UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

MATEJA TURK

UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Študijski program: SOCIALNA PEDAGOGIKA

Analiza potreb po doživljajskem igrišču v občini Medvode
DIPLOMSKO DELO

Mentor: dr. Matej Sande

Avtorica: Mateja Turk

Ljubljana, junij 2014

Kateri je tvoj najljubši spomin na igro?

POVZETEK

Doživljajsko igrišče je prostor namenjen igri otrok in mladih, kjer se ti sami odločajo o načinu
svoje igre. To je varen prostor, namenjen njihovemu fizičnemu, socialnemu in kulturnemu
razvoju. Doživljajsko igrišče se razvija z aktivno participacijo udeležencev, ki ga soustvarjajo.
Ponuja možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa v današnji družbi tveganja, kjer se lahko
otroci in mladi urijo v sposobnosti prilagajanja na različne socialne situacije. Doživljajsko
igrišče omogoča svojim uporabnikom, da svoje ideje izrazijo in uresničijo, s tem pa jih
opolnomoči kot pomembne in vredne posameznike v svoji lokalni skupnosti.
V sklopu raziskovalnega dela sem raziskovala potrebe otrok in mladih po preživljanju prostega
časa in če obstajajo potrebe z njihove strani po doživljajskem igrišču. Ker je za delovanje
doživljajskega igrišča nujna podpora staršev in lokalne skupnosti sem raziskala tudi vidik staršev
za preživljanje prostega časa svojih otrok in preverila pripravljenost lokalne skupnosti za
podporo doživljajskemu igrišču.
Rezultati hitre ocene stanja kažejo na to, da imajo tako otroci in mladi kot njihovi starši v občini
Medvode potrebo po preživljanju kvalitetnega prostega časa, tudi lokalna skupnost si prizadeva
za večjo povezanost različnih generacij. Kot možno rešitev vidim odprtje doživljajskega igrišča v
občini.
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ABSTRACT

The adventure playground is a place for children and young people where they are the ones
making decisions about their play. It is a safe place for the physical, social and cultural
development of children and young people. The adventure playground evolves with the active
participation of its users, who are the ones co-creating it. It offers a possibility of quality leisure
time in today's risk society, and it is a place where children and young people can learn their
abilities to adjust to different social situations. The adventure playground enables its users to
express, and realize, their ideas, empowering them as important and worthy individuals of their
local community.
As part of my research I explored the needs of children and youth in Medvode towards their
leisure time and if they have the need of an adventure playground. I also researched the points of
view of parents and the local community on this matter, as their support is crucial for a good
functioning of the adventure playground.
The results of my research show that children, young people and their parents have a strong
desire for quality leisure-time activities in the Municipality of Medvode. Also, the local
community is trying to connect the community, particularly the different generations. I see the
opening of an adventure playground in the Municipality as a possible solution to these needs and
desires.

