosti 

otroka ter oblikovanje družbene zavesti. Vpliv družine na otroka se začne z leti manjšati. 

- Šola je prostor v katerem se odvija sekundarna socializacija. Poudarjala naj bi veščine, 

znanja in navade, ki so potrebne za vključevanje v socialno okolje. Otrok pride v stik z 

vrstniki, na njihov izbor nima vpliva. Prav tako se srečuje z družbeno disciplino in 

družbeno avtoriteto. Vpliv šole je pomemben, ker se v njej razvijajo socialni odnosi, otrok 

zadovoljuje socialne potrebe ter nabira socialne izkušnje, veščine in navade. 

- Vrstniki so dejavnik tercialne socializacije (Marentič-Požarnik, 1980). Ti še posebej v 

obdobju adolescence pomembno vplivajo na mladostnika. V socialni skupini vrstnikov ni 

podrejen staršem ali učiteljem, temveč si mora sam izboriti položaj na podlagi lastne 

aktivnosti. 

 

3.2 Socialni razvoj 

Neposredno s socializacijo je povezan socialni razvoj, proces, preko katerega posameznik 

dosega zrelost v socialnih odnosih ter se nauči prilagajati navadam in normam družbe, ki ji 
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pripada. Odraža se v človekovem vedenju in osebnosti v celoti, v njegovih funkcijah in 

družbenem življenju.  

Od pogojev, v katerih se odvija proces socializacije, je odvisno ali se bo otrok pravilno razvil 

in ali bodo učinki socializacije dobri. To pomeni, ali bo otrokovo delovanje v družbi 

sprejemljivo. Vsak otrok se mora naučiti prilagajanja drugim, saj se nihče ne rodi kot socialno 

bitje. Sposobnosti prilagajanja se otrok nauči v interakciji z različnimi ljudmi, še posebej v 

zgodnjem otroštvu. V tem obdobju predstavlja socializacija pomembno stopnjo v otrokovem 

razvoju. Otrok pridobiva osnovo za učenje socialnih vlog, to je načinov ravnanja, ki jih 

okolica zahteva oziroma pričakuje od oseb z določenim socialnim statusom ali položajem 

(Marentič Požarnik, 1980). 

3.2.1 Mejniki socialnega razvoja 

Socialni razvoj poteka po posameznih stopnjah in zavzema vsa življenjska obdobja. Marentič 

Požarnik (1980) predstavlja naslednje glavne mejnike socialnega razvoja: 

1. Prvi  življenjski meseci  

Otrok se že v prvih mesecih življenja socialno odziva. Nasmehne se v odgovor na 

prigovarjanje ali nasmeh drugih ter  razlikuje mater in ostale družinske člane od tujcev. 

Pomembno vlogo v procesu socializacije ima razvoj govora. Otrok začne kazati zanimanje za 

vrstnike in za igro z njimi okrog drugega ali tretjega leta starosti. 

2.  Predšolska doba 

Otrok navezuje stike z vrstniki v vrtcu ali v širšem domačem okolju. V stikih z njimi 

pridobiva »socialno zrelost«. Nauči se upoštevati želje drugih, na primeren način izražati 

svoje želje, deliti in posojati stvari drugim, počakati na vrsto ipd. Usvaja socialne veščine, ki 

so pomembna sestavina splošne šolske zrelosti. 

3.  Obdobje šolarja (7-12 let) 

V tem obdobju ima druženje z vrstniki velik pomen. Otroci sklepajo prijateljstva na osnovi 

različnih dejstev (nekdo ima dober uspeh, stanuje blizu mene, lepo poje ipd.). Kasneje  pri 

izbiri prijateljev že začnejo upoštevati karakterne lastnosti (prijaznost, iskrenost, lahko mu 

zaupam ipd.). 
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4.  Adolescenca (po 12. letu) 

Na višku adolescence so stiki z vrstniki pomembni, vendar se razlikujejo po tesnosti zveze. 

Adolescenti se združujejo v manjše skupine »pravih«  prijateljev ali večje skupine (»klape«) z 

rahlejšimi medsebojnimi vezmi. V tem obdobju so mladostniki bolj introvertirani, zaposleni 

so z lastnimi problemi s področja spolnosti in dozorevanja. Kažejo veliko kritičnost do ljudi 

okrog sebe (staršev, avtoritet, vrstnikov) in do samega sebe. Za obdobje adolescence je 

značilna konformnost skupinskim norman, podrejanje nepisanim pravilom določene 

subkulture, ki ji mladostnik pripada. Mladostnik skozi pripadnost določeni vrstniški skupini 

oblikuje svojo identiteto, išče potrditev svoje osebnosti, obenem pa v skupini išče oporo ob 

lastni negotovosti. 

5.  Doba odraslosti (približno po 21. letu) 

To obdobje imenujemo tudi doba osebne in socialne zrelosti. Pomemben mejnik v socialnem 

razvoju predstavlja začetek poklicne kariere in ustanovitev lastne družine. V dobi odraslosti se 

socialni stiki, statusi in vloge najprej širijo, nato se ustalijo. 

6.  Obdobje staranja in starosti (po 65. oziroma 70. letu) 

Človek sklepa vedno manj novih znanstev, za to ima tudi vedno manj možnosti. Z 

upokojitvijo, smrtjo staršev ali partnerja ter z zmanjšano mobilnostjo – se obseg socialnih 

stikov in vlog manjša. 

 

3.3 Socialne veščine 

Med avtorji zasledimo različne definicije socialnih veščin. Opredeljujejo jih kot k cilju 

naravnana vedenja, ki omogočajo interakcijo z drugimi. Gresham in Elliot (v Rozman, 2006) 

opisujeta socialne veščine kot tista vedenja, ki posamezniku v določeni situaciji omogočajo 

predvideti in doseči cilje kot so: vrstniška priljubljenost in sprejetost, mnenja pomembnih 

drugih in druga socialna vedenja, za katera je znano, da so močno povezana z vrstniško 

sprejetostjo ali mnenji pomembnih drugih. 

»Za socialne veščine se pogosto uporablja pojem »življenjske veščine«. Socialne veščine 

večinoma razumemo v kontekstu interakcije med posameznikom in drugimi ljudmi. So torej 

veščine, s katerimi posameznik uresničuje svoje namene, ki ga vodijo, da lahko zadovoljuje 

svoje potrebe v socialnem okolju« (Collins, 1992, v Rozman 2006, str.27). 
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Po Greshamu (1997, v Žižak, 2009) srečujemo v literaturi tri tipe opredelitev socialnih veščin. 

V prvo skupino sodijo definicije glede na sprejetost med vrstniki. Po tej opredelitvi velja, da 

otrok obvlada socialne veščine, če ga vrstniki sprejemajo, če je priljubljen v šoli in širšem 

okolju. V drugo skupino definicij sodijo behavioristične definicije. Po teh so socialne veščine 

situacijsko specifična vedenja, ki zvišujejo možnost nagrajevanja (spodbude) oz. zmanjšujejo 

verjetnost kaznovanja (odklanjanja) posameznikovega socialnega vedenja. V tretjo skupino 

sodijo definicije, usmerjene h kompetencam. Socialne veščine so opredeljene kot socialna 

vedenja, za katera velja, da so dobri kazalci socialne kompetentnosti.  

Večina starejših definicij se navezuje na sprejemljivo vedenje in prilagajanje posameznika v 

družbi. Medtem, ko novejše opredelitve opisujejo socialne veščine kot uporabo in 

obvladovanje le-teh ob pravem času na pravem mestu za zagotovitev kakovostnega sobivanja 

in za ohranjanje duševnega zdravja vseh vključenih v socialnih interakcijah. Sem so vključena 

čustva in vedenje kot so empatija, sodelovanje, dogovarjanje, poslušanje, izražanje, reševanje 

konfliktov, upoštevanje sebe in drugih (Gresham, v Rozman 2006). 

Socialne veščine pomembno vplivajo na posameznikovo življenje v družbi. Potrebno jih je 

začeti razvijati že zgodaj v otroštvu. Pomembne so za ustrezno funkcioniranje otroka v šoli ter 

v njegovem ožjem in širšem okolju.  

3.3.1 Področja socialnih veščin 

Za ustrezno funkcioniranje otroka v šoli in njegovem ožjem in širšem okolju so, med drugimi, 

pomembna naslednja področja socialnih veščin: 

 Medsebojno sodelovanje 

O sodelovanju govorimo, kadar dva ali več posameznikov družno dela za skupen cilj. 

Sodelovati pomeni znati se pogajati, predlagati in prepričevati namesto ukazovati, odločati v 

skupini, upoštevati mnenja drugih in vključevati druge. Otrok spoznava, da lahko s 

sodelovanjem z drugimi poskrbi za svoje interese. Kristančič (2002) pravi, da posameznik 

preko sodelovanja prepoznava in pripoznava pomembnost skupnih ciljev. S skupnimi cilji naj 

bi zadovoljil del svojih potreb in del potreb ostalih oseb. 
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 Posojanje stvari 

Posojanje je povezano z medsebojnim sodelovanjem. Kadar si otroci sposodijo igračo, šolske 

potrebščine ali si delijo dobrote, jih to spodbuja k druženju. Na tak način se učijo sodelovati s 

prijatelji, sošolci in člani svoje družine. 

»Če svoje stvari delimo, druge lažje razumemo. Včasih je otrokom težko razumeti, da je še 

kaj zunaj njih samih. Če izkusijo velikodušnost (ali morda sebičnost), lahko to za njih pomeni 

novo izkušnjo. Ko posojajo in delijo z drugimi, naj bi se otroci počutili dobro. V teh situacijah 

jih moramo pohvaliti, ker tako dvigamo njihovo samozavest« (Llewellyn, 2001, str. 30). 

 Komunikacija (lastno sporočanje in sprejemanje sporočil drugih) 

Komunikacija je orodje in način medsebojnega sporazumevanja. Ljudje nenehno 

komuniciramo, v okolje oddajamo in iz njega sprejemamo različne informacije. »Ko 

komuniciramo z drugim človekom, zaznavamo njegov odziv in nanj odgovarjamo s svojimi 

mislimi in čustvi« (Rozman, 2006, str. 152). V nadalje Rozmanova navaja, da ima vsak 

posameznik svoj sistem obdelovanja informacij, na katerega prilepi svoje razumevanje, svoje 

izkušnje, vrednostni sistem, prepričanja. Zato je sporočilo, ki ga želimo oddati pri različnih 

osebah, vedno drugače sprejeto. Nezavedanje, da ima vsaka oseba svoje mnenje, svoj pogled, 

razmišljanje in razumevanje, pripelje do mnogih konfliktov. Zato je pomembno, da otroke oz. 

mladostnike učimo ustreznega sporočanja lastnih sporočil in odzivanja na sprejeta sporočila.  

 Prepoznavanje čustev 

Schillingova (2000) pravi, da otroci, ki ne znajo prepoznavati (in tudi izražati) čustev, 

doživljajo frustracije. Ne razumejo, kaj se dogaja okrog njih in se drugim pogosto zdijo čudni, 

ob njih se počutijo neprijetno. Otroci s slabo razvitimi socialnimi veščinami lahko hitro 

napačno razumejo pogled ali izjavo in se neprimerno odzovejo, pri tem pa niso sposobni 

izraziti svoje negotovosti ali si pojasniti namene in želje drugih. 

»Posameznik, ki je na tem področju razvil kakovostno raven občutljivosti, ima dosti boljše 

možnosti, da bo uspešno odigral vse svoje socialne vloge glede na sporočila, ki jih bo 

zaznaval pri osebah, s katerimi komunicira« (Kristančič, 2002, str. 109). 

 Empatija 

Empatija pomeni gledanje s perspektive drugih in razumevanje njihovih čustev; razvijanje 

ljubečih in sočutnih odnosov.  
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»Vživljanje je sposobnost prenašanja samega sebe v osebnost nekoga drugega, ga razumeti v 

skladu z njegovo situacijo, se zavedati njegovih stališč in spoznati njegove potrebe. Namen 

empatije je torej drugega bolje razumeti in z njim bolje sodelovati« (Virk-Rode, Belak-

Ožbolt, 1990, str. 27).  

 Spoštovanje drugih in razmišljanje o pozitivnih značajskih lastnostih drugih 

Imeti pozitiven odnos do drugih vpliva na to, da smo na vseh področjih življenja uspešnejši. 

Prepoznati dobre lastnosti v drugih pomeni, da sprejemamo tako druge kot sebe.  Pozitivno 

razmišljanje o drugih vpliva na posameznikovo priljubljenost in dobre medsebojne odnose. 

 Sposobnost konstruktivnega soočanja z jezo in agresijo 

Kristančič (2002) navaja, da posameznik uveljavlja svoje interese v dogovoru z drugimi 

udeleženci, ali pa se na njihova mnenja, interese in zahteve ne ozira. Uveljavljanje svojega 

»prav« lahko podkrepi z besedami ali fizično. 

Agresiven otrok med svoje vrstnike vnaša napetost, hitro burno reagira (npr. udari). Druženje 

z njim je za vrstnike neprijetno, po navadi niso priljubljeni. Crick in Dodge (v Papalia, 2003) 

menita, da je eden od vzrokov agresivnega obnašanja morda način predelovanja socialnih 

informacij. Da se bo otrok ustrezno vključeval v svoje socialno okolje, je torej pomembno, da 

ga naučimo notranjih spretnosti, ki mu bodo pomagala predelati čustva, preprečiti kopičenje 

jeze in se primerno odzvati na dogodke, ki ga razburijo. 

 Poznavanje lastnih sposobnosti 

Poznavanje lastnih sposobnosti bi lahko imenovali tudi samoučinkovitost, ki je po Banduri 

(1977, v Juriševič, 1999) opredeljena kot posameznikovo prepričanje o lastnih zmožnostih za 

ravnanje v prihodnjih situacijah oziroma za izvedbo dejavnosti, ki vodi do cilja v določeni 

nalogi.  

Otrokovo poznavanje lastnih sposobnosti v veliki meri vpliva na motiviranost, prizadevanje in 

vztrajnost glede na težavnost določene naloge. Posledično vpliva na uspešnost opravljene 

naloge, kar okrepi zaznavo samoučinkovitosti pri novih dejavnostih (Juriševič, 1999). 

Otroci, ki razvijajo občutek uspešnosti, lažje premagujejo stresne situacije, ne dvomijo o sebi, 

imajo veliko prijateljev, pripravljeni so pomagati, imajo začrtane cilje in so zadovoljni. Imajo 

dobre možnosti, da uspešno načrtujejo prihodnost in sledijo svojim ciljem. 
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4. RAZRED KOT SOCIALNA SKUPINA IN SOCIALNI 

ODNOSI 

Otroku se z vstopom v šolo odprejo nove možnosti za navezovanje socialnih stikov, tako z 

vrstniki kot z odraslimi (učitelji in drugimi pedagoškimi delavci). Razred predstavlja socialno 

skupino ter pomemben prostor v katerem potekajo socialne interakcije in v katerem se 

oblikujejo socialni odnosi. 

