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UVOD
Knjiga je aplikativen pripomoček pri projektnem delu v doživljajski pedagogi
ki. Predstavlja osnovna teoretična izhodišča doživljajske pedagogike, projekt
nega dela in poti, ki jo lahko kot pedagogi naredimo od igre do projekta. Na
koncu predstavljamo še niz iger, ki so primerne za specifične situacije: od
spoznavanja, strateških iger, iger zaupanja, do razbremenitvenih iger, evalva
cijskih iger …
Zakaj nam je tako malo mar, če otroci želijo ven? Zakaj pravzaprav sploh
želijo ven, naj si bo poletje ali zima? Kdaj jim odrečemo to željo in kaj nas vo
di pri tem?
Didaktičnih možnosti, ki jih ponujajo igre, je enormno. Stare igre, vedno
dobre igre, igre v novih plaščih, sodobne igre za vsako generacijo. Prav tako ig
re ponujajo obilo možnosti za povezovanje s predmetnimi področji in vzgojo.
Zato igro vidimo kot sestavni del projektnega dela v doživljajski pedago
giki. Igra je smiselna kot učno sredstvo, kot vzgojno sredstvo (ki sicer eno brez
drugega praktično ne moreta), kot dopolnilo, kot mašilo, kot sproščujoča de
javnost in kot lepilo za skupino ter prijetno počutje posameznika. Igra je pro
jekt, projekt je sestavljen iz iger. Projekt se prične s snovanjem, naloga učitelja
in vzgojitelja pa je, da ve, ima željo, energijo, voljo in način, kako bo povabil ot
roke in mladostnike k delovanju. Torej, projekt se prične z idejami, ki jih lahko
kot vešči pedagogi usmerjamo k želenemu cilju. Občutek soustvarjanja in so
delovanja od samega pričetka je nujen del, s katerim posameznike in skupino
zavežemo k odgovornosti. Priprave so najpomembnejši del, v katerem seve
da vsak po svojih močeh participira pri sami izvedbi. Evalvacija je vsaj enako
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vreden člen, kjer pregledamo narejeno oz. pridobljeno pri vsakem posamezni
ku in skupini kot celoti.
Sklopi predstavljenih iger imajo pomemben značaj v vsakem projektu. Ig
re lahko izvajamo tudi posamično, kot dodatek pri pouku, pri vzgojnih dejav
nosti, lahko jih uporabljamo pri treningih socialnih veščin, pri krepitvi odnos
ov med člani, tudi na družinskih zabavah ali kar tako.
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