KEYWORDS:
leisure time, prevention, play, adventure playground, youth policy, rapid assessment and
response
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I UVOD
Verjetno ste se v otroštvu igrali zunaj, v naravi, s prijatelji. Imajo zdaj otroci priložnost, da se
igrajo na enak način?
Današnji otroci bi morali imeti prav take možnosti za igro, kot so jih imeli njihovi starši.
Ustvarjanje igrišč, kjer se lahko svobodno igrajo, in ki jim ponujajo izkušnje, ki si jih bodo
mogoče zapomnili za celo življenje, zahteva premišljenost in iznajdljivost. (Shackell, Butler,
Doyle in Ball, 2008)
Današnja potrošniška družba otrokom in mladim ponuja večinoma manj kvalitetne oblike
preživljanja prostega časa, ki lahko vodijo v pasivnost in zasvojenost. (Mrgole, 2003)
Potrebovali pa bi prostor za socializacijo, kjer bi otroci lahko razvijali svojo socialno identiteto
(Chilton, 2003) in krepili svoj potencial, saj bi imeli možnost kreativnega mišljenja, sodelovanja
ter realiziranja svojih idej.
Logično bi bilo, da je igra manj učinkovita pri reševanju problemov kot usmerjena obravnava,
vendar temu ni tako. (Rennie, 2003) Igra je za otroka primarni način vstopanja v svet in odnose,
preko igre otrok odkriva lastne omejitve in omejitve drugih. Igra pri mladih omogoča
nadaljevanje učenja o lastni identiteti in o kulturi ter svetu, ki jih obkroža. (Frost, 2006) Igro se
še vedno razume le kot predhodno aktivnost formalnega izobraževanja, produktiven način
preživljanja prostega časa, čeprav je mnogo več kot le to. (Chilton, 2003)
Če je igralno okolje otrok in mladih nezadovoljivo, ima družba odgovornost, da to popravi.
Otroci, ki nimajo veliko vpliva na svoje okolje, imajo posledično tudi manj pozitivnih izkušenj,
kar upočasni razvoj njihove samopodobe. (Brown, 2003) Tako bodo v svojem življenju manj
pripravljeni na tveganja, njihova sposobnost reševanja problemov, s katerimi se bodo srečevali,
pa bo ostala na nizki ravni.
V sodobni družbi so ravno sposobnosti komunikacije, reševanja problemov, prilagajanja na nove
okoliščine, občutljivosti do sebe in drugih, sodelovanja, celostni pogled, odločanja v
nepredvidljivih situacijah izjemno pomembne in se čedalje bolj cenijo. (Marentič Požarnik,
1992)
K temu pa je potrebno usmerjati otroke in mlade že v zgodnjih letih. Eno izmed okolij, ki jim
lahko nudi pridobivanje izkušenj na teh področjih je doživljajsko igrišče. To ima lahko
pomemben prispevek tudi pri socialnem vključevanju otrok in mladih, preventivnih oblikah dela
z uporabniki igrišč ter pri povezovanju celotne lokalne skupnosti.
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Doživljajsko igrišče ni vnaprej postavljena struktura, temveč ga oblikujejo in zgradijo njegovi
uporabniki. Otroci in mladi dobijo tako priložnost, da svoje kreativne ideje realizirajo in se iz
svojih morebitnih napak tudi učijo. To pa jih opolnomoči in postavi na mesto odgovornih
posameznikov, ki so sposobni reševati svoje probleme, kar je odlična popotnica za življenje.
Kvalitetno preživljanje prostega časa mi je bilo vedno pomembno. Kot otroku, mladostnici,
kasneje kot prostovoljki in zdaj kot bodoči strokovnjakinji, ko nanj gledam tudi z drugega vidika.
Že 10 let sem prostovoljka v različnih organizacijah, večinoma so vse ponujale neko obliko
preživljanja prostega časa otrokom in mladim. Še bolj sem se v tematiko poglobila lani, ko sem
pod okriljem Društva Centra za pomoč mladim (CPM) v sodelovanju z Mladinskim centrom
Medvode načrtovala, realizira in izvajala program Dnevni center Bivak za otroke in mlade med
6. in 20. letom v občini Medvode. Namen ustanovitve dnevnega centra Bivak je bil podpora pri
preživljanju kakovostnejšega prostega časa otrok in mladostnikov. Njegovo poslanstvo pa
celostna podpora pri oblikovanju identitete mladih, povezovanje dela strokovnjakov in
prostovoljcev na področju varovanja pravic ter osebnega in socialnega razvoja otrok in mladih.
Naša vizija je bila tudi ustanovitev doživljajskega igrišča v občini Medvode. Društvo Center za
pomoč mladim ima pod svojim okriljem tudi edino trenutno obstoječe doživljajsko igrišče v
Sloveniji, ki se nahaja v Mariboru. Tej viziji naproti sem se odločila tudi za temo svoje
diplomske naloge. Želela sem raziskati, če v občini Medvode obstajajo potrebe po doživljajskem
igrišču in bi bilo njegovo odprtje sploh primerno.
V teoretičnem delu najprej predstavim prosti čas otrok in mladih na splošno in se usmerim tudi v
današnjo sodobno družbo tveganja. Nadaljujem s predstavitvijo obstoječe mladinske politike v
Sloveniji in tudi mladinskega dela, preko katerega se mladinska politika v realnosti izvaja. Pišem
tudi o preventivi in preventivnih oblikah dela z mladimi. Predstavim pomembnost igre in igralne
pedagogike, ki je v našem prostoru še dokaj neznan koncept. Na koncu razložim, kaj
doživljajsko igrišče sploh je in kako deluje.
V empiričnem delu predstavim raziskovalno metodologijo, potrebe otrok in mladih po
preživljanju prostega časa in potrebe staršev po kakovostnem preživljanju prostega časa svojih
otrok. Intervjuvala sem tudi direktorja Javnega zavoda Mladinski center Medvode kot
predstavnika lokalne skupnosti. V svoji interpretaciji združim vse rezultate in jih med seboj
primerjam ter prikažem, kje se dopolnjujejo in kje prihaja do razlik. Želela sem spoznati tako
prednosti postavitve doživljajskega igrišča v občini Medvode kot ovire, ki bi jih imeli na poti.
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II TEORETIČNI DEL
1 PROSTI ČAS OTROK IN MLADIH
Prosti čas je »čas zase, za predah, zabavo, umiritev, počitek, je čas, ko se ne dela«. (Kuhar, 2007,
str. 455) Čas, kjer se posameznik preko lastno izbranih aktivnosti razvedri ter ima dodatno
možnost za osebno in socialno izpolnitev. Ključen kriterij, da aktivnost velja za prostočasno, je
svoboda izbire, posamezniki si morajo sami izbrati, kaj bodo delali in v tem načeloma uživati.
(Roberts, 2004 v Kuhar, 2011)
Raziskava (Kralj, Lenarčič, Medarič in Simčič, 2007) preživljanja prostega časa mladih v
Sloveniji, katere vzorec so bili učenci 8. razredov in dijaki 3. letnikov, je pokazala, da ima 40 %
mladih več kot tri ure prostega časa dnevno.
Kako mladi izkoristijo svoj prosti čas pomembno vpliva na njihov nadaljnji razvoj. Sami si
določijo način preživljanja prostega časa ter tudi aktivnosti, ki jih bodo v tem času izvajali.
Mladostniki v prostem času počnejo tisto, česar nimajo za dolžnost, temveč jim aktivnosti
prinašajo zadovoljstvo in užitek. Kakovost preživljanja prostega časa je zanje izjemnega
pomena, saj njihov prosti čas obsega skoraj ves čas izven šole. (Gril, 2006)
Za mlade so bolj zanimive neformalne aktivnosti, saj pri teh aktivnostih občutijo sproščenost,
čutijo, da so sami gospodarji svoje scene, da ni nič obvezno, storilnost ni glavni cilj, imajo pa
tudi priložnost identificiranja v novih poglavjih. (Mrgole, 2003) V prostem času razvijajo svoje
individualne interese ter osebno identiteto, preizkušajo se v
različnih socialnih vlogah, kar
lahko pomembno prispeva k njihovi integraciji v širšo družbo. (Kuhar, 2011)
V prostem času mladi zadovoljujejo veliko svojih potreb, med drugimi tudi potrebe po moči,
varnosti, sprejetosti in pripadnosti. Za vse to pa je pomembna tudi socialna mreža, v katero so
vključeni.
V družbi vrstnikov imajo mladostniki priložnost za socialno učenje in razvijanje socialnih
veščin. Vrstniške skupine predstavljajo varno okolje za preizkušanje različnih socialnih vlog.
(Gril, 2006)
Ule (2005) pravi, da so skupine za nas zelo pomembne. Čas preživljamo v različnih skupinah:
najprej v družini, šoli, kasneje pridejo na vrsto vrstniške skupine, skupine prijateljev in znancev,
delovne skupine. Vse skupine imajo na nas močan vpliv, v vsaki izmed njih potekajo specifične
oblike interakcij in odnosov. Praviloma vstopamo v skupine na lastno željo in ne zaradi zunanjih
pritiskov.
Vpliv vrstnikov je pomemben za razvoj tako otrok kot mladostnikov. Otrok se pri druženju z
vrstniki uči učinkovitega socialnega vedenja in socialnih spretnosti, v mladostništvu pa se vloga
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vrstnikov še okrepi, pomembna je pri osamosvajanju od primarne družine, oblikovanju identitete,
vrednot in vzpostavljanju odnosov z nasprotnim spolom. (Zupančič in Svetina, 2004)
V prostem času pa ni pomembno le druženje z vrstniki ter socialne veščine, ki jih ob tem lahko
pridobimo, temveč tudi čas preživet v samoti, saj nam tudi ta omogoča predah in pridobitev
energije za naslednje izzive.
Prosti čas je pomemben za vzdrževanje socialnega kapitala in tudi za lastno regeneracijo in za
razrešitev težav, ki nastajajo na ostalih področjih. Zaradi aktivnosti v prostem času lahko lažje
vzdržimo napetosti v drugih sferah. (Ule, 2000a)
Preživljanje kakovostnega prostega časa se povezuje s pozitivnimi razvojnimi rezultati, prispeva
k prilagodljivosti, boljšemu učnemu uspehu, trdnejšem mentalnem zdravju ter je preventiva pred
depresivnimi razpoloženji in kriminalnimi dejanji. (Coatsworth, Sharp, Palen idr. 2005 v Kuhar,
2011)
Otroci potrebujejo socializacijo, ki vključuje socialne izzive, tveganja in konflikte in vodi v
razvoj socialne identitete. Svoj potencial lahko razvijejo s sodelovanjem z ostalimi osebami,
vzajemnem spoštovanju in sprejemanju drugačnosti. Če družba sili otroke, da so uspešni v vsem,
česar se lotijo, bo otrokom težko priznati svoje meje. Usmerjenost le v institucionalizirano
oskrbo omejuje individualnost in osebnost. Ustvarjala se bo nova družba, ki bo čedalje bolj
odvisna od sistemov, institucionaliziranih form in državnega nadzora, ne pa družba, ki je
motivirana in stremi k človeškemu razvoju. (Chilton, 2003)
Prav tako, kot so pomembne institucionalizirane oblike oskrbe otrok in mladih, kjer mladi
razvijajo svoje talente in potenciale, pa je potrebno mladim omogočiti tudi drugačne načine
učenja in razvijanja lastne osebnosti. Ena izmed možnih oblik je tudi neformalno izobraževanje,