4.1 Kdaj govorimo o skupini 

Gruča slučajno zbranih ali izbranih ljudi še ni skupina. O socialni skupini govorimo, kadar 

ima gruča ljudi nek skupni cilj. Skupino označuje tudi večja ali manjša povezanost med 

njenimi pripadniki. Marentič Požarnik (1980) navaja naslednje lastnosti socialne skupine: 

- predstavlja skupnost dveh ali več ljudi s skupnimi cilji in nalogami, 

- člani takšne skupnosti se na poti k skupnim ciljem medsebojno sporazumevajo in   

sodelujejo, 

- v socialni skupini obstaja določen način vodenja, pravila za obnašanje in sprejemanje 

novih članov ter sankcije za kršenje pravil, 

- v njej najdemo določeno delitev statusov in vlog. 

 

Vsaka skupina ima svojo strukturo in dinamiko, posamezniki v njej pa zavzemajo različne 

statuse ali mesta. Najznačilnejši statusi, ki jih posamezniki zavzemajo v socialni skupini, so: 

vodja skupine, pomočnik vodje in molčeča večina (izvajalci nalog). Vsakemu statusu pripada 

določena socialna vloga ali način ravnanja, ki se pričakuje od posameznika (Marentič 

Požarnik, 1980).  

 

4.2 Vrste skupin 

Ena izmed delitev skupin je delitev na formalne in neformalne skupine. 

Formalne skupine so določene s predpisi, le-ti se nanašajo na organizacijo, cilje in metode 

delovanja, delitve vlog ter pravice in dolžnosti posameznih članov skupine.  

Neformalne skupine se ponavadi oblikujejo spontano, nimajo zapisanih pravil in formalno 

določenih vodij. Oblikujejo se lahko znotraj formalnih skupin ali zunaj njih. Marentič 
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Požarnik (1980) pravi, da v neformalnih skupinah posamezniki zadovoljujejo tiste svoje 

osebnostne lastnosti, ki bi sicer ostale nezadovoljene, kot so: potreba po tesnejših, pristnejših 

medsebojnih stikih, po uveljavljanju, po varnosti, po priznanju. 

Socialne skupine klasificiramo tudi glede na intenzivnost čustvenih vezi, ki vladajo med člani 

skupine. V primarnih skupinah vladajo tesne čustvene vezi. Zanje je značilno da vplivajo na 

oblikovanje moralnih norm, stališč in osnovnih vzorcev vedenja svojih članov. Po številu 

pripadnikov so majhne. Nastale so prve, zato so tudi iz zgodovinskega vidika primarne. 

Primarne skupine nastajajo znotraj sekundarnih skupin . Te so značilne za moderne družbe 

in nastajajo zaradi posebnih interesov, potreb ali hotenj (npr. podjetja, politične organizacije, 

verske skupnosti itd.). 

 

4.3 Razred kot socialna skupina 

Razred je najprej formalna skupina, ki še nima vseh značilnosti socialne skupine. Učenci so v 

razred izbrani naključno in ne po lastni izbiri ali želji. Učitelji (vodje) so jim dodeljeni, o njih 

ne morejo sami odločati. »Šele polagoma se oblikujejo kot prava skupina, kar je povezano 

tudi z razvojem samoupravnih odnosov, z nastajanjem razredne skupnosti, v kateri učenci 

aktivno sodelujejo pri uresničevanju ciljev in do katere razvijejo izrazit občutek pripadnosti« 

(Marentič Požarnik, 1980, str. 129). 

Šolski razred je socialna skupina, v kateri prihaja otrok v stik z vrstniki po slučajnem izboru, 

na katerega navadno nima vpliva. Širi si razpon svojih socialnih izkustev in navad ter veščin, 

ki so potrebne v tako razširjenem socialnem okolju. Tu je več možnosti, da se med člani 

(vrstniki) razvijejo komunikacije oziroma interakcije. Sporazumevanje poteka na verbalnem 

in neverbalnem nivoju. 

S pripadnostjo razredni skupnosti se otrok pravzaprav začne ločevati od vpliva staršev in se 

tesneje povezuje z vrstniki. To ločevanje se najprej odraža na čustvenem področju, zatem pa 

tudi pri posnemanju in identifikaciji. Otroci se skušajo poistovetiti s skupino svojih vrstnikov 

(Virk-Rode, Belak-Ožbolt, 1990). 

 



Uporaba socialnih iger v osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 
 

- 23 - 

 

4.4 Komunikacija in odnosi v razredu 

Pozitivna komunikacija in dobri odnosi imajo velik pomen tako za celotno šolsko delo kot za 

učinkovitost skupine. Prav tako dobri odnosi vplivajo na razvoj posameznikove osebnosti. 

Bečaj (2000, v Pečjak, 2002) poudarja pomen kakovosti socialnega delovanja razreda in ga 

utemeljuje z naslednjimi razlogi: 

- od kakovosti medosebnih odnosov je odvisna tudi kakovost poučevanja, 

- otrok oz. učenec se lahko določenih socialnih spretnosti nauči le v skupini, 

- morebitne težave v učno – vzgojnem procesu je mogoče uspešneje reševati v skupini z 

učinkovitimi interakcijami med člani skupine, 

- razvoj družbe gre v smer vse večjega poudarjanja sposobnosti sodelovanja. 

 

Glavne interakcije v razredu potekajo na relaciji med učiteljem in učencem, med učiteljem in 

celotnim razredom ter med učencem in razredom.   

V tem trikotniku se odvijajo socialni procesi, ki jih na eni strani določajo osebne značilnosti 

udeležencev, na drugi strani pa institucionalne značilnosti, tj. značilnosti šolskega in 

družbenega sistema (Pečjak, 2002).  

Potrebno je poudariti, da imajo te interakcije številne oblike, vendar je najpogosteje učitelj 

tisti, ki določa vsebino in obliko interakcije. 

Po Virk-Rode in Belak-Ožbolt (1990) se odnosi v skupini oblikujejo postopoma ter 

vključujejo: 

- začetno predstavljanje, 

- besedno in nebesedno sporazumevanje, 

- vživljanje v skupino, 

- medsebojno zaupanje in 

- uveljavljanje lastnih interesov in potreb znotraj skupine. 

 

Na osnovi izoblikovanih odnosov v razredu učenci zavzamejo različne statuse ali vloge – 

vsakemu izmed njih pripada določena vloga glede na njegov položaj v razredu. 
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Marentič Požarnik (1980) pravi, da poleg formalnih statusov in vlog (npr. predsednika 

razredne skupnosti) najdemo v razredu tudi vrsto neformalnih vlog (razredni vseved, klovn, 

»črna ovca«). Ob tem še dodaja, da je zanimivo, da marsikateri razred za svojo stabilnost 

nekako potrebuje »grešnega kozla« – učenca, ki je vedno za vse kriv in v katerega drugi 

projicirajo svoje nedovoljene težnje (npr. po predrznosti). 

 

4.5 Učiteljeva vloga v razredu 

Učitelj ima v razredu formalno vlogo vodje. Zadovoljstvo in uspešnost učencev sta v veliki 

meri odvisna od njegovega načina vodenja razreda.  Učitelj naj bi dobro poznal socialne 

odnose med učenci, tudi neformalne. Medsebojni odnosi namreč pomembno vplivajo na 

vzgojno delovanje v razredu.  

»Le ob dobrem poznavanju socialne strukture razreda bo učitelj lahko usmerjal najvplivnejše 

razredno jedro k pozitivnim ciljem, skrbel za tesnejšo povezanost (kohezivnost) razrednega 

kolektiva in neprisiljeno vključeval socialno izolirane v skupnost« (Marentič Požarnik, 1980, 

str. 130). 

Pri spoznavanju svojih učencev in njihovih medsebojnih odnosov si učitelj lahko pomaga z 

opazovanjem in s sociometrično tehniko, tj. anonimna tehnika, ki meri trenutno strukturo 

socialnih odnosov v skupini.  

Socialni psihologi ločijo tri tipe vodenja, ki jih lahko prenesemo v učno situacijo (povzeto po 

Marentič Požarnik, 1980): 

- Avtoritarno (avtokratsko) vodenje 

Za tovrstno vodenje je značilno, da učitelj v celoti sam planira in organizira delo, sam 

kontrolira učni proces ter ima glavno besedo. Prevzema vso odgovornost za uspeh skupine, 

odgovornost za neuspeh pa se v tem modelu največkrat pripiše slabim učencem. 

Komunikacija je večinoma enosmerna. Vendar ni nujno, da je vedno hladen in osoren, lahko 

deluje toplo in pokaže razumevanje za probleme (racionalna avtoriteta).  

- Demokratsko (socialno – integrativno) vodenje 

Učitelj ni nad učenci, ampak med njimi – kot prvi med enakimi. Učenci pod učiteljevim 

vodstvom in usmerjanjem planirajo določene učne in prostočasne dejavnosti. Za ta model je 
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značilno dogovarjanje in skupno sprejemanje pravil, odločitev. Učenci sami sodelujejo pri 

ocenjevanju ter iščejo in odpravljajo vzroke za slabe učne rezultate. Prevzemajo svoj delež 

odgovornosti za izvajanje sprejetih odločitev. Učitelj mora pri tem upoštevati zrelost učencev. 

Skupinsko planiranje in odločanje mora usmerjati tako, da se ne sprevrže v anarhičen sistem. 

- Anarhično vodenje (tip »proste roke«) 

Pomeni, da vsakdo odloča več ali manj sam, kako in kaj bo delal. Vezi med učiteljem in 

učenci so minimalne. V šolski situaciji anarhično vodenje praktično ne pride v poštev. 

 

5. SOCIALNO UČENJE IN SOCIALNE IGRE 

5.1 Socialno učenje 

»Aktivno vstopanje v različne skupine posamezniku pomeni širjenje horizonta, izkušenj. 

Participacija v skupinah je predpogoj socialnega učenja in razvoja socialnih kompetenc« 

(Kobolt, 2009, str.371). 

»Socialno učenje vključuje: 

- prepoznavanje in določanje čustev, 

- ustrezno izražanje čustev, 

- odgovornost do sebe in drugih, 

- etično odločanje, 

- zastavljanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, 

- sposobnost reševanja problemov na področju medosebnih odnosov, 

- pozitivno mišljenje, 

- spoštovanje raznolikosti med ljudmi, 

- dobre komunikacijske veščine, 

- vzpostavljanje, razvijanje in ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov, 

- razreševanje medsebojnih konfliktov, 

- pripravljenost priznati svoje napake in poiskati pomoč, itd.« (Gardner, 1999, v 

Hromek in Roffey, 2009). 

 

»Našteta področja socialnega učenja ne obstojajo sama zase, temveč so dinamična, njihova 

vsebina se medsebojno prepleta. Iz tega razloga socialno učenje zahteva skrbno načrtovanje 
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dejavnosti in ustrezno izurjenega pedagoga. Socialno učenje ni namenjeno zgolj dobrobiti 

posameznika, temveč razvoju zdravih medsebojnih odnosov v skupini. Služi lahko 

spreminjanju ali razvijanju vrednot, stališč, odnosov in vedenja posameznika« (Roffle, 2008, 

v Hromek in Roffey, 2009, str. 628). 

Opis socialnega učenja, ki sledi, je povzet po Specialno pedagoški dejavnosti – socialno 

učenje (Caf, Šah Štrok in Gramc, 2006). 

V šolskem prostoru socialno učenje učiteljem in učencem pomaga, da se med seboj 

spoznavajo, učijo poslušati drug drugega, razumevati ter se vživljati v drugega, sprejemati in 

reševati konfliktne situacije. Udejanja se preko različnih dejavnosti, kot so: socialne in 

gibalne igre,  gibalno in likovno izražanje ter ustvarjanje, igre z lutkami, kooperativne igre, 

igre vlog, besedne igre, dramatizacija ali pantomima. Pomembna je raznolikost in 

sistematičnost aktivnosti, ki morajo biti prilagojene razvojni stopnji učencev. 

Pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju se pojavljajo posebne potrebe tudi na področju 

socialnega razvoja. Zato je pomembno, da jim omogočimo dejavnosti socialnega učenja. 

5.1.1 Socialno učenje kot specialno-pedagoška dejavnost 

V predmetniku prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom, 

je socialnemu učenju namenjenih skupno 210 šolskih ur. Kot specialno-pedagoška dejavnost, 

se izvaja v prvem in drugem triletju in sicer eno šolsko uro na teden. V tretjem triletju 

socialnega učenja ni v predmetniku omenjenega programa.  

Po navodilih »Specialno pedagoške dejavnosti - socialno učenje« se socialno učenje v 

šolskem prostoru uresničuje preko različnih dejavnosti, s katerimi uresničujemo različne cilje. 

Dejavnosti socialnega učenja so naravnane odprto. Odprtost se kaže pri izbiri snovi, pri 

organizaciji in pri izbiri metod. Osnove za tovrstno učenje predstavljajo spontane izkušnje, ki 

jih učenci dobijo doma, v vrtcu, v šoli, v skupini, med vrstniki, ali pa načrtno sprožene 

izkušnje, ki jih v razredu ali skupini izzove učitelj. S tem ponudimo učencem različne 

možnosti, da posegajo v dogajanje, svobodno izražajo svoje ideje, stališča, predvsem pa pri 

tem prihajajo do lastnih spoznanj in razvijajo odgovornost do sebe in drugih (Caf, Šah Štrok 

in Gramc, 2006).  

Ključne vrednote socialnega učenja so: samospoštovanje in skrb zase, spoštovanje drugih in 

skrb zanje, občutek socialne odgovornosti, zavezanost učenju in občutek pripadnosti. 
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Šola lahko sama po sebi, s pomočjo vrlin in etosa, ki ga  poudarja, nudi  primerne okoliščine 

za učenje socialnega vedenja in spodbujanje osebnostnega in socialnega razvoja učencev. 

Učitelji naj bi učencem pomagali razvijati socialno razumevanje, njihovo razmišljanje in 

razpravljanje o vseh razsežnostih  socialnega vedenja. Ena najpomembnejših nalog vsakega 

učitelja je izgrajevanje in ohranjanje pristnih in empatičnih odnosov. 

