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Mobilna igra 
3 koraki za izvedbo aktivnosti 

 

1. korak: pripravljalna faza 
Pandemija s policijsko uro, zaprtjem šol in vrtcev, trgovin in objektov za 
prosti čas ter pozivi za vzdrževanje fizične razdalje je dramatično 
spremenila naša življenja in vsakodnevno rutino.  

Poudarek vaje je na mladih materah in očetih, dobrem čustvenem 
počutju družin in zagotavljanju prostora, da se lahko sprijaznijo z 
obdobjem, preživetim v družinski izolaciji. Za mlade je izguba znanih 
dnevnih struktur in rutin še posebej stresna.  

Kratka navodila:  

Javni prostor, npr. javna igrišča, parki ipd. 

- Za izvedbo vaje je potrebno vozilo (avto, tovorno kolo, ročni 
voziček ipd.) za prevoz materiala. 

- Vsebina: Igre na prostem, kot so igre z žogo, kolebnice, frizbi, 
švedski šah, brisače za mahanje, 'slackline' in podobne igre, ki se 
lahko uporabljajo v ekipah ali parih. 
 

2. korak – faza aktivnosti 
Izvedba glavne aktivnosti:  

- Potrebna sta vsaj dva izobraževalna strokovnjaka, ki redno (npr. 
enkrat tedensko) izvajata aktivnosti igranja za otroke in mladostnike 
na določeni lokaciji. Cilj je, da se ob igri pogovarjamo, poslušamo 
mlade in njihove starše, prepoznamo potrebo po podpori ter po 
potrebi ponudimo dodatno pomoč (psihologi ipd.). 

- Cilj mobilnega igranja je, da postane nepotrebno, saj so mladi in 
mladi starši opolnomočeni, da ponujeno pomoč izvajajo sami. 

- Otroci so opolnomočeni za odkrivanje novih igralnih prostorov 
(urbani prostor). 
 

3. korak – zaključna faza 
Nadaljnja vprašanja za izobraževalno skupino, da bo bolj usmerjena k 
potrebam:  

  Kaj so glavne težave? 
  Katere ciljne skupine so bile dosežene? 
  Lahko identificiramo tematske trende? 
  Je potrebno sodelovanje z drugimi strokovnjaki? 
  Kaj so najboljši načini za vzpostavljanje stika? 
  So moji materiali primerni? 
  Ali udeleženci sprejemajo ponujeno pomoč? 

 

  

 

 

 

Vrsta aktivnosti: 
Igra vlog (z aktivnostjo 
viharjenja možganov) 

Namen aktivnosti: 
Ta vaja mladim družinam 
omogoči dostop do 
strokovne podpore.  

 Trajanje: 
Priprava: 1 dan.        
Izvedba: 120 min. 
 

Vajo je treba izvajati v 
rednih in obvladljivih 
intervalih (npr. enkrat na 
teden) ob istem času. 

 

 Nadaljnji ukrepi: 

https://www.jmd-respekt-
coaches.de/  

 Druge 
komponente Škatle 
primerov VALUE: 
Vajo je treba izvesti v 
zaupljivem vzdušju. 

 

 Navedena vrednota: 
Tukaj lahko zapišete, kaj je 
bilo ljudem všeč: 
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Vaši zapiski: 
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