v današnjem času čedalje bolj priznana oblika učenja novih veščin in spretnosti.
Neformalno izobraževanje je tudi ena izmed funkcij prostega časa. Pri različnih dejavnostih
lahko posameznik spoznava svoje interese, preizkuša svoje spretnosti in sposobnosti ter jih
nadgrajuje. Prostočasne aktivnosti mladi večinoma izbirajo sami ter ob tem preizkušajo tudi
svojo samostojnost pri izbiranju in odločanju. Če aktivnosti niso preveč natančno strukturirane,
ponujajo tudi možnost razvijanja lastne iniciativnosti. (Gril, 2006)
Družba ima nalogo omogočiti mladim pluralnost izbir, preko katerih se bodo lahko vključili v
družbo, osamosvojili in uresničili svoje lastne potenciale. Proces odraščanja je zahteven, zato je
pomembno, da mladi prepoznavajo svoje možnosti vključevanja v družbo in da se zavedajo
pomembnosti svojega vključevanja (Ferjančič, 2011)
Količina prostega časa, ki ga imajo na voljo mladi, se skozi leta tudi spreminja. Včasih je bilo
tega prostega časa dosti manj kot danes. Prosti čas, kot pomemben element razvoja mladih, se
kot tak kaže in raziskuje šele v zadnjem času.
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Mladim v Evropi se je po drugi svetovni vojni obvezno šolanje razširilo in podaljšalo, vsem
družbenim slojem se je opazno zvišal življenjski standard, hkrati pa so mladi pridobili več
prostega časa. (Gillis, 1999, v Romih, 2007) Svet Evrope je leta 2005 (Recommendation, v
Kuhar, 2011) izdal priporočilo javnemu in zasebnemu sektorju ter nevladnim organizacijam, da
naj spodbujajo h kakovostnemu preživljanju prostega časa.
Kvaliteta prostega časa vpliva tudi na kvaliteto življenja v celoti. Vpliva na odnos, ki ga ima
posameznik do dela, družine in življenja na splošno. Pasivno preživet prosti čas omogoča
sprostitev vsakodnevnih napetosti, ki jo vsakdo od nas potrebuje, lahko pa to postane
problematično, če je prosti čas večinoma preživet pasivno in to postane navada. Danes nas v to
spodbuja tudi potrošniško naravnana družba, množična kultura spodbuja neselektivno gledanje
televizije, nakupovanje, branje nezahtevnih knjig, promiskuitetno seksualnost, opijanje. Tak
prosti čas ne prinaša dolgoročnega zadovoljstva. Mladi s sprejetjem komercialne vsebine za
preživetje prostega časa opustijo svojo izvirnost in ne razvijajo svojih kreativnih potencialov.
(Ule, 2000a) Tudi Kuhar (2011) se strinja, da pasivne prostočasne aktivnosti najmanj prispevajo
k pozitivni samopodobi mladih.
Preko komercializacije prostočasnih aktivnosti se oblikujejo dodatne socialne neenakosti in
izključenosti. Mladi, ki jim starši ne morejo nuditi dovolj denarja, energije in časa, so v slabšem
položaju. Prostočasne aktivnosti pa lahko postanejo vir stresa, če so preveč storilnostno
naravnane. Niso pa vse dodatne učne situacije obremenilne, mnoge prispevajo k izboljšanju
socialnih in življenjskih veščin, kot so fleksibilnost, samorefleksija, samozavest in sposobnost
obvladovanja konfliktov. (Kuhar, 2007)
Mladi imajo v današnji potrošniško naravnavi družbi vedno več izbire za preživljanje prostega
časa. Izbirajo si aktivnosti glede na svoje potrebe ter interese. Prostemu času otrok in mladih se z
razlogom namenja čedalje več pozornosti, saj se v tem času zgodi pomemben del procesa razvoja
posameznika.
Ravno ohranjanje ravnotežja med ciljno usmerjenimi aktivnostmi v prostem času in aktivnostmi,
ki ne potrebujejo nobenega cilja, je tisto, ki lahko največ doprinese k socialnemu, kognitivnemu
in fizičnemu razvoju otrok in mladih. Zavedati se moramo, da vsaka situacija ponuja učno
priložnost in da je ravno v otrokovi izbiri, če bo to priložnost sprejel, največja moč in potencial
za razvijanje lastnih spretnosti in veščin, potrebnih tudi za kasnejše življenje.
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2 DRUŽBA TVEGANJA
Prostemu času pa se pozornosti ne namenja zgolj iz vidika razvoja osebnosti, temveč tudi, ker to
področje prinaša denar. Imamo ogromno ponudnikov aktivnosti v prostem času, ki hočejo
mladim prodati svoje storitve ali izdelke. To spodbuja konkurenčnost, iznajdljivost in
originalnost ponudbe.
Previdni pa moramo biti, saj veliko oblik preživljanja prostega časa mladih ni kakovostnih in
manj prispevajo k razvoju osebnosti mladih v času odraščanja. Potrošniški načini preživljanja
prostega časa pa lahko vodijo k pasivnosti in zasvojenosti. (Mrgole, 2003, Gril, 2006)
S tem, ko se mladim ponuja veliko več možnosti za izbiro življenjskega stila kot včasih, pa to
prinese s sabo tudi večja tveganja. Mladi so tudi odgovorni za slabe odločitve, imajo občutek, da
se lahko zanesejo le sami nase, kar pa lahko vzbuja občutek negotovosti. (Beočanin et al., 2011)
Otroci in mladi zgodaj prevzemajo vse večje odločitve o poteku svoje življenjske poti.
Individualizacija življenjskega poteka pa pomeni za njih tudi večja tveganja. Nadzor družine in
šole zamenjujejo nove oblike socialnega nadzora, kot so: potrošništvo, institucije prostega časa
in kulturne industrije. Te oblike ponujajo mediji in trg, so posredne, brezosebne ter delujejo na
formalnem principu enakosti ter svobode potrošnikov in uporabnikov. (Ule, 2000b)
Danes se mladi ne morejo nasloniti na kulturne vrednote, ki jih ponuja družba, saj nimajo
globokega človeškega pomena. (Bajzek, 2003) Potrošniško naravnana družba vpliva na mlade,
da si želijo čim hitreje in s čim manj truda zadovoljiti svoje potrebe in tako izbirajo krajše poti.
Če potreb ni, jih mehanizmi potrošniške družbe proizvedejo. Sreča je imeti več. Vse se spremeni
v igro imeti vedno več in želeti vedno več, kar pa na koncu ne privede do občutka sreče.
(Beočanin et al., 2011)
Če to igro zasledujemo, pa se lahko hitro znajdemo v situaciji, ko več preprosto ne moremo
imeti. Zato se usmerimo v alternativne oblike pridobivanja premoženja.
Tudi Kanduč (2003) poudari, da ekonomija sodobnega časa deluje na način, ki proizvaja
strukturno nasilje. Večina uradno registrirane in obravnavane kriminalitete tvorijo premoženjska
kazniva dejanja.
V težkem položaju pa so mladi tudi zaradi vseh zahtev s strani avtoritet držav, šole in pritiska
trga dela. Tako je položaj mladih vse bolj kompleksen in od njih zahteva vse več na področjih
vključevanja v družbo, samostojnega življenja, prevzemanja odgovornosti za sodelovanje. Mladi
to pogosto rešujejo tako, da se umaknejo v zasebnost in v okolje, kjer se počutijo sprejete, kjer
imajo možnost lastnega ustvarjalnega delovanja in uresničevanja lastnih sposobnosti. (Ferjančič,
2011)
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V Sloveniji pa primanjkuje javnih prostorov namenjenim mladim, mladinska infrastruktura je
slabo razvita. To pomanjkanje izkoriščajo posamezniki na trgu kulturne ekonomije in prostega
časa. (Murn, Lebič in Skrinar, 2011)
Ponudba prostorov za mlade, kjer bi se ti lahko izražali in bili vključeni, bi tako morala biti bolj
razširjena, saj so tudi potrebe po tem večje kot včasih.
Z razvojem industrijskih družb se je potreba po blaginji mladih le povečevala. Delavsko
prebivalstvo je socialni položaj otrok in mladih zagotavljalo v okviru družin in sosedskih
povezav, meščanstvo pa je to urejalo v okviru izobraževalnih institucij in civilne sfere. (Smith,
1988 v Ferjančič, 2011)
Izobraževalni sistem, ki ga imamo danes, je zasnovan glede na industrijsko dobo in ni prilagojen
informacijski dobi, v kateri živimo danes. Učenci, šolani v tem sistemu, bodo tako imeli težave
pri prehodu na delovno mesto, saj jim bodo manjkale delovne spretnosti, značilne za
informacijsko dobo in sicer: inovativnost, interakcija, pogajanje in komunikacija. (Bluestein,
1997)
Tako moramo mladim ponujati prostore, kjer imajo možnost te spretnosti pridobivati v bolj
neformalnem okolju, saj se področje neformalnega učenja lažje, predvsem pa hitreje prilagaja
novo nastalim potrebam v družbi, kot izobraževalni sistemi.
Sodobna mladina ima svoje demografske in družbene spremembe, odnosi med generacijami se
zapletajo, prepad med svetom mladih in javnimi zadevami je velik. Vloge, ki jih prevzemajo
mladi, so nepredvidljive. Povečuje se individualizacija, globalizacija, prav tako tudi
nemotiviranost za družbeno participacijo. Pojavljajo se nove družbene strukture. Vse to zahteva,
da spremenimo naš pogled na potrebe mladih in posledično primerno načrtujemo mladinsko delo
in mladinsko politiko. (Mrgole, 2003)
V sodobni družbi je pomembno, da se znajdeš v nepredvidljivih socialnih situacijah, zato pa
moraš biti sposoben komunikacije, se znati prilagoditi na nove okoliščine, biti občutljiv za sebe
in ljudi okoli, imeti sposobnosti sodelovanja, celovitega dojemanja in integracije. (Marentič
Požarnik, 1992)
Te sposobnosti bomo morali tako razvijati preko organiziranih oblik učenja. Sodelovanje pa
možno zavirajo dejavniki, kot so strah, tekmovanje in želja po imeti več. Vse to pa so elementi
potrošništva. Ljudje s pomočjo kapitala postajajo samozadostni; če si lahko kupiš uslugo, ne
rabiš pomoči. (Rožanc, 2007)
V družbi tveganj imajo mladi veliko več možnosti izbir kot njihovi starši, tako so tudi postavljeni
pred večje odločitve, ki vplivajo na njihovo prihodnost. Prednosti tega se lahko izražajo v zgodaj
naučeni odgovornosti otrok in mladih do sprejemanja odločitev in sprejemanju posledic svojih
odločitev. Lahko pa se med vsemi temi priložnostmi tudi izgubijo in jim to prinese občutke
tesnobe in strahu. Več priložnosti pa imajo tisti, ki lahko za njih plačajo, saj je plačljivih
aktivnosti za preživljanje prostega časa ogromno. Tako se že zgodaj pri otrocih vzpostavijo
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razlike med ekonomskim položajem njihovih družin, kar lahko posledično privede do socialne
izključenosti. V družbi, kjer so inkluzija, sprejemanje drugačnosti, socialno vključevanje
vrednote, h katerim stremimo, pa je potrebno oblikovati programe, ki bodo mladim to tudi v
resnici omogočali. In to ne le na lokalni ravni, temveč mora biti to urejeno tudi na sistemski
ravni, na nacionalnem nivoju.