Učenci preko različnih dejavnosti socialnega učenja razvijajo socialno vedenje, sposobnosti 

vključevanja v socialne interakcije in oblikujejo socialne odnose. Razvijajo primerno – 

prosocialno vedenje. Naučijo se razmišljanja, razpravljanja o notranjih občutkih,  

prepoznavanja in analiziranja lastnega vedenja in  upoštevanja občutkov in vidikov vedenja 

svojih vrstnikov in  drugih ljudi (Caf, Šah Štrok in Gramc, 2006).  

Socialno učenje kot specialno-pedagoška dejavnost naj bi se izvajalala v ustrezno opremljeni 

učilnici, s sodobnimi avdiovizualnimi pripomočki, didaktičnim materialom in didaktičnimi 

pripomočki, knjigami, lutkami, igračami ter raziskovalnimi kotički. 

5.1.2 Načini za spodbujanje socialnega razvoja 

V šolskem prostoru lahko vplivamo na socialni razvoj učencev z različnimi dejavnostmi 

socialnega učenja. Te so:  gibalne, kooperativne, socialne igre, igre vlog in igre z lutkami, 

dramatizacija in besedne igre, pantomima ter gibalno in likovno izražanje in ustvarjanje.  

 

»Kooperativne igre so ključnega pomena za razvoj otrokovih socialnih veščin, spodbujajo 

posojanje in deljenje stvari med vrstniki, strpnost, sklepanje sporazumov in pozitivno 

naravnanost do drugih ter pozitivne medsebojne odnose« (Shapiro, 1999, v Stoykov, 2010, 

str. 427). Stoykova (prav tam) je na področju spodbujanja socialnega razvoja preučevala 

učinek uporabe različnih igralnih aktivnosti na socialni razvoj predšolskih otrok. Igralne 

aktivnosti so vključevale življenjske situacije in so bile usmerjene v pridobivanje veščin 

komunikacije in ustreznega odnosa (spoštovanja) do vrstnikov. Otroci so postali prijaznejši 

drug do drugega, povečala se je pripravljenost za medsebojno pomoč in vljudnost (uporaba 

prijaznih besed in vljudnostnih fraz v temu primernih situacijah). V procesu izvajanja igralnih 

aktivnosti so otroci pridobili na socialnih veščinah s pomočjo prevzemanja različnih socialnih 

vlog in z razmišljanjem o dejanjih drugih otrok.  

Skupina strokovnih delavcev v ljubljanskem vrtcu Miškolin je izvedla projekt razvijanja 

socialnih veščin preko gibanja. Eden izmed ciljev projekta je bil oblikovati vzpodbudno 

okolje, v katerem bodo potekale spontane gibalne dejavnosti, ki spodbujajo razvoj socialnih 
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veščin (prilagajanje skupini, empatija, reševanje sporov, komunikacija, sodelovanje, 

sprejemanje drugačnosti, upoštevanje drugega, zmožnost poslušanja idr.). Po triletnem 

izvajanju projekta so prišli do spoznanja, da s sistematičnim spremljanjem otrokovega 

socialnega razvoja in načrtovanjem dejavnosti, ki ta razvoj podpirajo, lahko pomembno 

vplivamo na razvoj socialnih veščin (Kmetič, 2006).   

Vaughn idr. (2003) navajajo naslednje načine spodbujanja socialnega razvoja, posebej 

primerne za otroke s posebnimi potrebami: spodbujanje in vadba ciljnega, želenega vedenja, 

vodene igralne aktivnosti in prosta igra, krepitev ustreznega vedenja, učenje socialnih veščin 

po modelu, pripovedovanje zgodb, ki spodbujajo kognitivni in socialno emocionalni razvoj, 

direktno učenje ciljne socialne veščine (npr. deljenje, posojanje) in posnemanje ustreznega 

vedenja. Metoda posnemanja ustreznega vedenja se pogosto uporablja pri treningu socialnih 

veščin za otroke z motnjo avtističnega spektra (Dawson in Galbert, 1990, v Vaughn, 2003). 

5.1.3 Trening socialnih veščin 

Pojem »trening socialnih veščin« je v slovenskem prostoru dokaj mlad, vendar to ne pomeni, 

da se vsebina, ki jo predstavlja, v praksi ni pojavljala. Z definicijo omenjenega izraza se je 

ukvarjala avtorica Metelko Lisec in ga povezuje še z izrazom »socialni trening«. Avtorica 

opredeljuje socialni trening kot pomoč posameznikom ali različnim skupinam pri oblikovanju 

pozitivne samopodobe; razvijanju in oblikovanju tistih vrednot, drž in navad, ki so potrebne 

za odgovorno prevzemanje nalog v življenju ter pridobivanje tistih veščin in znanj, ki jim 

bodo v konkretno pomoč v različnih situacijah vsakdanjega življenja (Metelko Lisec, 2003). 

»Blomquist (1996) meni, da potrebujejo trening socialnih veščin vsi tisti otroci, ki v razvoju 

zaostajajo na področju samokontrole, socialnega, učnega in čustvenega razvoja. Farmer 

(2000) navaja, da je trening socialnih veščin eden izmed najbolj tradicionalnih ukrepov, 

namenjen otrokom, za katere sta značilna agresivno vedenje in nedisciplina. Farrington (2002) 

pa meni, da je trening socialnih veščin eden izmed najbolj učinkovitih načinov obravnavanja 

nasilniškega vedenja otrok in mladostnikov« (Žižak, 2009, str. 403). 

Osnovni cilj treninga socialnih veščin je razvoj tistega področja socialnih veščin pri 

posamezniku, na katerem se kažejo primanjkljaji. Izvaja se individualno ali v različno velikih 

skupinah, pod vodstvom terapevta, včasih tudi ob sodelovanju vrstnika – mediatorja. Program 

samega treninga je načrtovan glede na karakteristike udeleženca oz. udeležencev. Trajanje ter 

pogostost in število srečanj v okviru treninga je različno (Butter in Sukhodolsky, 2007). 
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Duan in O'Brian (1998, v Butter in Sukhodolsky, 2007) poročata o uporabi treninga socialnih 

veščin pri treh mladostnikih z lažjo do zmerno motnjo v duševnem razvoju. V prvem delu 

treninga je terapevt pri mladostnikih razvijal komunikacijske veščine vzpostavljanja 

medosebnih odnosov (vzpostavljanje očesnega kontakta, drža telesa, ustrezno zastavljanje 

vprašanj, dajanje komplimentov). V drugem delu treninga pa je terapevtovo mesto prevzel 

eden izmed treh mladostnikov. Ta je po navodilih terapevta, kot vrstniški mentor, vodil ostala 

udeleženca pri dejavnostih socialnega učenja. Rezultati opazovanja mladostnikov v socialnih 

interakcijah, so pokazali, da se je ciljno vedenje pri vseh treh mladostnikih začelo pogosteje 

pojavljati. 

Butter in Sukhodolsky (2007) sta opravila analizo 20-ih študij o uporabi treninga socialnih 

veščin pri otrocih in mladostnikih z motnjo v duševnem razvoju. Treningi so bili oblikovani 

in načrtovani glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju. Vključevali so razvijanje 

osnovnih socialnih veščin, kot sta vzpostavljanje očesnega kontakta in prositi za pomoč, 

reševanje medosebnih konfliktov in sodelovanje. Treningi so vključevali različne načine 

krepitve ustreznega vedenja, učenje po modelu in vadbo želenega vedenja. Pravita, da trening 

socialnih veščin lahko vpliva na razvoj socialnih veščin otrok in mladostnikov z motnjo v 

duševnem razvoju. Rezultati kažejo, da so otroci in mladostniki z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju naučene socialne veščine prenesli v vsakdanje situacije, povečala se je pobuda za igro 

in sodelovanje pri prostočasnih aktivnostih. Izboljšala se je tudi učiteljeva ocena socialne 

kompetentnosti otrok, ki so se udeležili treninga socialnih veščin.  

Preece in Mellor (2008) sta v raziskavi spremljala razvoj socialnih veščin otrok in 

mladostnikov z motnjami vedenja tekom izvajanja treninga socialnih veščin. Po končanem 

treningu sta udeležence opazovala še v njihovih socialnih interakcijah z drugimi. Pravita, da 

se je izvajan trening pokazal kot uspešna metoda socialnega učenja pri otrocih in mladostnikih 

z motnjami vedenja.  

Cook (2008) je s sodelavci raziskoval, ali je trening socialnih veščin učinkovita metoda 

socialnega učenja za mladostnike z motnjami vedenja in čustvovanja. Na osnovi rezultatov 

analize 77-ih raziskav o uporabi treninga socialnih veščin pri mladostnikih z motnjami 

vedenja in čustvovanja, so zaključili, da je trening socialnih veščin učinkovit. Kljub temu, da 

morda ne bo pokazal vpliva na socialni razvoj pri popolnoma vseh mladostnikih, je koristen 

in izvedljiv način razvoja socialnih kompetenc.  
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V mnogih državah članicah Evropske unije in v Združenih državah Amerike razvijajo in 

vpeljujejo socialne veščine v šolske sisteme že tretje desetletje. V programih šol, ki v središče 

postavljajo celostni razvoj otrok in mladostnikov, je tako mogoče najti vedno več programov 

socialnega treninga oz. programov, ki pomagajo mladim osvojiti in ponotranjiti znanja, 

veščine in izkušnje iz različnih področij (Žižak, 2009).  

 

5.2 Socialne igre 

»Socialne igre pripomorejo k razvoju otrokovih socialnih odnosov in moralnih lastnosti. 

Naučijo ga izpolnjevanja dolžnosti, biti ustrežljiv, odgovoren, pošten in samostojen. Razvijajo 

mu zavest o samemu sebi, o svojem delovanju in življenju« (Horvat, 1997, str. 265). 

Socialne igre imenujemo tudi interaktivne igre. Rapuš Pavel (2001) navaja, da izraz  »igra« 

poudari značilnost igralnega, vključuje elemente radovednosti, preizkušanja, spontanosti in 

veselja pri odkrivanju novega. Izraz »interakcija« izpostavlja interaktivni vidik, vključuje 

značilnosti in potek komunikacije navznoter (različni vidiki ene osebnosti pridejo v stik z 

drugo) in komunikacije navzven (pogovor z drugimi). Usmerjene so v socialno učenje in so 

pomembne za oblikovanje identitete, izboljšanje komunikacije z drugimi (kot tudi s samim 

seboj) ter pri sprejemanju in dajanju sporočil.  

Teoretični izvor socialnih iger najdemo v polju psihologije, sociologije in odnosne 

komunikacije. Koboltova (1992) pravi, da so izkušnje iz teh polij združene s spoznanji, da 

smo v sodobni, pretežno storilnostno naravnani vzgojni praksi, zanemarili osebnostne vidike 

vzgojnega vplivanja.  

Sicer pa so se socialne igre skozi zgodovino razvijale preko zabavnih iger (kot kombinacija 

realnosti in domišljije), iger s področja odločanja (simulacija različnih odločitev s področja 

poslovanja) in preko terapevtskih iger, ki predstavljajo močnejši izvor socialnih iger. Te so se 

intenzivno razvijale v mnogih terapevtskih šolah in pri socialnem delu (Schmidt, 1992). 

Otroku se z vstopom v šolo odpre nov svet. Znajde se v šolskem okolju, ki se bistveno 

razlikuje od domačega, predvsem glede na pričakovanja do otroka, način komunikacije vseh 

udeleženih v vzgojno - izobraževalnem procesu, podrediti se mora avtoriteti. Nekateri otroci 

se novi situaciji zlahka prilagodijo, nekateri pa imajo lahko težave, ki se kažejo na področju 

socialnih veščin in spretnosti. V primeru slednjih lahko v vzgojno - izobraževalnem delu 
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uporabimo socialne igre, ki so odlično sredstvo za razvijanje socialnih veščin. Usmerjene so 

namreč v otrokov intelektualni, socialni in emocionalni razvoj. V prid jim štejemo tudi to, da 

spodbujajo ustvarjalnost. Šola je prostor, kjer se večinoma prenaša znanje, s pomočjo 

socialnih iger pa otroke učimo veščin, ki so pomembne za ustrezno funkcioniranje 

posameznika v vsakdanjem življenju. 

5.2.1 Značilnosti in učinkovitost socialnih iger 

V slovenskem prostoru se s preučevanjem socialnih iger največ ukvarjajo Jožica Virk-Rode, 

Jasna Belak - Ožbolt ter Alenka Kobolt, zato sem večino spoznanj v nadaljevanju povzela po 

omenjenih avtoricah. 

Alenka Kobolt (1989) predstavlja naslednje značilnosti socialnih iger: 

- prispevajo k oblikovanju otrokove pozitivne samopodobe, 

- olajšajo uvajanje novih načinov komuniciranja in vedenja, 

- omogočajo oblikovanje kohezivne skupine, saj zmanjšujejo strah otrok ter razbremenijo 

otroke različnih obrambnih mehanizmov, 

- spodbujajo otroke, da se vadijo v različnih psihosocialnih spretnostih, kot so 

komuniciranje, odločanje, postavljanje zahtev, sodelovanje itd., 

- preko interakcij v skupini omogočajo pridobivanje novih izkušenj, spoznanj ter učenje, 

- omogočajo boljšo komunikacijo otroka z drugimi, pa tudi s samim seboj, saj dobi otrok 

boljši vpogled vase in v svoje odnose z drugimi, 

- pomembno vlogo imajo pri iskanju in oblikovanju lastne identitete otrok, 

- pomagajo otrokom obvladovati vloge, s katerimi se srečajo v življenju, spodbujajo 

ustvarjalnost in radovednost ter veselje do učenja z izkušnjami, 

- razvijajo otrokovo osebnost tako na socialnem kot intelektualnem in emocionalnem 

področju. 

Koboltova (1992) še pravi, da je glavni namen socialnih iger razvijanje in utrjevanje socialnih 

čustev in socialnih odnosov. Pomembno je tudi to, da se preko socialnih iger odvija  socialno 

učenje. Cilj je izboljšanje komunikacije s samim seboj in z drugimi. 

Virk-Rode in Belak-Ožbolt (1998) navajata naslednje koristi socialnih iger: 

Za učence: 

- osamljeni učenci vzpostavijo stik z drugimi, preveč vsiljivi se podredijo pravilom skupine, 
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- učenci pridejo v medsebojni stik, se povežejo, 

- razvijajo solidarnost, medsebojno pomoč, toleriranje različnosti, 

- učenci se sprostijo, zmanjšajo bojazni, lažje izražajo svoja čustva in stališča. 

 

Za učitelje: 

- vzpostavijo bolj enakopraven, neposreden in prijateljski odnos z učenci, 

- učence spoznajo bolj vsestransko, 

- z učenci se lahko pozabavajo in jih doživljajo bolj prijetno, 

- vidijo posameznega učenca, kako reagira v skupini. 