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3 MLADINSKA POLITIKA
Mladinska politika odgovarja na učinke sodobne družbe tveganja. Sodobna družba zahteva in
potrebuje nove rešitve glede vprašanj mladih. (Ferjančič, 2011)
Vedno več pozornosti se usmerja v čas otroštva in mladostništva in tako so tudi potrebe po bolj
izpopolnjeni politiki na tem področju večje.
Politizaciji mladosti počasi sledi tudi politizacija otroštva. Za družbo postaja čedalje bolj
pomembno tudi mnenje otrok. (Ule, 2000b)
V Sloveniji se je z letom 1990 začelo obdobje nove mladinske politike in posledično drugačen
odnos do dela z mladimi, ustanovil se je Mladinski svet Slovenije ter pozneje še Urad Republike
Slovenije za mladino. (Čeplak Mencin in Vaupotič, 1996)
Urad Republike Slovenije za mladino je organ v sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport. Urad preko
vsakoletnih razpisov za sofinanciranje podpira mladinske programe in
programe za mlade, ki prispevajo k pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih in
tako spodbuja razvoj mladinske politike. Tako se lahko mladim ponudi možnost za razvoj
lastnih potencialov in da postanejo odgovorni pripadniki različnih skupnosti. Mladinska politika
si želi povečati participacijo mladih, povezovati mlade med seboj na lokalni ravni, podpreti
soodločanje mladih pri razvoju lokalnega okolja, povečati motivacijo za večjo kakovost
odraščanja, promovirati prostovoljno delo, vključevati pasivne skupine mladih, skrbeti za
integracijo družbeno izključenih mladih in razvoj preventivnih in alternativnih oblik dela z
mladimi. (Programi za mlade – Urad Republike Slovenije za mladino, 2013)
Urad Republike Slovenije za mladino si želi »mladinsko politiko vključiti v vse državne politike,
ki v svojih programih obravnavajo tudi populacijo mladih, oblikovati pravni okvir mladinske
politike v Sloveniji, spodbujati aktivno participacijo mladih v sistemih odločanja o zadevah, ki se
nanašajo na mlade, zagotoviti kakovostne in brezplačne informacije za mlade na čim večjem
področju Republike Slovenije in vzpostaviti sodelovanje med ključnimi subjekti s področja
mladinske politike«. (Naloge in cilji – Urad Republike Slovenije za mladino, 2013)
»Mladinska politika je nabor ukrepov različnih javnih politik z namenom spodbujati in lajšati
integracijo mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje. Spodbuja tudi podporne
mehanizme za razvoj mladinskega dela ter delovanje mladinskih organizacij v sodelovanju z
avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter
strokovnimi in drugimi organizacijami«. (Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, 2010)
Na tak način imamo v Sloveniji zastavljene cilje mladinske politike, ki si prizadeva za aktivno
sodelovanje mladih v programih, ki jim omogočajo vključevanje in vpliv na lokalno skupnost, v
kateri živijo. Mladinska politika se v praksi izvaja preko teh programov, ki jih v večini primerov
izvajajo mladinske organizacije.
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Mladinske organizacije delajo na »področjih neformalnega izobraževanja in usposabljanja
mladih za mladinsko delo, prostovoljnega mladinskega dela, informiranja in svetovanja,
participacije, aktivnega državljanstva, človekovih pravicah, mednarodnega mladinskega dela,
mobilnosti mladih in raziskovalnega dela mladih«. (Programi za mlade – Urad Republike
Slovenije za mladino, 2013)
Mladinska politika si prizadeva za to, da imajo vsi mladi enak dostop do procesov odločanja.
Sledi vrednotam, kot so strpnost, solidarnost, medgeneracijsko partnerstvo, demokratičnost
procesov, da bi tako zagotovila participacijo mladih v družbenem življenju na socialnem in
ekonomskem področju. Ukrepe mladinske politike potrjujejo organi javnih oblasti (državni zbor,
vlada), priprave, izvajanje in vrednotenje pa je naloga izvršnih organov (ministrstva, agencije,
Urad RS za mladino). Vedno pa morajo biti v vseh fazah dela (priprave, izvajanje, vrednotenje)
vključeni mladi. (Beočanin et al., 2011)
Ob Uradu Republike Slovenije za mladino so prisotne v Sloveniji še druge ustanove, ki kot
nacionalni koordinatorji podpirajo izvajanje različnih programov za mlade. To so MOVIT
(Zavod za razvoj mobilnosti mladih), MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče
Slovenije, VOLUNTARIAT (Zavod za mednarodno prostovoljno delo), MSS – Mladinski svet
Slovenije (združuje mladinske organizacije in sodeluje z lokalnimi mladinskimi sveti). (Mrgole,
2003)
Aktivno vključevanje mladih v politično, družbeno in kulturno življenje v lokalni skupnosti kot
na ravni države promovira in spodbuja evropska mladinska politika. Mladi so postali
enakovredni partnerji pri sprejemanju odločitvah glede svojih aktivnosti, tako v formalnem kot
neformalnem okolju. (Kuhar, 2011)
V Sloveniji je programov za mlade, namenjenih kakovostnemu preživljanju prostega časa čedalje
več. Tudi v lokalnih okoljih prepoznavajo vse večjo potrebo po prostoru, kjer bi se lahko
odvijala organizirana mladinska dejavnost. S konceptom mladinske kulture in delovanjem
mladinskih središč se odpirajo ogromne možnosti za razvoj civilnodružbenih potencialov.
Izdelava kakovostne nacionalne mladinske politike, lokalnih razvojnih programov in neposredno
delo z mladimi bo morala biti prioritetna naloga. Težava je, ker se pojavljajo različne oblike
mladinskih iniciativ z različnim poimenovanjem in delovanjem, kar onemogoča enotno
komunikacijo med lokalno prakso in nacionalnimi agencijami. Posledično predstavlja težavo v
načrtovanju nacionalne mladinske politike. (Mrgole, 2003)
Ta različnost pa hkrati ponuja tudi širši razpon možnosti za zadovoljevanje različnih potreb
mladih, saj s ponudbo le ene vrste programov ne moremo biti uspešni.
Pomen mladinske politike vidim v tem, da če imamo zastavljene ukrepe za lažje socialno
vključevanje mladih v družbo na najvišjem nivoju države, nam to olajša samo pot uresničevanja
teh ukrepov. Vrednote, ki jim potem skušamo slediti, so jasno opredeljene, temu pa se lahko
prilagajajo tudi mladinske organizacije, ko načrtujejo svoje programe. Seveda je enako, če ne še
bolj, pomembno, da je proces ves čas obojestranski in da se mladinska politika odziva na potrebe
mladih in potrebe mladinskih organizacij ter se temu primerno ves čas spreminja in razvija.
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Mladinska politika nam omogoča, da se mladinski problematiki namenja potrebno strokovno
obravnavo in tudi finančna sredstva, ki zagotavljajo da se ukrepi spodbujanja mladih v
ekonomsko, kulturno in politično življenje lahko tudi v praksi udejanjajo preko mladinskega
dela.
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4 MLADINSKO DELO
V Sloveniji izraz mladinsko delo izhaja iz prevoda angleške besedne zveze »youth work« in se
uporablja le kratek čas. Predstavlja vstop novih praks in konceptov pri oblikovanju družbenih ter
vzgojnih pristopov na področju mladine. Kot nov izraz je tudi izvor veliko nesporazumov in
napačnih interpretacij. (Ferjančič, 2011)
Definicija mladinskega dela je pomembna predvsem v povezavi z mladinsko politiko, saj
predstavlja most, po katerem poteka izmenjava informacij s teoretičnega nivoja v prakso.
V okviru mladinske politike mladinsko delo pomeni instrument, s pomočjo katerega se lažje
izvajajo ukrepi na javnem področju. (Beočanin et al., 2011) Obravnava pa se lahko s treh
različnih vidikov: mladinske politike, prakse in raziskovanja. Svet Evrope v Partnerstvu z
Evropsko Unijo na področju mladine poudarja pomembnost uravnoteženih odnosov na vseh treh
področjih. (Helve, 2009 v Ferjančič, 2011)
Mladinsko delo se razlikuje iz države v državo. Med bolj izdelani koncepti v Evropi je angleški
sistem z dolgo tradicijo odzivanja na potrebe mladih. (Mrgole, 2003) Mladinsko delo lahko
prispeva k temu, da se mlade prepozna kot akterje, ki lahko neposredno vplivajo na družbene
razvojne procese. Mladi se z izobraževanjem in usposabljanjem pripravljajo za globalno in
lokalno politično delovanje, v tem pa bi jih morale podpreti tudi starejše generacije. Različni
družbeni sektorji se morajo osredotočiti na pripravo mladih, da bodo postali partnerji v politični
evoluciji. (Kuhar, 2011)
Mladinsko delo je eden izmed načinov, kako premostiti prepad med mladimi in institucijami, če
izhajamo iz tega, da mladi institucijam ne zaupajo. Zaupanje državljanov v institucije in njihov
občutek, da institucije stremijo k skupnemu dobrem, sta za delovanje demokracije ključnega
pomena. (Beočanin et al., 2011)
Preplet vseh treh vidikov mladinskega dela: mladinske politike, prakse in raziskovanja je
izjemno pomemben in včasih v samem izvajanju povzroča tudi nekaj zmede.
Ko govorimo o mladinskem delu, lahko govorimo o delu z mladimi, o mladinskih aktivnostih, o
prostočasnih dejavnostih mladih, o aktivnostih za mlade, o principu mladi za mlade, o
mladinskih praksah, metodah idr. Področja in pristopi mladinskega dela so zelo različni.
Mladinsko delo ostaja v civilnodružbeni sferi. Mladi lahko v takih organizacijah ustvarjajo,
uresničujejo svoje talente, pridobivajo kompetence, se opolnomočijo, spoznavajo delovanje
skupnosti. Tukaj mladinsko delo poseže tudi v ostala področja, kot so zasebno, javno in profitno.
(Ferjančič, 2011)
Poklic mladinskega delavca se je šele začel oblikovati, zato je tudi védnostno polje še v procesu
nastajanja. Raziskovanje mladine ima še veliko neraziskanih področij, ki bi pripomogla k bolj
kakovostnemu delu v praksi na področju mladinske kulture. (Mrgole, 2003)
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področja pa so (Mrgole, 2003):
neformalno delo z mladimi,
učenje v skupnosti,
motivacija mladih,
načini in organizacija druženja,
neformalno učenje,
oblike iger v urbanih prostorih,
stili vodenja pri delu z mladimi,
neformalno svetovanje mladim,
komunikacija z mladimi,
vodenje skupinske dinamike v neformalnih situacijah,
menedžment za mladinske delavce,
delovanje socialnih mladinskih mrež itd.