 

Učinkovitost in uporabnost socialnih iger pri pouku je potrdila prenekatera raziskava, znani so 

primeri iz poučevalne prakse v prid uporabe le-teh. Trošt (1998) je v svojem diplomskem delu 

zaključila, da so socialne igre pripomogle k boljšim odnosom v njeni skupini, prav tako so 

bile koristne za njo samo. Pravi, da so učence spodbudile k razmišljanju o sebi, svojih 

reakcijah, čustvih, vedenju, počutju ter o sošolcih in njihovih lastnostih. V igrah so spoznali 

učinke lastnega vedenja in reagiranja na ostale člane skupine. Njej in učencem so omogočile 

boljši vpogled vase in v njihove medsebojne odnose. Avtorici sami pa so omogočile, da je 

bolje spoznala svoje učence, njihovo vedenje, kako reagirajo v skupini, kako se obnašajo v 

nenavadnih situacijah ipd.  Pomembno je tudi spoznanje, da so avtorico socialne igre 

pripeljale do novih metod in oblik dela, ki so bolj ustrezale učencem in njihovim 

značilnostim. 

Stražiščarjeva (1998) je po dalj časa trajajočem vključevanju socialnih iger v svojem razredu 

povprašala učence, kaj so pridobili z igrami. Kar 78% učencev vključenih v skupino je 

menilo, da so se zelo veliko naučili, izpostavili so sodelovanje, spoštovanje, strpnost, 

popuščanje in prilagajanje. Avtorica zaključuje, da socialne igre veliko pripomorejo k 

prijateljstvu, ki je nujno potrebno za oblikovanje odnosa do drugih. 

Na OŠ Brusnice so v šolskem letu 2008/09 izvedli inovacijski projekt »Izboljšanje razredne 

klime na področju medsebojnih odnosov v razredni skupnosti s pomočjo socialnih iger«. V 

projekt so bili vključeni učenci 7. razreda, med katerimi so vladali slabi medsebojni odnosi 

(tekmovalnost, pretepanje, prerekanje, nevoščljivost, slabo sodelovanje med učenci, pogoste 

kršitve pravil, posledično slaba razredna klima in slabši učni uspeh). Po izvedbi delavnic za 
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učence in drugih dejavnosti, ki so zajemale še vključevanje staršev in tim učiteljev, je nosilka 

projekta zaključila: »Kadar za izboljšanje razredne klime na področju medsebojnih odnosov 

ne zadostujejo klasične metode reševanja konfliktov (razgovori, prepovedi, kazenske 

zadolžitve), uporabimo socialne igre, ki dvignejo samozavest, ki poučijo o drugačnosti, 

spoštovanju, odpuščanju, obvladovanju jeze… Tak način dela lahko uporabijo učitelji ter 

razredniki razredne in predmetne stopnje, pri urah pouka in drugih dejavnostih, učitelji 

podaljšanega bivanja, vzgojitelji in pomočniki v vrtcih« (Fink, 2009). 

 

Hromek in Roffey (2009) sta v svoji raziskavi predstavila teoretične in praktične dokaze, ki 

podpirajo uporabo različnih metod socialnega učenja. V zaključku sta zapisala, da moč 

uporabnosti socialnih iger leži v njihovi interaktivni naravi. So zabavne tako za otroke kot 

mladostnike, zato delujejo tudi motivacijsko. Socialno učenje se udejanja preko socialne 

interakcije,  socialne povezanosti, sodelovanja in omogoča prenos naučenega v vsakdanje 

situacije. 

 

Socialnih iger ne uporabljamo zgolj pri pouku. Z njimi lahko obogatimo tako interesne 

dejavnosti, šolo v naravi in izlete, kot tudi delo oz. sodelovanje s starši ali jih uporabimo pri 

svetovalnem delu. Izvajamo jih lahko tudi v podaljšanem bivanju, uporabljajo jih tako 

vzgojitelji kot strokovni delavci v zavodih in drugih vzgojno - izobraževalnih ustanovah. 

Primerne so za razvedrilo, igranje, sprostitev in socialno učenje. V razredu ali drugih 

skupinah se jih lahko igrajo vsi, od učencev, učiteljev, staršev do svetovalnih delavcev. 

Učiteljem in učencem nudijo številne interakcije, ki so pomembna sestavina učenja in 

poučevanja. Učenec, ki bo imel več priložnosti za interakcije z učitelji, starši in vrstniki, bo 

pridobil več socialnih izkušenj, več različnih pogledov na določen problem, povečala se bo 

njegova objektivnost. V vzgoji socialne igre predstavljajo dopolnilo za vzgojno delo v 

različnih skupinah ter drugačno spoznavanje otrok, predvsem prepoznavanje njihovega 

doživljanja in vedenja v sproščeni skupinski dejavnosti. Po mnenju Koboltove (1990, v 

Schmidt, 1992) socialne igre niso zgolj dopolnilo vzgojnega dela, niso le sprostitveni del za 

mlade udeležence. Ob primerni uporabi lahko preko zorenja omogočajo tudi kvalitetno 

spreminjanje odnosa do samega sebe in odnosov med nami. Prispevajo tudi k bolj 

osveščenemu spraševanju in odločanju o tem, kako in zakaj ravnamo s svojim življenjem 

ravno tako in ne drugače. 
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Oračeva (2004) je primerjala odnos oziroma stališča učiteljev do socialnih iger na dveh 

različnih večinskih šolah. Zaključila je, da je ozaveščenost učiteljev o primernosti, 

namenskosti in uporabi socialnih iger v šoli dobra. »Ugotavljam, da socialne igre odlično 

služijo učiteljem kot pomoč pri osvajanju določenih ciljev, če učitelji le izberejo pravo igro za 

določen problem. Ni pa nujno, da je uspeh že v prvem poskusu. Morda je potrebno igro 

večkrat ponoviti, da bo uspeh viden« (Orač, 2004, str. 60). 

5.2.2 Uporaba socialnih iger 

»Predpogoj za uporabo interaktivnih vaj  in iger v vzgoji, pa je poznavanje skupinskih 

procesov. Priporočljivo je tudi, da ima pred uporabo vaje v skupini vodja (vzgojitelj, 

psiholog, socialni delavec in ostali strokovni delavci) možnost izvedbe vaje v skupini, kjer je 

bil sam udeleženec« (Kobolt, 1992, str.10). To pomeni, da se izvajalec socialnih iger tudi sam 

znajde v aktivni vlogi med izvajanjem socialnih iger. 

Za vse, ki izvajajo socialne igre v šolski praksi, je pomembno zavedanje, da z igranjem 

tovrstnih iger na storilnostni ravni ne dosežemo njihovega namena. Z izvajanjem socialnih 

iger, ki so same sebi namen (igramo se zgolj zato, da se igramo) bomo učno moč iger prej 

izničili, kakor pravilno usmerili, kaj šele dosegli njihov namen. Voditeljem socialnih iger se 

priporoča, da beležijo osnovna opažanja pri otrocih, samo dogajanje v skupini in svoja 

doživljanja. Prav razmislek o dogajanju med igro je smisel posameznih iger. 

Kadar se odločimo za uporabo socialnih iger, moramo upoštevati naslednja priporočila, 

povzeta po avtorici Virk-Rode (1998): 

- vse igre niso primerne za vse starosti. Igre je potrebno izbirati glede na razvojno stopnjo 

otrok; 

- vodja mora poznati otroke v svoji skupini oziroma značilnosti skupine, kar mora prav tako 

upoštevati pri izbiri igre. Vsaka igra namreč ni primerna za vsako skupino; 

- otrokom moramo predhodno predstaviti vsako igro. Predstavimo pravila, potek in cilje 

igre; 

- upoštevati moramo načelo prostovoljnosti. Otrok se v igro vključuje prostovoljno, 

sodelovanje v igri pa se lahko kadarkoli prekine; 

- vodja mora pred uporabo sam preizkusiti socialne igre; 

- vodja se mora zavedati čemu je igra namenjena, kaj želi z njo doseči ali spodbuditi; 

- socialne igre praviloma izvajamo v manjši skupini, ki naj šteje od 6 do 20 članov. V 
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primeru, da je skupina večja, jo razdelimo v dve podskupini; 

- smisel socialnih iger je v tem, da razmislimo, kaj se je med igro dogajalo. Zato je po vsaki 

igri potrebna analiza počutja udeležencev med igro - kako so jo doživljali, kako so sprejeli 

ostale člane skupine, kako so reagirali v določeni situaciji ipd. Cilj iger dosežemo le, če se 

o tem pogovorimo, vodja mora udeležence spodbujati k izražanju svojih mnenj. Tako 

spoznajo možnosti za uporabo pridobljenih izkušenj v vsakdanjem življenju, saj je bistvo 

socialnega učenja prav v prenosu izkušenj; 

- vodja naj beleži opažanja in vtise o igri. Tako bo lažje analiziral dogajanje, zapisi mu bodo 

tudi v pomoč pri nadaljnjem delu. 

 

Da bomo dosegli pravi namen socialnih iger, mora učitelj, vzgojitelj ali vodja skupine, 

upoštevati štiri temeljne korake (Schmidt, 1992): 

1. Analiza skupinske oziroma razredne situacije 

Vodja mora poznati temeljne značilnosti članov skupine. To mu omogoča, da bo skrbno izbral 

socialne igre, ki bodo primerne sestavi skupine. 

2. Uvod v igro 

Vodja predstavi igro in pravila, ki naj bodo kratka ter jasna. Člane skupine mora informirati o 

poteku in ciljih igre. Navodila morajo poudariti značaj ter prostovoljnost sodelovanja. 

3. Sama izvedba igre 

Včasih so med izvedbo igre potrebna dodatna pojasnila. Vodja naj skrbi, da se člani skupine 

držijo časovnega okvira, lahko tudi sam sodeluje. 

4. Vrednotenje in analiza dogajanja 

Vodja pomaga vzpodbujati izražanje o tem, kako so udeleženci igro doživeli, kaj so se naučili 

ter nakaže možnosti uporabe pridobljenih izkušenj v vsakdanjem življenju. 

Socialne igre niso navadne didaktične ali družabne igre, čeprav se lahko uporabljajo kot take. 

Če želimo doseči pravi namen socialnih iger, moramo upoštevati korake izvajanja in druga 

priporočila. Same po sebi niso strokovno zahtevne, da bi jih lahko uporabljal le strokovnjak. 

Vendar strokovnjak pride z njihovo pomočjo do globjih spoznanj in odkrije pomembne 
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značilnosti otrok (Virk-Rode, Belak-Ožbolt, 1990). 

5.3 Klasifikacija socialnih iger 

V literaturi sem naletela na različne razdelitve socialnih iger. Kolarjeva (2000) je npr.  

razdelila socialne igre glede na različna področja: igre za vzpodbujanje mišljenja in 

kreativnosti, za socialno učenje, projektivne igre za odkrivanje lastnih želja, igre za 

vzpodbujanje aktivnosti, vodene fantazije kot terapevtsko sredstvo za sproščanje, igre, ki 

usmerjajo pozornost na telo in posamezne dele telesa, igre za razvijanje koncentracije ter igre 

razgibavanja. 

5.3.1 Klasifikacija socialnih iger glede na raznolike elemente 

Klasifikacija po Koboltovi (1992) nakazuje, v kako veliki meri in na kako širokem vzgojnem 

ter svetovalnem polju so socialne igre uporabne. Njihova uporaba sega vse od družabnega 

srečanja, sprostitve do terapije, glede na to pa se igre med seboj tudi zelo razlikujejo. 

- Klasifikacija glede na cilj uporabe 

Koboltova (prav tam) poudarja, da je pomembno, da socialnih iger ne vključujemo v vzgojno 

delo naivno. Poznati moramo teoretične koncepte, ki nam omogočajo kontrolo lastnega dela 

in zavedanja o vplivih, ki ga imajo socialne igre.  

Pri uporabi socialnih iger se moramo najprej vprašati, v kakšen namen bomo igro uporabili. 

Cilj uporabe je lahko na primer pomagati skupini preko začetnih faz spoznavanja. V tem 

primeru bomo izbrali igre, ki so namenjene prvemu spoznavanju članov v skupini. Naslednji 

cilj, ki zahteva izbiro drugačnih iger, je skupino postopno usmerjati v izboljšanje 

komunikacije. Tretji cilj je lahko mladostnikom v skupini olajšati identitetno iskanje. Pri 

nekaterih igrah delajo člani skupine vsak zase, spet pri drugih delajo v majhnih skupinah ali 

pa je en del skupine aktiven, drugi del je v vlogi opazovalcev. 

- Klasifikacija glede na stopnjo obremenitve za udeležence 

Vsaka učna situacija (tudi socialne igre so na nek način specifična učna situacija) povzroči 

določeno napetost ali obremenitev. Vendar brez napetosti ni aktivnosti in posledično ne bi 

bilo nobenega učenja. V primeru, da je obremenitev prehuda, lahko posameznika pripelje do 

strahu, umika, tudi agresije. Iz teh razlogov je potrebno dobro poznavanje skupine kot celote 

in posameznikov v njej, preden se lotimo izvajanja zahtevnejših iger. 
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- Klasifikacija glede na čas, potreben za izvedbo vaje 

Nekatere socialne igre so kratke in zahtevajo zgolj 10-14 minut, nekatere pa zahtevajo mnogo 

več časa, tudi celo uro. Za vodjo je to pomemben podatek, saj mora vedeti, koliko časa ima na 

razpolago za tovrstno obliko dela. Krajše igre lahko brez težav vključujemo v redno šolsko 

delo, še posebej, če jih tudi vsebinsko prilagodimo predmetu. Daljše igre so bolj primerne za 

posebna skupinska srečanja, prav tako jih lahko vključujemo med različne prostočasne 

aktivnosti. 

- Klasifikacija glede na medije, uporabljene pri vaji 

Nekatere socialne igre temeljijo le na verbalni komunikaciji, druge so izključno neverbalne, 

gibalne. Lahko vključujejo tudi risbo kot element sporočanja in komuniciranja. To vnaša v 

igre pestrost in raznolikost ter dinamičnost in zanimivost za udeležence. 

- Klasifikacija glede na stopnjo strukturiranosti 

Ločimo socialne igre, kjer so navodila zelo splošna in je od udeležencev odvisno kako bodo 

vajo izpeljali. Na drugi strani pa poznamo igre pri katerih so metodični koraki natančno 

vnaprej določeni. Takšno vajo je potrebno izvajati dosledno, korak za korakom po navodilih. 

Med prve uvrščamo na primer vaje iz področja fantazije, med druge pa vaje iz učenja strategij 

reševanja konfliktov. 

- Klasifikacija glede na velikost skupine 

Določene socialne igre lahko izvajamo le v majhni skupini, do 12 članov, druge pa so 

primerne za večje skupine. Vodja mora pred uporabo socialnih iger torej upoštevati in poznati 

velikost skupine. 

- Klasifikacija glede na zahtevnost za vodjo 

Za vodjo je bolj zahtevno izvajanje socialnih iger, ki sodijo na občutljiva, osebna in 

emocionalna področja ter mejijo že na terapevtsko delo. Manj zahtevne so igre, katerih namen 

je na primer sprostitev. Vodja naj izbere določeno igro po skrbnem razmisleku o tem, koliko 

pozna teoretične osnove skupinskega dela in koliko ima izkušenj na tem področju. Občutljiv 

mora biti tako za dogajanja v skupini kot za dogajanja pri posameznih članih skupine. Kot 

navaja Koboltova (1992) je to tudi razlog, da bi bilo potrebno organizirati uvajalne in 

nadaljevalne seminarje iz uporabe interaktivnih vaj, da ne bi bili priče stihijski in nepravilni 

uporabi, kar bi povzročilo več škode kot koristi. 
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5.3.2 Klasifikacija socialnih iger glede na cilj uporabe 

Virk-Rode in Belak Ožbolt (1998) sta razdelili socialne igre glede na to, kako potekajo odnosi 

v skupini in glede na cilje, ki jih s socialnimi igrami želimo doseči: 

1. Uvodne socialne igre ali igre predstavljanja in spoznavanja 

Za uvodne socialne igre je značilno, da jih v skupini uporabimo na začetku, za vzpostavljanje 

prvih stikov med udeleženci. Le-ti se predstavijo, pokažejo svoje vedenje in izrazijo svoja 

stališča. Tako se oblikuje njihova vloga v skupini. 

Cilji te vrste socialnih iger so vzpostaviti začetni kontakt med člani skupine, znebiti se 

zadržanosti in inhibiranosti ter strahu pred javnim nastopanjem, preprečiti nastajanje 

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

skupine. Kadar se odločamo, katero uvodno igro uporabiti, moramo upoštevati ali se člani 

skupine poznajo med seboj, ali je skupina navajena takšnega načina dela ter kdo sestavlja 

skupino (otroci, mladostniki ali odrasli). Avtorici še poudarjata, da na začetku ni priporočljivo 

imeti skupinske diskusije o vedenju posameznika. Ta je konstruktivna, ko se je v skupini že 

razvilo medsebojno zaupanje med člani. 

2. Igre za komunikacijo in oblikovanje skupine 

Namen iger komunikacije in oblikovanja skupine je omogočiti udeležencem, da vadijo vse 

oblike komunikacije (verbalna, neverbalna) in ugotovijo, katere so zanje najbolj ustrezne. 

Vadijo tudi prepoznavanje oziroma sprejemanje različnih čustvev (jeza, veselje, strah,...) ter 

sprejemanje različnih čutnih signalov (sluh, vid, okus, tip). Preko te vrste socialnih iger se 

skupina bolje spozna, oblikuje in tesneje poveže. 

Cilji tovrstnih iger so izražanje in oblikovanje čustev, spoznavanje pomena govora pri 

sproščanju potlačenih čustev ter spoznavanje različnih načinov komunikacije. 

3. Igre za opazovanje in percepcijo 

»Igre v tej fazi naj bi sodelujočim pomagale videti določene procese, ki se v skupinski 

aktivnosti kažejo tako na čustvenem kot na stvarnem nivoju. Bistvenega pomena je, da te 

procese opazujemo, da potem o njih govorimo, da odkrivamo, kaj je za njimi in da jih, če je 

potrebno, tudi spreminjamo« (Virk-Rode, Belak Ožbolt, 1990, str. 22). 

Učence usmerjamo v opazovanje lastnih čustev in fizičnega počutja med igrami ter v 

opazovanje učinkov lastnega vedenja na ostale člane skupine. Pri verbalni komunikaciji lahko 
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opazujejo intenzivnost, višino, grobost in prijaznost glasu, medtem ko pri neverbalni 

komunikaciji opazujejo gibe ter samo gibanje telesa. Pomembno je, da sodelujoči opazujejo 

različne procese in ugotavljajo, kaj jih je povzročilo. Prav sposobnost ocenjevanja dogajanja v 

skupini namreč prinaša s seboj občutek gotovosti. Zavedati se moramo tudi, da je vsako 

opazovanje subjektivno, zato moramo vsakemu posamezniku dati priložnost, da opiše svoja 

opažanja. 

Cilj opazovanja je, da vsak udeleženec ugotovi, kako se nekaj dogaja glede na določeno 

situacijo. Pri tem ločimo opazovanje samega sebe in opazovanje drugih. 

4. Igre za vživljanje in identifikacijo 

Rot (1983) opredeljuje identifikacijo kot psihosocialni mehanizem, ki je hkrati tudi 

pomemben obrambni mehanizem osebnosti. Zaradi tega se začne posameznik počutiti kot del 

skupine, kateri pripada.  

Virk-Rode in Belak Ožbolt (1990) definirata empatijo kot sposobnost prenašanja samega sebe 

v osebnost nekoga drugega, ga razumeti v skladu z njegovo situacijo, se zavedati njegovih 

stališč in spoznati njegove potrebe. Namen empatije je torej drugega bolje razumeti in z njim 

bolje sodelovati. 

Igre vživljanja in identifikacije so pravzaprav igre vlog. Preko igranja vlog posameznik 

razvija razumevanje samega sebe in zavedanje lastnih čustev, uči se konstruktivnega izražanja 

čustev, poskuša videti stvari s perspektive drugih ter reagirati kot bi reagiral drugi - na tak 

način poveča razumevanje in globji občutek za čustva drugih. Igra vlog omogoča, da 

posameznik vadi nove socialne spretnosti, razvija spretnost reševanja problemov in 

ustvarjalnost, lahko so tudi sredstvo za doseganje nekaterih učnih ciljev. Omogočajo iskanje 

novih oblik vedenja in obnašanja. 

5. Igre agresivnosti in samoobrambe 

Cilji tovrstnih iger so, da se udeleženci zavedajo konfliktov v skupini, srečajo se z novimi, 

drugačnimi vedenjskimi oblikami, ki jih je možno najprej preizkusiti preko igre. Spoznajo 

različne načine, kako uveljaviti svoje interese, kadar so le-ti v nasprotju z interesi ostalih 

članov skupine. 

Razlikujemo med konstruktivno in destruktivno agresivnostjo. Slednja je iracionalna, saj je 

izražena kot neko zunanje ali notranje povzročanje škode. Nasprotno pa konstruktivna 
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agresivnost pomaga posamezniku oblikovati in realizirati svoje lastne potrebe v odnosu do 

nekoga ali nečesa. 

»Pod samoobrambo razumemo hotenje in sposobnost zastopati svoje lastne interese, kar pa je 

lahko včasih v nasprotju z interesi drugih. Potrebno je izbiranje tiste poti, po kateri jih je 

mogoče ustrezno uresničiti čim več« (Virk-Rode, Belak Ožbolt, 1990, str.35). 

Socialne igre so torej igre s pomočjo katerih vplivamo predvsem na socialni razvoj otrok. 

Tako njihova uporaba v vzgojno - izobraževalnem procesu ni le zaželena temveč nujno 

potrebna. 

 

5.4 Socialne igre v osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojeni izobraževalni 

program z nižjim standardom 

Majda Schmidt je že v letih 1989/90 raziskovala uporabo socialnih iger v osnovnih šolah s 

prilagojenim programom. Avtorica je kot svetovalna delavka socialne igre najpogosteje 

uporabljala pri skupinskem delu. V članku »Vloga socialnih iger v šoli s prilagojenim 

programom« navaja, da so se le-te izkazale kot zelo primerne pri delu z vedenjsko 

težavnejšimi in drugače prikrajšanimi učenci. Velik delež otrok, ki obiskuje šolo s 

prilagojenim programom, izhaja iz šibkejšega socialno - kulturnega okolja, v katerem je 

potreba po igri nerazvita ali slabo izražena. Na osnovi analiz je zaključila, da so učenci v 

igrah sodelovali, vzpodbujali so šibkejše učence, se učili medsebojnega komuniciranja. 

Postajali so odzivnejši na čustvenem področju, predvsem pa so bili bolj zadovoljni in 

prijaznejši. Zanimanje za socialne igre so pokazali tudi učitelji in strokovni delavci, predvsem 

tisti, ki so želeli dodatno obogatiti svoje pedagoško delo. 

Udeleženci omenjene raziskave so se seznanili s teorijo s področja socialnih iger, omogočeno 

jim je bilo tudi izkustveno doživetje iger ter možnost, da v vsakdanji pedagoški praksi vnašajo 

v pouk pripravljene igre, preizkušajo njihovo ustreznost in uporabnost. V ta namen je bil 

izdelan in posredovan vprašalnik tistim učiteljem, ki so igre uporabljali v praksi. Schmidtovo 

je zanimalo pri katerih predmetih učitelji največ uporabljajo socialne igre, katere cilje želijo 

uresničiti preko njih, kateri elementi jih bogatijo in katere vrste socialnih iger učitelji največ 

uporabljajo glede na področja socialnega učenja. Zanimalo jo je še, katere medije 

najpogosteje uporabljajo in v katerih vlogah se sami največkrat znajdejo med izvajanjem iger.  
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V sklepu avtorica ugotavlja, da imajo socialne igre široko uporabno vrednost za učence, ki so 

vključeni v šole s prilagojenim programom. Možno jih je uporabiti pri vseh učencih, ne samo 

pri vedenjsko ali čustveno težavnejših. Spodbujajo čustveni in kognitivni razvoj ter 

socializacijo. Igre je včasih potrebno prilagoditi učencem z lažjo motnjo v duševnem razvoju, 

predvsem zaradi šibkosti funkcij na nekaterih področjih, kot so verbalno, motorično ali 

perceptivno področje ter zaradi slabše predstavljivosti in fantazije.  

Pomembnost socialnih iger kot sestavni del vsakdanje dejavnosti v šoli, je potrdila tudi večina 

učiteljev, ki so sodelovali v  raziskavi Schmidtove. Pomembnost socialnih iger so utemeljili 

sledeče: 

- klasični pouk se spremeni in postaja bolj dinamičen, življenjski, bogati vzgojno delo v 

razredu, zato bi jih bilo treba načrtno vnašati; 

- pomembne so, ker z njimi aktiviramo različno motene otroke; 

- sistem dela na šoli in učni programi še vedno ne dajejo dovolj možnosti za vnašanje 

interaktivnih iger in samostojno kreativnost učitelja in učencev; 

- predvsem pa je skupina otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju potrebna tovrstnih iger, 

saj le redki poznajo igre ali se znajo igrati. 

 

Učitelji še navajajo, da bi želeli več usposabljanja s tega področja, prav tako bi želeli več 

igrač, iger in drugih pripomočkov. Nekateri izmed njih pravijo, da delovne razmere kot je na 

primer število učencev, razred kot prostor, niso primerne za izvajanje socialnih iger. 

Potrebovali bi tudi pomoč oziroma spremljanje strokovnega tima (Schmidt, 1993). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

6. PROBLEM IN REZULTATI 

6.1 Opredelitev problema 

Mladostništvo je še posebej občutljivo obdobje, zato bi socialnemu razvoju morali posvetiti 

več pozornosti. Socialno učenje naj ne bo omejeno le na predvidene učne ure, temveč se ga 

naj vključuje v vsakodnevni vzgojno - izobraževalni proces, v interesne dejavnosti, kulturne, 

naravoslovne in športne dneve ter v druge šolske dejavnosti. Za razvoj socialnih veščin bi 

morali izkoristiti tudi spontane situacije iz vsakdanjega življenja (izkušnje, ki jih učenci 

pridobijo doma, v šoli, v skupini ali med vrstniki). Tako bodo mladostniki imeli možnost, da 

posežejo v dogajanje, izrazijo svoje mnenje, ideje ter stališča, obenem pa prišli do lastnih 

spoznanj in razvili odgovornost do sebe in drugih. V diplomskem delu sem želela ugotoviti ali 

se učitelji, ki poučujejo v programih s prilagojenim izvajanjem z nižjim izobrazbenim 

standardom, poslužujejo socialnih iger kot metode za razvijanje socialnih veščin. Glede na to, 

da je v prvih dveh triletjih predmet socialno učenje obvezen, me je zanimalo ali učitelji v 

tretjem triletju prav tako uporabljajo socialne igre in v katere namene oz. katera področja 

socialnih veščin najbolj pogosto razvijajo s pomočjo socialnih iger.  

Obenem me je zanimalo, ali sodelujoči v raziskavi izvajajo tudi načrtovane treninge socialnih 

veščin in če s socialnimi igrami dosežejo želeni učinek. Ker je bil v raziskavo zajet raznolik 

kader pedagoških delavcev, sem želela še izvedeti ali specialno - pedagoški delavci socialne 

igre uporabljajo pogosteje kot ostali strokovni delavci. 

 

6.2 Cilji 

Glede na problem raziskave sem postavila naslednje cilje: 

1. Ugotoviti razlike v pogostosti uporabe socialnih iger v prvem in drugem triletju v 

primerjavi s tretjim triletjem v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom. 

2. Ugotoviti  katera področja socialnih veščin učitelji najpogosteje razvijajo pri učencih, 

vključenih v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom. 
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3. Ugotoviti ali na osnovnih šolah s prilagojenim programom vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom izvajajo načrtovane treninge socialnih veščin skozi 

celo šolsko leto. 

4. Ugotoviti ali je uporaba socialnih iger po mnenju učiteljev učinkovita. 

5. Ugotoviti, kako učiteljeva samoocena kompetentnosti in leta delovnih izkušenj vplivajo 

na uporabo socialnih iger v razredu. 

6. Ugotoviti ali specialno - pedagoški delavci (profesorji defektologije in specialni 

pedagogi) socialne igre pogosteje uporabljajo v učno vzgojnem procesu, v primerjavi z 

ostalimi strokovnimi delavci. 

 

6.3 Delovne hipoteze 

Skladno s postavljenimi cilji sem opredelila naslednje hipoteze: 

H1: Uporaba socialnih iger v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom je pogostejša v prvem in drugem triletju. 

H2: Na osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom, pedagoški delavci s socialnimi igrami najpogosteje razvijajo 

medsebojne odnose (sodelovanje in komunikacija) ter prepoznavanje čustev. 

H3: Na osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom, večinoma ne izvajajo načrtovanih treningov socialnih veščin. 