Mladinsko delo omogoča mladim možnosti, da si sami oblikujejo svojo prihodnost, aktivnosti so
lahko socialne, kulturne, izobraževalne in politične, športne ter servisne storitve za mlade. Spada
pod neformalno in priložnostno izobraževanje, saj je izven formalnega sistema izobraževanja.
Integracija in vključevanja mladih v družbo je njegov glavni cilj, usmerjen pa je tudi v osebno in
socialno emancipacijo mladih. (Lauritzen, 2006 v Ferjančič, 2011)
Pomen mladinskega dela pa je predvsem v tem, da so metode dela mladim blizu ter da so
mladinski delavci ves čas v stiku z mladimi in s tem, kakšne so njihove potrebe v današnji
družbi.
Z raznovrstnimi programi se mladinsko delo skuša odzvati na težave in izzive mladostništva. Za
ranljive skupine mladih skuša razvijati alternativne oblike programov, ki bi pomagali pri
vključevanju, širjenju možnosti za izobraževanje, delo, pripadnosti in na splošno prispevali k
destigmatizaciji teh skupin. (Mikič, Rutar, Razpotnik, Dekleva in Dekleva, 2009)
Pri nas se mladinsko delo v praksi pojavlja predvsem v oblikah združevanja mladih na določenih
prostorih, kjer lahko v popoldanskem času preživljajo prosti čas ter preko oblik neformalnega
učenja pridobivajo nove spretnosti in veščine.
Mrgole (2003) za ta prostor uporablja izraz »mladinsko središče« - ustanova, kjer se odvija
mladinsko delo. V Sloveniji obstajata dva modela programskega izvajanja: mladinski centri in
mladinski klubi, obstajajo pa tudi še druge mladinske iniciative. To naj bi bila neformalna
zbirališča mladih, saj v formalnih mladi nimajo možnosti zadovoljevati vseh svojih temeljnih
potreb, tu pa lahko preživljajo kakovosten prosti čas, pridobivajo vzpodbude, znanja, spretnosti
in se lastnih izkušenj učijo avtonomnosti. Mladinskemu delu predstavlja izziv predvsem
motivacija mladih v programih, njihovo sodelovanje ter sam obisk programov. Pripravljenost
mladih za sodelovanje je tudi izjemno pomembno merilo kakovosti dela. Pomembno je, da pri
načrtovanju programov upoštevamo potrebe mladih, saj bo to prineslo tudi med izvajanjem
programa več zadovoljstva pri vseh deležnikih.
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Mladinsko delo je namenjeno tudi preprečevanju oz. uravnavanju nezaželenih oblik vedenja
mladih in je nujno potrebno v družbah tveganja, saj mladim omogoča prostor, kjer lahko
pridobijo kompetence za življenje v širši skupnosti. Mladinsko delo ima močno vzgojnoizobraževalno funkcijo: širi socialno okolje mladih, veča njihov socialni kapital, omogoča varen
prostor za izražanje in avtonomijo mladih. Velikokrat temelji na prostovoljstvu, hkrati pa stremi
k strokovnosti. (Ferjančič, 2011)
Za prakso mladinskega dela v Sloveniji je značilna visoka stopnja samoiniciativnosti,
motiviranosti v lokalni skupnosti, veliko število mladinskih prostovoljcev ter različne oblike
mladinskih iniciativ. Mladinski delavci pridobivajo svoje znanje preko izkušenj, pritožujejo se,
da veliko programov ne dobi dovolj odziva in motiviranosti s strani mladih. Večina dejavnosti
tudi ne uspe dolgoročno povezati mladih z lokalnim ali nacionalnim okoljem, saj je večina
programov zastavljena kratkoročno zaradi sistema negotovega financiranja. (Mrgole, 2003)
Za to, da je mladinsko delo uspešno, je pomembna predvsem participacija mladih, ki tako s svojo
vpletenostjo pokažejo, da dotičen program zadovoljuje njihove potrebe.
Participacija predstavlja vpletenost ljudi v tematiko, ki jih zadeva. Sodelovanje mladih je proces,
kjer mladi so-vplivajo na odločitve in iniciative v neki problematiki, v katero so tudi sami
vpleteni. (Kuhar, 2011)
Ločimo različne stopnje vključenosti mladih pri odločevanju v procesih. »Po Hartovi lestvici
participacije (Hart, 1992, v Kuhar, 2011, str. 92) se razlikujejo prve tri stopnje udeležbe mladih
(in ki niso participacija) od naslednjih petih stopenj participacije mladih:








Pri najvišji – osmi ravni gre za iniciativnost mladih in skupne odločitve z odraslimi:
Mladi imajo ideje, sestavijo projekt in povabijo odrasle, da sodelujejo z njimi.
Na sedmi ravni gre za iniciativnost mladih in vodenje: Mladi imajo začetno idejo, se
odločijo o izvedbi projekta in izvedejo dejavnost, odrasli se ne vpletajo.
Na šesti ravni gre za samoiniciativnost odraslih, ki se odločajo skupaj z mladimi: Odrasli
imajo začetno idejo, a so mladi vključeni v vse korake procesa - od načrtovanja, izvedbe,
mladi sodelujejo pri odločitvah.
Na peti ravni so mladi informirani in lahko izrazijo svoje mnenje, odrasli projekt
oblikujejo in izvajajo, prej se posvetujejo z mladimi: Mladi razumejo proces in njihova
mnenja se upošteva.
Na četrti ravni gre za pripisano participacijo in informiranje: Odrasli odločajo o projektu,
mladi pa so prostovoljci.
Mladi so vključeni v politiko in razvoj programov ter sprejemajo odločitve.
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Ravni neparticipacije:




Tretja raven: Simbolična udeležba mladih, mlade se vpraša za mnenje, a se jim ne ponudi
veliko možnosti.
Druga raven je dekorativna vloga mladih pri dogodku: Mladi so del dogodka, a ne
razumejo obravnavanih vprašanj.
Prva raven – manipulacija: Mladi govorijo, kar jim odrasli sugerirajo, ne vplivajo na
končne odločitve, tudi če so vprašani za mnenje.«

Participacija ima pozitivne učinke na posameznika in tudi potencial za družbene spremembe.
Soočanje mladih s političnimi in družbenimi vprašanji predstavlja pomemben vidik razumevanja
sebe in razvoja lastne identitete, omogoča tudi refleksijo o aktualnih problemih in spodbuja
socialni razvoj mladih. (Gril, Klemenčič in Autor, 2009)
Pomembnost sodelovanja mladih v programih mladinskega dela pa ni le v tem, da se tako
zagotavlja večjo kakovost programov, temveč predvsem v tem, kaj mladi sami pridobijo z lastno
participacijo.
Mladi z aktivnim vključevanjem pridobivajo tako socialne kompetence za učinkovite medosebne
interakcije, komunikacijske in socialne veščine, spretnosti reševanja konfliktov, sposobnost
prevzemanja različnih pogledov na stvari, medosebno razumevanje, zastavljanje ciljev,
odločanje, samozaupanje, interes za druge ljudi, spretnosti sodelovanja pri skupinskem delu,
sprejemanje družbene odgovornosti. (Kuhar, 2011) Preko različnih programov, namenjenim tako
preventivi kot kurativi, lahko opolnomočimo mlade, da začnejo prevzemati odgovornost za svoje
življenje. (Ogrinc, 2012)
Področje dela mladinskega delavca pokriva tudi stik z lokalnimi oblastmi, pomembno je, da tudi
pomembni deležniki, ki so na poziciji moči, zaznavajo, da je potrebno delati z mladimi.
Mladinsko delo se mora prepoznati kot pomembno tudi s strani nacionalnega interesa, potrebna
je tudi njegova profesionalizacija. Za obstoj mladinske kulture je še vedno najbolj pomembna
podpora države in nacionalni način financiranja mladinskih dejavnosti. (Mrgole, 2003)
Mladinski delavci se pritožujejo, ker ni enotnega koncepta mladinskega dela, ki bi omogočal
dolgoročno načrtovanje in financiranje programov, ker ne obstajajo izhodišča za načrtovanje
kakovostnih mladinskih programov in ni povezave med lokalnim in državnim nivojem na
sistemski ravni, kar bi dodatno pripomoglo k možnosti izdelave dolgoročnih vizij. Izdelava
enotnega koncepta mladinskega dela na državni in lokalni ravni bi tudi pripomogla k dvigu
kakovosti pri delu z mladimi. (Mrgole, 2003)
Eden najpomembnejših učinkov mladinskega dela je preventiva, ni pa to edini učinek, ki ga
mladinsko delo prinaša. Veliko mladih je zaradi izkušnje z mladinskim delom spremenilo svoj
način življenja in našlo svoje poslanstvo v življenju. Pomembno je ubesediti učinke mladinskega
dela, zato da se mladi zavedo, kaj so s sodelovanjem v določeni aktivnosti pridobili, da se člani
mladinske organizacije zavedo poslanstva svojega dela in kakšni so rezultati njihovega dela, da
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se lahko boljše načrtuje nadaljnje aktivnost in da se lahko pridobi podporo bodočih financerjev.
Ker nagovarjamo različne skupine ljudi, je pomembno tudi, da znamo učinke mladinskega dela
povedati na različen način primeren različnim skupinam ljudi. (Beočanin et al., 2011)
Mladinsko delo je združitev ukrepov mladinske politike, izvajanja mladinskih programov in
raziskovanje novih metod dela z mladimi. Mladinsko delo se mora odzivati na potrebe mladih
sproti, s čimer pa tudi zagotavlja večjo sodelovanje mladih v svojih programih. Razvoj
alternativnih programov, ki spodbujajo socialno vključevanje mladih je ena izmed temeljnih
nalog mladinskega dela. Sama se v nadaljevanju osredotočam predvsem na programe, ki
poudarjajo pomen igre v urbanih prostorih. Če je mladinsko delo uspešno, je to močno področje
preprečevanja nezaželenih oblik vedenja. Uspešno pa je lahko le, če je načrtovano dolgoročno, s
ciljem povezovanja mladih in lokalne skupnosti. To pa je težko izvedljivo, saj je način
financiranja nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, s strani države
kratkoročen in nezanesljiv, tako pa se dolgoročnejši in zahtevnejši projekti niti ne morejo
ustrezno načrtovati. Ena izmed možnih rešitev je, da nevladne mladinske organizacije iščejo
druge vire prihodkov, saj je utopično pričakovati, da jim bo vse zagotovila država. Z večjo
stabilnostjo programov, ki bi se tako lahko še bolj prilagajali potrebam svojih uporabnikov, bi
bili učinki mladinskega dela večji, mladim pa bi bile zagotovljene boljše možnosti za dvig
kakovosti njihovega življenja in prihodnosti.
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5 PREVENTIVNE OBLIKE DELA Z MLADIMI
Glavna značilnost preventive je neka določena aktivnost, ki jo izvajamo z namenom, da v
prihodnosti dosežemo neke pozitivne učinke oziroma se vsaj izognemo negativnim. Tako si
moramo procese najprej predstavljati in jih celostno razumeti, da lahko kasneje v povezavi z
njimi tudi ukrepamo. Razumeti pa jih moramo na način, da lahko napovedujemo posledice naših
preventivnih ciljev. (Dekleva, 1990)
Vsakršno napovedovanje posledic nekih dejanj pa je v strokah, ki se ukvarjajo z vedenjem ljudi,
težka naloga in zahteva splošno poznavanje vedenjskih vzorcev ter tudi predvidevanje prepletov
vseh dejavnikov, ki na dano vedenje vplivajo.
Obstajajo primarna, sekundarna in terciarna preventiva.
Primarna preventiva pomeni
preprečevanje nezaželenega vedenja, to so predvsem sistemsko družbeni ukrepi, ki so namenjeni
krepitvi moči celotne populacije, podpori celostnemu razvoju in kakovostnemu življenju
posameznika, skupine in vse skupnosti. Sekundarna preventiva se že ukvarja z zgodnjim
prepoznavanjem težav, ko do njih že pride. Prizadeva si za izboljšanje stanja s konkretnim delom
s posebej ogroženimi posamezniki. Terciarna preventiva pa se osredotoča na osebe, ki so že bili
v strokovni obravnavi in prejemniki psihosocialne pomoči, skuša odpraviti negativne posledice
njihovih prejšnjih težav, preprečiti poslabšanje socialnih težav in zmanjševati nastalo škodo ter
hkrati dvigniti kakovost njihovega življenja. (Dekleva, 1990)
Preprečitev nezaželenega vedenja v primarni preventivi pa lahko pri delu z mladimi dosežemo
tako, da jim nudimo podporo v primernih oblikah vedenja. Z vzpostavljenim intenzivnejšim
odnosom bomo vedeli več o sami situaciji posameznika, s tem, ko razumemo celo situacijo pa
bomo lahko vzpostavili več varovalnih dejavnikov. (Krajnčan, 2007a)
Mladim v težavah je namenjeno veliko različnih programov pomoči. Vse več javnih in zasebnih
organizacij izvaja programe za mlade. Mladi v urbanih okoljih imajo največ možnosti, da svoj
prosti čas izkoristijo za sodelovanje v različnih aktivnostih: športne dejavnosti,, taborniške
zveze, gasilski programi, programi neformalnega in formalnega izobraževanja, kot so jezikovni
tečaji, glasbene šole, delavnice za pridobivanje umetnostih in socialnih veščin; sodelovanje v
prostovoljnih skupinah, študentskih klubih, mladinskih klubi, mladinskih centri. Veliko mladih
pa med množico ponudb ne najde ničesar zase. (Mrgole, 2003)
Če mladi kljub oblici izbire, na najdejo ničesar, kar bi jih zanimalo, očitno programi niso
zastavljeni glede na njihove potrebe ali pa se slabo promovirajo v javnosti in mladi niti nimajo
priložnosti slišati za njihov obstoj.
Če so v preventivnih programih namenjenim mladim, vključeni tudi njihovi vrstniki in program
omogoča izkustvo realnih življenjskih situacij, potem so ti programi veliko bolj učinkoviti, saj
vplivajo na spremembo znanja, stališč in vrednot pri mladih. (Ajzen in Fishbein, 1980, v
Silbereisen, Spaeth, Weichold in Wiesner 2010)
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Mion (1999) preventivo povezuje z razvojem in spodbujanjem mladih, da se ti sami lahko
spoprimejo z nevarnostmi družbe in lastnimi stiskami. Priporoča tudi, da se mladim, ki nimajo
primernih identifikacijskih modelov, ponudi ustrezne in visoko motivirane like odraslih
vzgojiteljev. Preventiva je najpomembnejši vidik ukrepanja vseh tistih ljudi, ki so poklicno
vpleteni z vzgojno in politično odgovornostjo do te tematike.
Mladi za zdrav razvoj potrebujejo lastne socialne mreže in možnost širše družbene socializacije.
Potrebujejo možnost posredovanja in učenja iz lastnih izkušenj, le tako bodo lahko tudi pridobili
znanja, ki jih bodo lahko uporabili v resničnem življenju. Za to pa jim mora biti na voljo prostor,
kjer bodo sami našli smisel zase in bodo videli pomen v lastnih aktivnostih in sodelovanju.
(Mrgole, 2003)
Preventivno delo z mladimi mora potekati tako v formalnem kot neformalnem okolju.
Neformalno učenje se lahko odvija v kontekstu mladinskega dela, socialnega dela,
prostovoljstva, nevladnih organizacij ter drugih aktivnostih na lokalni, regionalni, nacionalni in
evropski ravni. Neformalno učenje mladih želi posameznike okrepiti v znanju in spretnostih,
potrebnih za življenje. (Gorjan, 2008)
Preventivnih programov za mlade je čedalje več, predvsem na področju primarne preventive.
Kljub temu se pojavlja težava pri zagotavljanju primernih oblik programov. Hkrati lahko starši z
višjim ekonomskih statusom svojim otrokom ponudijo več različnih možnosti, saj je ogromno
programov plačljivih. Pomembno je, da se preventivne in alternativne oblike dela z mladimi
razvijajo in so dostopne vsem potencialnim uporabnikom ne glede na socialno-ekonomski status.
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6 IGRA
Igra je biološka potreba, spada v enako kategorijo kot spanje ter hranjenje, in lahko prinaša
takojšnjo zadovoljitev. Igra je užitek, ki je lahko intenziven in dolgotrajen ali pa traja nekaj
trenutkov. Čeprav je igro težko definirati, vemo, kaj to je, ker jo čutimo pri sebi in takoj
opazimo, če se igrajo drugi. (Rennie, 2003)
V igro spada širok razpon različnih dejavnosti pri otroku in odraslemu. Igra je spontana
aktivnost, ki spodbuja ustvarjalnost, usmerjena je na predmete in notranje motivirana, igra se
izvaja zaradi igre same. (Umek in Zupančič, 2001) Igra ne rabi imeti produkta, cilja in ne rabi
biti oprijemljiva. (Making sense: playwork in practice, 2001) Je primarni način vstopanja otroka
v svet in odnose s soljudmi ter najprimernejši način, ki otrokom in mladim omogoča učiti se o
sebi, o svoji kulturi in o svetu, ki jih obdaja. Preko igre otroci tudi odkrivajo lastne omejitve in
omejitve drugih. (Frost, 2006)
Igro lahko opišemo kot pristop in proces k aktivnostim in ne kot aktivnost samo. Impulz za igro
prihaja iz otroka in namen take igre se vrti le okoli interesov otroka. (NPFA, 2000, v Conway,
2003) Večina teorij definira igro kot prosto izbirno dejavnost, ki je notranje motivirana in
individualno vodena, ki se počne zaradi dejavnosti same. (Brown in Cheesman, 2003) Igra je
tisto, kar otroci in mladi počnejo v svojem času, na svoj način zaradi svojih razlogov. Igra ima
veliko različnih oblik: početi nič posebnega, početi veliko, biti razposajen, biti umirjen,
premišljen, sam, družaben, biti izzvan, premagati težave. Skozi igro otroci raziskujejo svet in se
učijo sprejemati odgovornost za svoje odločitve. (Shackell, Butler, Doyle in Ball, 2008)
Tako imajo ravno pri igri posamezniki največ moči za odločanje o tem, kaj bodo počeli in kako
bodo to storili. Vse to pa kljub temu oz. ravno zaradi tega, ker ni specifično ciljno usmerjena
aktivnost, ponuja vrsto različnih učnih priložnosti.
Čeprav je splošno mnenje, da igra prispeva k fizičnemu in intelektualnemu razvoju in spodbuja
kreativnost, se jo še vedno dojema kot predhodno aktivnost formalnega izobraževanja, način,
kako lahko otrok produktivno prebija svoj prosti čas. Pogosto je bolj sprejemljiva, če je tiha,
urejena, nezahtevna do odraslih, konstruktivna in produktivna. Redko otroci dobijo priložnost, da
samostojno določijo prostor, čas in način svoje igre, mnenje je, da je igra najboljša, če je pod
nadzorom odraslih. (Chilton, 2003) Hkrati pa je igra pogosto edino področje v otrokovem
življenju, kjer cilj aktivnosti in vedenja ni v rokah odraslega. (Brown, 2003)
Otroci so pri igri boljši kot odrasli, to pa odraslim lahko povzroči nelagodje. Sprijazniti se
morajo s tem, da so otroci boljši pri nečem, kar je močan proces kreativnosti, osebnega napredka
in reševanja problemov. (Rennie, 2003)
Igra lahko poteka v samoti ali pa v družbi. Obe vrsti igre sta pomembni in spodbujata razvoj
različnih veščin.
V današnjem času se vsi strinjajo, da je za razvoj otroka pomembna igra z vrstniki. To
prepričanje je razširjeno po vsem svetu in ne le v zahodnem industrializiranem svetu. Je pa res,
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da so imeli otroci pred nastankom industrijskih in urbanih družb le redko priložnost za igro z
vrstniki. (Harris, 2007)
Že skozi zgodovino je bila nenadzorovana igra razumljena kot
povzročitelj socialnih sprememb in ne samo posledica veliko prostega časa otrok. (Cross, 1990, v
Cranwell, 2003)
Igra je proces, ki omogoča spremembe in spremembe, ki se zgodijo skozi igro, so le redko
enostavne. Otrok, ki skozi igro premaga svojo sramežljivost, je dosegel manjši razvoj, prišel je
do prijateljstva. Vse to ima lahko tudi dolgoročne posledice. Verjetno se bo zdaj proces učenja
pospešil, saj bo svoje izkušnje delil s prijateljem. V večini primerov so spremembe, ki se zgodijo
zaradi igre, sprejete kot rezultat razvoja otroka skozi otroštvo. Če ustrezajo vzorcem kulture in
okolja, iz katerih otrok prihaja, se te spremembe dojemajo kot indikatorji rasti/razvoja. (Rennie,
2003)
Sama se bom bolj osredotočila na pomen igre v urbanih prostorih. Zaradi pomanjkanja primernih
zunanjih površin za igro čedalje manj otrok svoj prosti čas preživlja zunaj. Hkrati je to tudi
posledica današnjih tehnoloških igrač, saj te vrste iger večinoma potekajo znotraj prostorov.
Otroci, ki se igrajo zunaj in vzpostavljajo odnose z drugimi otroci iz svojega kraja imajo lahko
pozitiven učinek na lokalno povezanost. Bolj kot so socialne mreže otrok povezane, večje je tudi
zaupanje staršev v varnost okolice. (Shackell, Butler, Doyle in Ball, 2008)
Igra je tako pomembna za otrokov razvoj, da morajo biti možnosti, ki jih ponujamo za igro, na
najvišjem nivoju kakovosti. (Making sense: playwork in practice, 2001) Igra, ki otrokom koristi,
mora biti aktivna, kreativna, socialna, spodbujati mora tako fino motoriko kot motoriko na
splošno, domišljijo, reševanje problemov, pogajanje in fleksibilnost. (Frost, 2006) Rudolph
(1974 v Matthews, 1985) trdi, da ko imajo otroci možnost kreativne igre, nimajo več potrebe po
odkrivanju destruktivnih aktivnosti.
Otroci svojo igro prosto izbirajo, ker so zanjo notranje motivirani, skozi igro otrok raziskuje svet
in svoj odnos do sveta ter ta odnos izpopolnjuje skozi reševanje težav, na katere med igro naleti.
Skozi igro se otrok tako uči in razvija kot posameznik. Vsak otrok ima pravico do igre v okolju,
ki stimulira in ponuja možnosti za tveganja, izzive in pridobitve večje samozavesti in
samospoštovanja. V tem okolju mora otrok čutiti tudi fizično in osebno varnost. Igra je v samem
bistvu sodelovalna aktivnost za otroke tako individualno kot v skupinah. (SPRITO, 1992)
Igra je lahko mirna in premišljujoča kot tudi aktivna in razposajena. Vsi otroci in mladi, vključno
s tistimi, ki imajo posebne potrebe, bi morali imeti priložnosti za igro, kjer bi bili postavljeni
pred izzive in bi morali sprejemati tveganja. Igra je osnova za zdrav razvoj otrok in mladih – ne
samo za njihov fizični razvoj, temveč tudi za socialni in kognitivni. (Shackell, Butler, Doyle in
Ball, 2008)
Igra je medij, ki omogoča otrokom raziskovanje popolne svobode. Žal pa imajo v modernih časih
otroci na voljo le malo prostora, kjer se lahko izrazijo. Z večjim nadzorom pa pride tudi do
večjih investicij v varnost. Veliko staršev zanima samo, če je varno, vsi drugi kriteriji za igro pa
so jim manj pomembni. Možnost za upravljanje s možnimi nevarnostmi je tako odstranjena,
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kasneje v življenju pa so lahko ti mladi bolj občutljivi za nesreče in poškodbe in so zaradi
pomanjkanja v razvoju socialnih veščin tudi socialno izključeni. (Chilton, 2003)
Prevzemanje tveganj in izzivov ima posebno vlogo pri igri otroka in njegovem razvoju. Že zelo
zgodaj se otroci igrajo tako, da testirajo svoje meje in ponavljajo svoja dejanja, dokler jih ne
izpopolnijo in tako pridobijo nove veščine. (Shackell, Butler, Doyle in Ball, 2008)
Otrokom in mladim ne bi smeli nečesa, v čemer uživajo, prepovedati, zgolj ker to vsebuje neko
možno tveganje, ki se ga da nadzorovati. Otroci in mladi sami prepoznajo, da vse pač ne more
biti varno in da je ravnotežje med tveganjem in zabavo. Prepoznajo, da je poznavanje teh tveganj
in njihovo upravljanje, nujen del odraščanja. (DCSF, 2007, v Shackell, Butler, Doyle in Ball,
2008)
V nadzorovanih igralnih okoljih ravno potreba odraslih, da otroke zaščitijo in zavarujejo pred
nevarnostjo, odvzame otrokom možnost svobode izbire, tveganja in izkušnje izziva. (Brown in
Cheesman, 2003) Za veliko staršev je edina zadovoljiva oblika aktivnosti za njihove otroke tista,
kjer je primarna funkcija kakovostno varstvo otrok. Glavna skrb te aktivnosti je namenjena
oskrbi, glavni elementi so varnost in zaščita, igra pa je vključena v program kot del aktivnosti.
(Chilton, 2003)
Otroci morajo imeti že od majhnega priložnosti, da sami poskrbijo zase in da niso ves čas le v
položaju, ko so odrasli odločajo o tem, kaj bodo delali. Le tako se lahko že zgodaj naučijo
odgovornosti in delanja napak, s tem pa tudi odkrijejo lastne načine reševanja problemov.
Otroci, ki imajo malo kontrole nad svojim svetom, imajo tudi manj pozitivnih izkušenj, kar
upočasni razvoj njihove samopodobe. Otroci z nižjo samozavestjo bodo manj verjetno tvegali in
preizkušali različne možne rešitve za probleme, ki jih bodo srečevali. (Brown, 2003)
Zaradi izjemnih učinkov igre je pomembno, da igro tudi strokovno utemeljujemo in
Občutljivost problematike igre je ravno v tem, da če se jo najbolj ceni kot
nemotivirano dejavnost, se jo težko vključuje v vzorce programov, ki so namenjeni
mladim, saj je prav, da ti zasledujejo točno določene cilje, ki naj bi pripomogli k
razvoju otrok in mladih.