H4: Učitelji menijo, da s socialnimi igrami vplivamo na razvoj želenih vedenjskih oblik. 

H5: Učitelji, ki se čutijo bolj kompetentne za izvajanje socialnih iger, jih pogosteje 

uporabljajo. 

H6: Leta delovnih izkušenj ne vplivajo pomembno na uporabo socialnih iger v razredu. 

H7: Specialno - pedagoški delavci socialne igre uporabljajo pogosteje kot ostali strokovni 

delavci. 
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6.4 Metodologija 

Raziskavo smo izvedli po osnovni deskriptivni in neeksperimentalno kavzalni metodi 

empiričnega raziskovanja. 

6.4.1 Opis vzorca 

V raziskovalni vzorec je bilo vključenih 44 pedagoških delavcev iz petih različnih osnovnih 

šol, ki izvajajo prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom. Struktura vzorca je prikazana v naslednjih tabelah. 

Tabela 1: Struktura pedagoških delavcev glede na stopnjo (triletje) poučevanja. 

 

Št. : % 

 S
T

O
P

N
J
A

 P
O

U
Č

E
V

A
N

J
A

 

 1. TRILETJE 11 25,00 

2. TRILETJE 8 18,18 

3. TRILETJE 16 36,36 

1.+2. TRILETJE 3 6,82 

2.+3. TRILETJE 3 6,82 

1.+2.+3. TRILETJE 3 6,82 

∑ 44 100 
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Tabela 2: Struktura vzorca pedagoških delavcev glede na  poklic oz.  izobrazbo  (nazivi so navedeni, 

kot so jih posredovali sodelujoči v raziskavi). 

 

POKLIC OZ. 

IZOBRAZBA 
Št.: % 

Profesor defektologije 21 47,7 

Specialni pedagog 8 18,2 

Delovni terapevt 3 6,8 

Absolvent SRP 4,5 2 

Vzgojitelj 1 2,3 

Gimnazijski maturant 1 2,3 

Profesor  BIO in MA 1 2,3 

Profesor SLO 1 2,3 

Profesor RP 1 2,3 

Učitelj glasbene vzgoje 1 2,3 

Učitelj LV 1 2,3 

Učitelj DPO 1 2,3 

Učitelj 1 2,3 

SKUPAJ 44 100,0 

 

 

Tabela 3: Struktura vzorca pedagoških delavcev glede na stopnjo izobrazbe. 

 

STOPNJA IZOBRAZBE Št.: % 

V. 9 20,5 

VI. 11 25,0 

VII. 24 54,5 

SKUPAJ 44 100,0 
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Tabela 4: Struktura vzorca pedagoških delavcev glede na leta delovnih izkušenj. 

 

LETA DELOVNIH 

IZKUŠENJ 
Št.: % 

Do 5 let 16 36,4 

5 – 15 let 14 31,8 

Nad 15 let 14 31,8 

SKUPAJ 44 100,0 

 

Tabela 5: Struktura vzorca pedagoških delavcev glede na spol. 

 

SPOL Št.: % 

Moški 3 6,8 

Ženski 41 93,2 

SKUPAJ 44 100,0 

 

6.4.2 Merski instrument 

Za namene diplomskega dela sem oblikovala anketni vprašalnik, ki ga sestavlja 12 vprašanj. 

Anketni vprašalnik vsebuje 4 vprašanja odprtega tipa in 8 vprašanj zaprtega tipa. V okviru 

slednjih je 6 dihotomnih in 2 stopnjevani vprašanji (priloga 1).  

6.4.3 Postopki zbiranja podatkov 

V raziskavi so sodelovali pedagoški delavci iz petih šol, ki izvajajo prilagojen program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Vključene so bile šole iz različnih 

slovenskih regij – po ena iz ljubljanske in pomurske regije ter tri iz mariborske regije. Na 

izbranih šolah sem kontaktirala ravnatelje in jih seznanila s svojim delom. Na vsaki izmed šol 

osebno poznam po eno zaposleno učiteljico, ki sem jo zaprosila za pomoč pri organizaciji 

(razdeliti vprašalnike ostalim učiteljem, jih zbrati in vrniti). Na tri šole sem anketne 

vprašalnike posredovala po pošti, na dve šoli sem jih odnesla osebno. Na enak način sem 

dobila vrnjene izpolnjene anketne vprašalnike. Vrnjene sem dobila vse anketne vprašalnike. 
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6.4.4 Spremenljivke 

Neodvisne spremenljivke: 

- leta delovnih izkušenj, 

- poklic, 

- stopnja poučevanja, 

- področje socialnih veščin. 

Odvisne spremenljivke:  

- pogostost uporabe socialnih iger, 

- načrtovani treningi socialnih veščin, 

- razvoj želenega vedenja. 

6.4.5 Obdelava podatkov 

Podatke sem obdelala s pomočjo programa Excel in SPSS. 

Uporabila sem naslednje statistične metode: 

- frekvence (f); 

- odstotki (%); 

- hi-kvadrat test (hipoteza neodvisnosti in hipoteza enake verjetnosti); 

- Kullbackov preizkus in 

- Friedmanov test. 
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6.5 Rezultati in interpretacija 

6.5.1 Preverjanje hipotez z interpretacijo 

H1: Uporaba socialnih iger v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom je pogostejša v prvem in drugem triletju. 

Tabela 6: Tabelarni prikaz pogostosti uporabe socialnih iger po posameznih triletjih. 

 REDNO OBČASNO REDKO NIKOLI ∑ 

STOPNJA 

POUČEVANJA f f% f f% f f% f f% f f% 

1. triletje 3 27,27 4 36,36 4 36,36 0 0,00 11 100,00 

2. triletje 1 12,50 6 75,00 1 12,50 0 0,00 8 100,00 

3. triletje 2 13,33 11 73,33 2 13,33 0 0,00 15 100,00 

 

Graf 1: Pogostost uporabe socialnih iger po posameznih triletjih. 
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Hipoteze 1 nismo potrdili, ker je tveganje, da so podatki v resnici neodvisni, preveliko.  

V statistično obdelavo hipoteze 1 sem zajela le odgovore 34 pedagoških delavcev. Devet jih 

namreč poučuje v kombiniranih razredih (glej tabelo 1). Ena pedagoška delavka pa je na 

vprašanje, ali se je v preteklem šolskem letu posluževala uporabe socialnih iger, odgovorila, 

da ne. Hipotezo 1 sem preverila s Kullbackovim 2Î-preizkusom zaradi nizkih teoretičnih 

frekvenc. 

Ker je predmet socialno učenje po predmetniku prilagojenega programa z nižjim 

izobrazbenim standardom obvezen v 1. in 2. triletju, sem pričakovala potrditev hipoteze. 

Kljub temu me je rezultat razveselil, saj se je izkazalo, da učitelji 3. triletja uporabljajo 

socialne igre. Kar 11 (32,35%) jih namreč uporablja občasno.  

Kot pravi Horvatova (2005), je velika škoda, da specialno - pedagoške dejavnosti – socialno 

učenje, ni tudi v zadnjem triletju. V tem obdobju so mladostniki dojemljivi za izkustveno 

učenje in ga tudi potrebujejo. Obdobje adolescence je eno izmed težavnejših v človeškem 

življenju. Označuje ga iskanje identitete, na pomenu pridobijo prijateljski odnosi, poveča se 

zanimanje za spolnost, mladostnik dozoreva in začne iskati svoj prostor pod soncem. Enako 

velja za populacijo mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju. Kot sem pisala v poglavju o 

socialnem razvoju otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, je socializacija adolescentov z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju odvisna od narave socialnih odnosov. V tem obdobju se radi 

družijo z vrstniki, še posebej so občutljivi na njihovo mišljenje, kritiko, pohvalo ali grajo. Bolj 

jih prizadenejo opomini s strani vrstnikov kot s strani staršev ali učiteljev. Prijateljstvo je zelo 

pomembno, kar se kaže v pripravljenosti za sodelovanje. Adolescenca je tudi obdobje 

povečane čustvenosti. Čustva vplivajo na obnašanje mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju, le-ti po navadi reagirajo čustveno, impulzivno, brez predhodnega razmisleka. Čustva 

teže kontrolirajo, zato jih moramo naučiti nadzorovanja posameznih čustev. Pomagati jim 

moramo, da bodo razumeli zakaj občutijo določeno čustvo. Tako bodo lahko oblikovali realno 

sliko o svojih sposobnosti in slabostih oziroma bodo bolje poznali tako sami sebe kot motive 

drugih ljudi (Đorđević, 1982). 

Virk Rode (2000) pravi, da so socialne igre tehnika komuniciranja in so namenjene učenju 

socialnih veščin. Otrokom in odraslim pomagajo, da se med seboj spoznavajo, se učijo 

poslušati in empatično sprejemati drug drugega ter reševati konfliktne situacije. V skupini 

gradijo sodelovalne odnose, razvija se solidarnost, medsebojna pomoč, upoštevanje 
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različnosti ter omogočajo sprostitev,  izražanje čustev in stališč ter zmanjšajo bojazni (npr. 

pred javnim nastopanjem, nekaterimi vrstniki ali učitelji,…). Prav v tem, in da bi 

mladostnikom z lažjo motnjo v duševnem razvoju omogočili lažji prehod v odraslo dobo, 

vidim poglavitni razlog za vključevanje socialnih iger ali drugih dejavnosti socialnega učenja 

v zadnjo triado šolanja.  

 

H2: Ugotoviti  katera področja socialnih veščin učitelji najpogosteje razvijajo pri 

učencih, vključenih v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom. 

Graf 2: Grafični prikaz področij socialnih veščin, ki jih pedagoški delavci največ redno razvijajo. 
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Tabela 7: Tabelarni prikaz pogostosti uporabe socialnih iger po posameznih področjih socialnih 

veščin. 

 

 

 

 REDNO OBČASNO REDKO NIKOLI ∑ 

PODROČJA 

SOCIALNIH 

VEŠČIN 

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

Komunikacija 

(lastno sporočanje in 

sprejemanje sporočil 

drugih). 

31 70,45 10 22,73 1 2,27 2 4,55 44 100,00 

Spoštovanje 

vrstnikov in 

razmišljanje o 

pozitivnih značajskih 

lastnostih drugih. 

28 63,64 12 27,27 3 6,82 1 2,27 44 100,00 

Medsebojno 

sodelovanje. 
24 54,55 15 34,09 4 9,09 1 2,27 44 100,00 

Prepoznavanje 

čustev. 
19 43,18 17 38,64 7 15,91 1 2,27 44 100,00 

Poznavanje lastnih 

sposobnosti. 
16 36,36 17 38,64 5 11,36 6 13,64 44 100,00 

Empatija. 12 27,27 22 50,00 5 11,36 5 11,36 44 100,00 

Konstruktivno 

soočanje z jezo. 
9 20,45 17 38,64 14 31,82 4 9,09 44 100,00 

Posojanje stvari. 9 20,45 18 40,91 11 25,00 6 13,64 44 100,00 

Fr = 78,75 > χ² (p=0,001; g=7) = 24,32 
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Hipotezo 2 sem potrdila z uporabo Friedmanovega testa, ki se je izkazal za statistično 

pomembnega. Pedagoški delavci, ki poučujejo v programih vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom, s pomočjo socialnih iger najpogosteje razvijajo veščine in 

spretnosti s področja medsebojnih odnosov in prepoznavanje čustev.  

Graf 2 prikazuje tiste socialne veščine, ki jih pedagoški delavci redno razvijajo pri otrocih in 

mladostnikih z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Predvidevam, da so to obenem tista 

področja na katerih imajo učenci tudi največ težav in jih je zato potrebno razvijati ter jim 

nameniti največ pozornosti.  

Področje medsebojnih odnosov, ki jih učitelji najpogosteje razvijajo, sem razdelila na 

komunikacijo in medvrstniško sodelovanje. Rezultat ankete je pokazal, da pedagoški delavci 

na področju medsebojnih odnosov s pomočjo socialnih iger redno razvijajo tudi spoštovanje 

vrstnikov, in sicer kar 28 (63,6%) anketiranih. Dokaj visok odstotek (43,2%) sodelujočih v 

raziskavi pri svojem vzgojno - izobraževalnem delu uporablja socialne igre, katerih cilj je 

razvijanje prepoznavanja čustev. Za izbrana področja socialnih veščin sem se odločila na 

osnovi opažanj in izkušenj, ki sem jih pridobila med študijsko prakso na eni izmed šol, ki 

izvajajo prilagojeni program izobraževanja z nižjim standardom. Obenem so to tudi področja, 

ki pomembno vplivajo na socialno integracijo in socialno kompetentnost (sposobnost opraviti 

določeno socialno nalogo) otrok in mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju.  

Pregled in navedba raziskav o uporabi socialnih iger, v teoretičnem delu naloge, dokazuje, da 

pedagoški delavci uporabljajo socialne igre za razvoj pozitivnih medsebojnih odnosov. Ti 

vključujejo razvijanje sodelovanja, spoštovanja, strpnosti, popuščanja in prilagajanja. 

Socialne igre dvignejo samozavest, poučijo o drugačnosti, spoštovanju, odpuščanju, 

obvladovanju jeze. Raziskovalci še navajajo, da socialne igre učence spodbudijo k 

razmišljanju o sebi, svojih reakcijah, čustvih, vedenju, počutju ter o sošolcih in njihovih 

lastnostih. Preko iger spoznavajo učinke lastnega vedenja in reagiranja na ostale člane 

skupine. 

»Medosebni odnosi in sposobnost sodelovanja so izredno pomembne lastnosti, ki sodoločajo, 

koliko bo človekovo življenje zapolnjeno, koliko se bo uresničeval, kolikšne podpore bo 

deležen v svojem okolju, kakšna bosta količina in kakovost čustvenih in socialnih izmenjav, 

kakšen bo njegov občutek varnosti« (Mikuš-Kos, 1991, str. 92). 
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Sposobnost prepoznavanja čustev je izrednega pomena za ustrezno komunikacijo 

posameznika z okoljem. Znano je, da otroci že zelo zgodaj razlikujejo med veselim in 

žalostnim obrazom in se na čustva drugih tudi odzivajo (npr. na vesel obraz se odzovejo z 

nasmehom). V primerjavi z otroci povprečnih intelektualnih sposobnosti, se pri otrocih z 

motnjo v duševnem razvoju kažejo primanjkljaji na področju prepoznavanja čustev in 

odzivanja na čustva drugih. Tuje raziskave potrjujejo slabše prepoznavanje čustev tako pri 

otrocih kot pri odraslih osebah z motnjo v duševnem razvoju (Kasari in Bauminger, 1998). 

 

H3: Na osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojeni programom vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom, večinoma ne izvajajo načrtovanih treningov socialnih 

veščin. 

Tabela 8: Tabelarni prikaz izvajanja načrtovanih treningov socialnih veščin. 

ODGOVOR f f% 

DA 15 34,09 

NE 29 65,91 

∑ 44 100,00 

 

Graf 3: Izvajanje načrtovanih treningov socialnih veščin. 
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Hipotezo 3 sem prav tako potrdila. Na vprašanje ali pedagoški delavci izvajajo načrtovane 

treninge socialnih veščin, jih je 29 (65,91%) odgovorilo, da jih niso izvajali. Preostalih 15 

(34,09%)   anketirancev je odgovorilo pritrdilno, kar pomeni, da so v času svoje prakse vsaj 

enkrat izvajali trening socialnih veščin.  

Trening socialnih veščin zahteva od učiteljev in pedagoških delavcev veliko dodatnega dela in 

dolgoročnega načrtovanja. Izvajalci treningov morajo biti torej ustrezno usposobljeni. 

Vključevanje treninga socialnih veščin v redno vzgojno - izobraževalno delo predstavlja 

dodatno načrtovanje aktivnosti, pripravo pripomočkov in materialov, izvedbo ter evalvacijo 

posameznih socialnih iger in drugih dejavnosti katerih cilj je razvoj socialnih veščin. Sam 

program treninga socialnih veščin mora biti oblikovan in načrtovan individualno oz. 

upoštevajoč značilnosti skupine, v kateri se bo izvajal. Le z ustrezno, dosledno izvedbo 

namreč dosežemo pravi namen treninga. Dodatna delovna obremenitev pedagoških delavcev 

je lahko eden izmed vzrokov, da se le-ti redkeje odločajo za izvajanje treninga. Kljub temu, 

da obstajajo že vnaprej izdelani treningi socialnih veščin, je populacija otrok in mladostnikov 

z lažjo motnjo v duševnem razvoju toliko specifična, da je posamezne dejavnosti ali socialne 

igre še vedno potrebno prilagajati oziroma prirejati posamezni skupini. Na izvajanje treningov 

v rednem vzgojno - izobraževalnem delu lahko vpliva tudi osebna naravnanost in stališča 

učiteljev in pedagoških delavcev.  

Uporaba treningov socialnih veščin na področju vzgoje in izobraževanja postaja pogosta 

metoda razvijanja socialnih veščin v slovenskem in tujem prostoru. Raziskave tega področja 

kažejo optimistične rezultate. Če povzamem rezultate raziskav, omenjenih v poglavju o 

načinih spodbujanja socialnega razvoja, lahko zapišem, da se je pri večini udeležencev 

pokazal napredek v razvoju socialnih veščin in prenosu le-teh v realne situacije. Treningi so 

imeli pozitivne učinke pri raznoliki populaciji, to je otrocih in mladostnikih z različnimi 

motnjami. Večina treningov je potekala v posebej oblikovanih skupinah ali individualno, 

ločeno od razredne skupnosti. 

Kljub temu, da trening socialnih veščin morda ne bo učinkoval na prav vsakega posameznika, 

je njegova uporaba dobrodošla. Za vzgled pa si lahko vzamemo tuje države, ki treninge 

socialnih veščin vključujejo v šolski kurikulum že več desetletij.  

Dejstvo je, da treninga socialnih veščin ni v predmetniku prilagojenega izobraževalnega 

programa z nižjim izobrazbenim standardom. Na kakšen način se bo socialno učenje odvijalo 
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je torej odvisno od posameznega učitelja. V osnutku specialno - pedagoške dejavnosti za 

prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za socialno učenje so 

predlagani naslednji primeri dejavnosti: socialne igre, gibalne igre, gibalno ter likovno 

izražanje in ustvarjanje, igre z lutkami, kooperativne igre, igre vlog, besedne igre, 

dramatizacija in pantomima. 

 

H4: Učitelji menijo, da s socialnimi igrami vplivamo na razvoj želenih vedenjskih oblik. 

Tabela 9: Tabelarni prikaz vpliva socialnih iger na razvoj želenega vedenja. 

ODGOVOR f f% 

DA 44 100,00 

NE 00 0,00 

∑ 44 100,00 

 

Graf 4: Vpliv socialnih iger na razvoj želenega vedenja. 

 

 

 

Hipotezo 4 sem potrdila, saj so se vsi anketiranci strinjali, da so socialne igre učinkovita 

metoda za razvijanje želenega vedenja pri učencih, vključenih v program prilagojene vzgoje 

in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom.  
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Rezultat je razveseljiv, saj pomeni, da se pedagoški delavci zavedajo pomena in koristnosti 

vključevanja socialnih iger v redni učni proces. Na vprašanje, kako pogosto so uporabljali 

socialne igre v šolskem letu 2008/09 (glej tabelo 8), jih je največ 25 (56,82%) odgovorilo, da 

občasno. 10 (22,73%) pedagoških delavcev je socialne igre vključevalo redno, 7 (15,91%) 

redko. Le 2 (4,55%) učitelja sta odgovorila, da nikoli. Kot glavno oviro, ki jima preprečuje 

uporabo socialnih iger v razredu je eden izmed njiju navedel nezainteresiranost s strani 

učencev. Pedagoška delavka, ki poučuje v tretjem triletju pa meni, da socialne igre spadajo v 

okvir prvega triletja in k razrednim uram. Pravi, da jih ni možno vključevati k drugim učnim 

uram, saj to časovno ni izvedljivo zaradi obsega redne učne snovi. 

 

Tabela 10: Pogostost uporabe socialnih iger v šolskem letu 2008/2009. 

 REDNO OBČASNO REDKO NIKOLI ∑ 

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

POGOSTOST 

UPORABE 

SOCIALNIH 

IGER 

10 22,73 25 56,82 7 15,91 2 4,55 44 100,00 

 

 

Vpliv socialnih iger na razvoj želenega socialnega vedenja potrjujejo tudi slovenske in tuje 

raziskave. Avtorji raziskav zaključujejo, da so socialne igre pripomogle k boljšim odnosom v 

skupini, pripomogle so k razvoju prijateljstva med učenci, ki je nujno potrebno za oblikovanje 

odnosa do drugih. Enako potrjujejo različni teoretiki s področja socialnega učenja. Da bomo 

dosegli pravi namen socialnih iger ter posredno vplivali na razvoj želenih vedenjskih oblik, 

moramo pri izvajanju le-teh dosledno upoštevati posamezne korake, ki so bili opisani že v 

teoretičnem poglavju diplomskega dela. Predvsem si moramo začrtati jasne cilje oziroma tista 

vedenja, ki jih pri posamezniku želimo razviti. Obenem je dobrodošlo še znanje s področja 

socializacije in poznavanje področja skupinske dinamike. 

Razvijanje želenega vedenja pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju  je pomembno 

zaradi uspešnega vključevanja v ožje in širše družbeno okolje. Pomembno je, da se otroci in 

mladostniki znajdejo v različnih življenjskih situacijah, da ravnajo in reagirajo socialno 

χ²= 26,72 > χ² (p=0,001; g=3) = 16,27 
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sprejemljivo. Tako bodo razvili pozitivno samopodobo ter občutek uspešnosti. Kljub nižjim 

intelektualnim sposobnostim bodo lahko zaživeli samostojno in polno življenje.  

»Raziskave kažejo, da so slabe socialne veščine in slabe osebne kompetence poglavitni razlog 

za nastanek številnih vedenjskih motenj. Dobra novica je, da se socialnih veščin učimo vse 

življenje, še zlasti pa v otroštvu in obdobju adolescence« (Žižak, 2009, str. 399). Žižakova 

(prav tam) ugotavlja, da populacija mladih pri učenju in spremembah vedenja največ pridobi 

v situacijah »zdaj in tukaj«, ko je zaposlena z delom in igro v skupini ali majhnem timu. 

Zaključuje, da interaktivne igre prispevajo k uresničevanju bolj ali manj univerzalnih 

razvojnih nalog (razvoj individualnosti, razviti se kot socialno - odnosno bitje, razviti se kot 

moralno bitje, in razviti se kot kompetentno bitje).  

 

H5: Učitelji, ki se čutijo bolj kompetentne za izvajanje socialnih iger, jih pogosteje 

uporabljajo. 

Tabela 11: Tabelarni prikaz pogostosti uporabe socialnih iger glede na občutek kompetentnosti 

učiteljev za  izvajanje socialnih iger. 

 REDNO OBČASNO REDKO NIKOLI ∑ 

OBČUTEK 

KOMPETENTNOSTI 
f f% f f% f f% f f% f f% 

Kompetentnost 9 23,68 22 57,89 6 15,79 1 2,63 38 100,00 

Nekompetentnost 1 16,67 3 50,00 1 16,67 1 16,67 6 100,00 
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Graf 5: Občutek kompetentnosti učiteljev za izvajanje socialnih iger. 

 

 

Zaradi nizkih teoretičnih frekvenc sem hipotezo 5 preverila s Kullbackovim 2Î-preizkusom. 

Hipoteze 5 nismo potrdili. Statistično mi ni uspelo dokazati povezanosti med občutkom 

kompetence za uporabo socialnih iger in pogostejšo uporabo le-teh. Sami rezultati ankete so 

pokazali, da se visok delež anketirancev (86,36%)  počuti kompetentne za izvajanje socialnih 

iger. Izmed teh jih 9 (20,45%) uporablja redno, kar 22 (50%) pa občasno. Medtem, ko se 6 

(13,63%) pedagoških delavcev počuti nekompetentne za izvajanje socialnih iger: od teh jih  

en (2,27%) uporablja redno in trije (6,82%) občasno. 

Kitajski pregovor pravi, da se ni težko nečesa naučiti, težje je tisto, kar znamo, koristno 

uporabiti. S tem so že zgodaj poimenovali to, kar danes imenujemo kompetenca. Pojmovanje 

izraza »kompetenca« je dokaj neenotno, pogosto ga v vsakdanjem jeziku enačimo s 

pravniškim pojmom »pristojnost«. Z analizo različnih opredelitev pojma kompetenca se je 

ukvarjal Štefanc (2006), ki pravi, da imamo opraviti z vsaj dvema različnima opredelitvama. 

Prva temelji na postavki, da obstaja vrsta nalog, zahtev in rezultatov, ki jim mora posameznik 

ali skupina zadostiti. Zmožnost za izpolnjevanje le-teh je definicija kompetence. Druga 

opredelitev pa razume kompetenco kot ponotranjeno zmožnost realizacije določenih 

operativnih nalog, ki temeljijo na znanju in veščinah.  

Katera so torej tista znanja in veščine, ki jih potrebuje pedagog za uspešno uporabo ter 

izvajanje socialnih iger pri svojem delu? Zagotovo je potrebno poznavanje in upoštevanje 

osnovnih pravil in korakov izvajanja socialnih iger, o katerih sem pisala v poglavju o uporabi 

socialnih iger. Dobrodošlo je tudi znanje s področja skupinske dinamike in poznavanje 

skupinskih procesov. 
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»Dejstvo je, da se bo učitelj ali vzgojitelj počutil mnogo bolj kompetentnega, če bo imel 

priložnost sam v skupini preko lastne izkušnje spoznati potek in značilnosti interaktivnih vaj« 

(Kobolt, 1992, str. 10). Šele po »metodi lastne kože« bodo pedagoški delavci pridobili 

zadostno sigurnost za fleksibilno uporabo različnih vaj v različnih skupinah. Obenem bodo 

pridobili zadostno trdnost, da bodo posamezne vaje oziroma igre spremenili in jih prilagodili 

značilnostim svoje skupine.  

Skupina strokovnih delavcev v ljubljanskem vrtcu Miškolin, ki je izvedla projekt razvijanja 

socialnih veščin preko gibanja, je izpostavila, da so postali bolj suvereni pri načrtovanju in 

izvajanju aktivnosti, s katerimi želijo spodbujati socialni razvoj. Prav tako spretneje načrtno 

izkoristijo vsakdanje situacije za učenje socialnih veščin ter sistematično izkoristijo in 

oblikujejo učno okolje tako, da nudi dovolj možnosti za socialni razvoj (Kmetič, 2006). 

K občutku kompetentnosti za uporabo socialnih iger pripomore tudi nekaj kreativnosti. 

Predvsem tistim učiteljem in drugim pedagoškim delavcem, ki poučujejo v prilagojenem 

programu izobraževanja z nižjim standardom. Mnogo že obstoječih socialnih iger je namreč 

potrebno prilagoditi ali spremeniti, da bodo ustrezne in učinkovite pri delu z učenci z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju. 

 

H6: Leta delovnih izkušenj ne vplivajo pomembno na uporabo socialnih iger v razredu. 

Tabela 12: Tabelarni prikaz pogostosti uporabe socialnih iger glede na leta delovnih izkušenj. 

 

 

 REDNO OBČASNO REDKO NIKOLI ∑ 

LETA 

DELOVNIH 

IZKUŠENJ 
f f% f f% f f% f f% f f% 

Do 5 let 

delovnih 

izkušenj 

 

3 

 

18,75 

 

7 

 

43,75 

 

5 

 

31,25 

 

1 

 

6,25 

 

16 

 

100,00 

6 do 15 let 

delovnih 

izkušenj 

 

4 

 

30,77 

 

8 

 

61,54 

 

1 

 

7,69 

 

0 

 

0,00 

 

13 

 

100,00 

Nad 15 let 

delovnih 

izkušenj 

 

3 

 

20,00 

 

10 

 

66,67 

 

1 

 

6,67 

 

1 

 

6,67 

 

15 

 

100,00 
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Graf 6: Pogostost uporabe socialnih iger glede na leta delovnih izkušenj. 

 

 

Tudi hipoteze 6 nismo potrdili. Statistično mi ni uspelo dokazati povezanosti med neodvisno 

in odvisno spremenljivko, t.j. vpliva let delovnih izkušenj na uporabo socialnih iger v razredu.  

Glede na dobljene rezultate statistične obdelave torej ne morem z gotovostjo trditi, da leta 

delovnih izkušenj pedagoških delavcev ne vplivajo na vključevanje socialnih iger v učno 

vzgojni proces. Če pogledamo tabelo 7, vidimo, da so dobljeni rezultati zelo enakomerno 

porazdeljeni. V anketi je namreč sodelovalo 16 (36,36%) pedagoških delavcev, ki imajo do 5 

let delovnih izkušenj. 13 (29,55%) jih ima v razponu od 6 do 15 let. Preostalih 15 (34,09%) 

sodelujočih v anketi  ima več kot 15 let delovnih izkušenj. Glede na same podatke, je največ 

pedagoških delavcev (10 ali 22,73%) uporabljalo socialne igre občasno, in sicer tisti, ki imajo 

več kot 15 let delovnih izkušenj. Z  le malo razlike jim sledijo učitelji z manj leti delovnih 

izkušenj.  
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H7: Specialno - pedagoški delavci socialne igre uporabljajo pogosteje kot ostali 

strokovni delavci. 

Tabela 13: Tabelarni prikaz pogostosti uporabe socialnih iger glede na izobrazbo oz. poklic 

anketirancev. 

 

Graf 7: Pogostost uporabe socialnih iger glede na izobrazbo anketirancev. 

 

 

Hipoteza 7 je potrjena. Specialno – pedagoški delavci, t.j. profesorji defektologije in 

specialni pedagogi po izobrazbi, pogosteje uporabljajo socialne igre v primerjavi z ostalimi 

strokovnimi delavci (glej tabelo 2).  

Deset (22,73%) specialno – pedagoških delavcev uporablja socialne igre redno, medtem ko 

jih izmed ostalih strokovnih delavcev nihče  redno ne vključuje v učno - vzgojni proces.  

Glede na ostale kategorije pogostosti uporabe (občasno, redko in nikoli) ne prihaja do 
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pomembnejših razlik – rezultati so približno enakomerno razporejeni, prihaja do manjših 

odstopanj (graf 7).  

Potrditev hipoteze sem pričakovala zaradi same strokovne izobrazbe profesorjev defektologije 

in specialnih pedagogov. Študij le-teh je zastavljen tako, da med drugim daje večji poudarek 

oziroma vsaj v večji meri seznanja študente z različnimi specialno - pedagoškimi metodami, 

strategijami in pristopi v primerjavi z ostalimi pedagoškimi študiji. Kot sem opazila med 

poučevanjem na šoli, ki izvaja prilagojeni program izobraževanja z nižjim standardom, se 

kažejo velike potrebe po ustrezno izobraženem kadru. Zato te šole tudi zaposlujejo pedagoge 

različnih usmeritev. Ali imajo opravljeno defektološko dokvalifikacijo, je ponovno odvisno 

od različnih dejavnikov (večinoma od sestave pogodbe o zaposlitvi, časovnega trajanja 

zaposlitve, osebnih interesov zaposlenih,…). 

 

6.6 Povzetki in ugotovitve 

Socialne igre se, kot tehnika razvijanja socialnih veščin pri učencih z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju, vključujejo v učno vzgojni proces v vseh triletjih osnovnega 

izobraževanja. V primerjavi s 1. in 2. triletjem so socialne igre dokaj pogost spremljevalec 

pouka tudi v 3. triletju. Slednji podatek je razveseljiv, saj socialno učenje v 3. triletju ni več 

obvezni del predmetnika prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom. Kot sem že omenila, menim, da bi dejavnosti socialnega učenja 

morale biti vključene tudi v zadnjo triado. Glavni razlog vidim v tem, da so učenci v tem 

obdobju na pragu adolescence, ko se srečujejo predvsem s težavami na področju medsebojnih 

odnosov in se tudi začnejo bolj zavedati svoje drugačnosti. Z načrtovanimi in vodenimi 

socialnimi dejavnostmi lahko pedagoški delavci te težave omilimo in mladostnikom olajšamo 

odraščanje. Ne nazadnje je v program prilagojene vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom vključenih tudi veliko otrok s težavami na področju čustvovanja in 

vedenja. Pri vključevanju socialnih iger v 3. triletju moramo biti pozorni na to, da jih 

prilagajamo oziroma prirejamo razvojni stopnji učencev. Ne smemo pozabiti na dejstvo, da 

delamo z mladostniki in ne več z otroci.  

Med opravljanjem študijske prakse v 1. in 3. triletju na šoli, ki izvaja prilagojeni program 

vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, sem pri učencih najprej opazila 

»zagate« na področju socialnih veščin, predvsem v medsebojnih odnosih in pri izražanju 
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čustev. Otroci in mladostniki so bili precej nevešči komunikacije z vrstniki, težko so nadzirali 

svoje vedenje in čustva, kar se je izražalo v burnih reakcijah, tako verbalnih kot včasih tudi 

fizičnih. Menim, da mora otrok najprej določeno čustvo pri sebi ali pri drugih prepoznati, da 

ga lahko na ustrezen način tudi izrazi. Na osnovi te izkušnje sem se pravzaprav odločila za 

temo pričujoče diplomske naloge in tudi želela ugotoviti, katera področja socialnih veščin 

učitelji najpogosteje razvijajo pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Učitelji, ki 

poučujejo učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju, najpogosteje redno uporabljajo socialne 

igre s ciljem razvijati naslednja področja socialnih veščin: komunikacija kot ustrezno 

sporočanje in sprejemanje sporočil drugih, spoštovanje vrstnikov ter razmišljanje o njihovih 

pozitivnih značajskih lastnostih, sodelovanje z drugimi in prepoznavanje čustev.  Sledijo igre 

za razvijanje spoznavanja lastnih sposobnosti, empatije, konstruktivnega soočanja z jezo ter 

posojanja stvari. 

Socialne igre so široko uporabne in imajo velik vpliv na razvijanje želenih  vedenjskih oblik. 

Razvijanje želenega socialnega vedenja, in v končni fazi tudi socialna kompetenca, je pri 

otrocih in mladostnikih z lažjo motnjo v duševnem razvoju pomembno zaradi boljše socialne 

integracije in posledično boljše kvalitete bivanja ter samostojnosti vsakega posameznika z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju. Ob tem bi poudarila, da  uporaba socialnih iger ni koristna 

zgolj pri osebah z motnjo v duševnem razvoju. Med pregledom strokovne literature sem 

naletela na teoretične predpostavke in izsledke raziskav, ki potrjujejo koristnost uporabe 

socialnih iger pri raznoliki populaciji. Socialnih iger se tako poslužujejo vzgojiteljice v vrtcih, 

učitelji v večinskih in tudi srednjih šolah. Njihov namen je razvijanje socialnih veščin. Vendar 

s pravilno uporabo iger in upoštevanjem navodil za njihovo izvajanje, lahko svoje pedagoško 

delo več kot zgolj popestrimo – dobimo boljši vpogled v odnose članov svoje skupine, jih 

sami bolje spoznamo in izboljšamo lasten način dela v vzgojno učnem procesu. 

Učenje socialnih veščin je proces, ki zahteva kontinuirano delo v daljšem časovnem obdobju. 

Socialne igre lahko izvajamo v obliki treninga, kar pomeni, da jih bomo načrtno vključevali v 

pouk ali druge oblike vzgojno - izobraževalnega dela, dalj časa. Na šolah, ki izvajajo 

prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, učitelji 

večinoma ne izvajajo treningov socialnih veščin v okviru rednih učnih ur. Menim da je glavni 

vzrok v dodatni delovni obremenitvi. Načrtovanje, izvajanje in evalvacija dejavnosti treninga 

zahtevajo tako veliko časa kot tudi  vložka energije. Ob rednem učnem načrtu je to težko 

izvedljivo, po mnenju nekaterih učiteljev, tudi preprosto nemogoče.  
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Učitelji, ki imajo specialno - pedagoško izobrazbo, pogosteje uporabljajo socialne igre pri 

pouku v primerjavi z ostalimi strokovnimi delavci. Na šolah, ki izvajajo prilagojeni program 

vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, namreč poučuje raznolik kader 

glede na izobrazbo. Za delo z učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju pa so z obzirom na 

strokovno usposobljenost najbolj primerni prav profesorji defektologije in specialni pedagogi.  

V diplomski nalogi sem se spraševala o povezanosti med uporabo socialnih iger pri pouku z 

občutkom kompetence učiteljev ter z njihovimi leti delovnih izkušenj. Z dobljenimi rezultati 

omenjenih povezanosti in vplivov nisem uspela ne potrditi, ne zanikati. Osebno menim, da na 

vključevanje socialnih iger (kot dejavnosti za razvijanje socialnih veščin) k rednim učnim 

uram pomembno vpliva učiteljeva osebna naravnanost in interesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uporaba socialnih iger v osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 
 

- 65 - 

 

7. SKLEPNE MISLI 

Diplomska naloga je nastala pod vplivom osebnih prepričanj, interesov in izkušenj 

vsakdanjega življenja. Verjamem, da smo ljudje družabna bitja. Na našo osebnost in kvaliteto 

bivanja v veliki meri vplivajo socialne interakcije, v katere vstopamo v svojem ožjem in 

širšem družbenem okolju. Le-te niso vedno pozitivne in če nismo ustrezno opremljeni v »boju 

proti življenjskim nadlogam«  lahko naše življenje postane prostor splošnega nezadovoljstva, 

občutkov frustracije ter družbene neprilagojenosti. Čemu torej boj, če je življenje lahko igra? 

Med svojim šolanjem sem vedno pogrešala vzgojni vidik izobrazbe. Šola nam je dala 

ogromno informacij, ni pa nas opremila z življenjskim znanjem. Težave so se reševale samo 

na en način – z negativnimi vzgojnimi ukrepi. Malo je bilo učiteljev, ki so se bili na sproščen 

in zaupen način pripravljeni pogovarjati o medsebojnih odnosih, čustvih, skratka temah, ki 

begajo vsakega mladostnika. 

Bolj kot spoznavam osebe z motnjo v duševnem razvoju, trdnejše je moje prepričanje o tem, 

da moramo posebno pozornost posvetiti socialnemu razvoju in prispevati k njihovemu 

dobremu počutju s samimi s seboj, med seboj in v družbi. 

Socialne igre so le eden izmed načinov razvijanja socialnih spretnosti in veščin. So pa 

zagotovo eden izmed zabavnejših in sproščenih načinov socialnega učenja. Naj se igra z 

vstopom v šolo in odraščanjem ne konča, izkoristimo to dejavnost v strokovne in terapevtske 

namene. Socialne igre nam namreč omogočajo pomembna spoznanja o učencih, njihovih 

odnosih, naših odnosih z učenci, to pa bo pripomoglo k našemu kvalitetnejšemu pedagoškemu 

delu.  

Z izvedbo empiričnega dela diplomske naloge sem uspela zadostiti večini ciljev, ki sem jih 

zastavila glede na problem. Ugotovila sem, da se učitelji, ki poučujejo v prilagojenih 

programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, v vseh triletjih 

poslužujejo uporabe socialnih iger kot metode za razvijanje socialnih veščin. Obenem 

verjamejo v njihovo koristnost oziroma pozitiven vpliv na razvoj želenih vedenjskih oblik. 

Pedagoški delavci pri svojih učencih najpogosteje razvijajo veščine komunikacije, 

spoštovanja vrstnikov, medsebojnega sodelovanja in prepoznavanja čustev. Večina 

anketiranih ne izvaja treningov socialnih veščin v okviru rednega učno - vzgojnega procesa. 

Strinjam se, da je vključevanje treninga socialnih veščin v redno delo, za učitelje naporno. 

Tudi sam učni načrt prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 
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standardom, le-tega praktično ne omogoča. Rešitev vidim v organiziranju delavnic oziroma 

oblikovanju skupin (izven rednih učnih ur) za učence, ki bi trening socialnih veščin najbolj 

potrebovali. 

Za potrditev ali zanikanje delovnih hipotez, ki se nanašajo na vpliv kompetence in leta 

delovnih izkušenj na uporabo socialnih iger v razredu, bi potrebovala večji vzorec učiteljev.  

Ob navedenih ciljih diplomske naloge sem s tem delom želela poudariti in prikazati 

pomembnost razvijanja socialnih veščin pri osebah z lažjo motnjo v duševnem razvoju in 

vpliv usvojenih veščin na njihovo socialno integracijo. Pri tem imamo pomembno vlogo 

poleg staršev tudi pedagogi. Na razpolago imamo mnogo načinov razvijanja socialnih veščin. 

Sama sem izbrala socialne igre, saj se mi zdijo sproščena in koristna metoda socialnega 

učenja. Učencem prinesejo veliko različnih koristi. Poleg globljih spoznanj, nam omogočajo 

tudi prijetno delo v razredu ter  ohranjanje stika z otrokom, ki ga skrivamo v sebi. 
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9. PRILOGA 

9.1 Anketni vprašalnik 

Lep pozdrav! 

Sem absolventka Pedagoške fakultete (smer Specialna in rehabilitacijska pedagogika) in 

delam diplomsko nalogo natemo “Uporaba socialnih iger na osnovnih šolah, ki izvajajo 

prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom”. Od vas bi 

želela pridobiti nekatere podatke, pomembne za empirični del diplomske naloge. Anketa je 

anonimna! 

 

1. SPOL :                      M           Ž 

 

2. IZOBRAZBA (naziv):    _________________________________________________ 

 

3. STOPNJA IZOBRAZBE: ________________________________________________ 

 

4. LETA DELOVNIH IZKUŠENJ:  __________________ 

 

5. V kateri triadi poučujete? 

    1. TRILETJE                                   2. TRILETJE                                       3. TRILETJE 

 

6. Ali ste se pri svojem delu z učenci v letošnjem šolskem letu posluževali uporabe socialnih 

iger?                                                          DA          NE 

 

    a) Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA:  

        Kako pogosto ste jih uporabljali? 

 

        REDNO           OBČASNO         REDKO         NIKOLI   

 

b) Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z NE: 

  Zakaj ne? Katere so ovire, ki vam preprečujejo uporabo socialnih iger v razredu oz. kaj 

bi vas spodbudilo k uporabi le-teh? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. Ali se počutite dovolj kompetentnega za izvajanje socialnih iger?     DA        NE 

 

8. Kako pogosto ste s pomočjo socialnih iger razvijali naslednja področja socialnih veščin pri 

svojih učencih? 

 POGOSTO OBČASNO    REDKO NIKOLI 

Medsebojno sodelovanje     

Posojanje stvari     

Prepoznavanje čustev     

Razvoj empatije     

Komunikacija (lastno sporočanje in 

sprejemanje sporočil drugih) 

    

Spoštovanje vrstnikov in 

razmišljanje o pozitivnih značajskih 

lastnostih drugih 

    

Spodbujanje konstruktivnega 

soočanja z jezo in agresijo 

    

Spoznavanje lastnih sposobnosti     

 

 

9.  Ali izvajate oz. ste kdaj izvajali v svojem razredu načrtovan trening socialnih veščin (skozi 

daljše obdobje ali celo šolsko leto)?                                    DA                      NE 

 

 

10. Ali so po vašem mnenju socialne igre učinkovita metoda za razvijanje želenega vedenja 

pri učencih, vključenih v program prilagojene vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom?                                                  DA                    NE 

 