podpiramo.
storilnostno
otrokom in
celostnemu

Trenutno politika stremi k temu, da se izobraževanje začne že v čim bolj zgodnjih letih. To se
zgodi na račun časa, ki bi ga lahko otroci posvetili igranju. Igra, temeljni učni proces človeka, pa
je tako spet podcenjena. Otroci so se zdaj našli pod pritiskom, saj so ves čas testirane njihove
akademske sposobnosti. (Chilton, 2003)
V prizadevanju za tem, da jim omogočimo najlepšo možno prihodnost, jim skušamo vsiljevati
strogo načrtovane aktivnosti, za katere upamo, da bodo, ko bodo opravljene, pripomogle k
razvoju točno določenih veščin in spretnosti. Vse mora imeti namen in cilj. Izvajanje le teh
aktivnosti pa ima lahko nasproten učinek, saj ravno to, da se imajo otroci priložnost samo igrati,
lahko ogromno doprinese k celostnemu razvoju otroka.

21

Preventiva in intervencija v vzpostavitvi igralnih okolij ima za cilj tudi spodbujati razvoj lokalne
skupnosti in preprečevanje kriminala. Igra tako postaja nekaj, kar mora imeti namen z merljivimi
rezultati. Tu se tako pojavlja nevarnost, saj gre v nasprotju s tem, da je igra lahko le igra, ampak
je zdaj zaželeno, da ima igra zunanji cilj, in da lahko igro tudi usmerjamo, zato da cilj dosežemo.
Cilji pa so lahko vzgojni, izobraževalni, državljanski, skupnostni, usmerjeni v občutek varnosti v
skupnosti, povečanje zaposljivosti itd. Pritisk združitve skrbi za otroke, vzgoje in ekonomskega
plana je zelo močan in dosti več denarja se zbira tu, kar pa lahko vodi do uničenje etosa in
integritete igralne strokovnosti. (Conway, 2003)
V resnici pa ravno svoboda v igri pripomore k izkustvenemu učenju, saj se tako lahko otroci iz
lastnih napak učijo in ugotovijo, kaj najraje počnejo in kako lahko to dosežejo. Spremeniti
moramo pogled na to, da je samo aktivnost s točno določenim ciljem za naše otroke najboljša.
Predvsem, ker so ti cilji vedno določeni s strani odraslih.
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7 IGRALNA PEDAGOGIKA
V tujini je ta metoda dela priznana in se imenuje playwork. Nataša Hauzer (2014) je v svojem
diplomskem delu raziskovala tudi primernost samega izraza in ga v slovenščino prevedla kot
igralna pedagogika, kar v nadaljevanju uporabljam tudi jaz.
Principi igralne pedagogike (Shackell, Butler, Doyle in Ball, 2008) temeljijo na tem, da je
potreba po igri prirojena, in je tako psihološka in socialna nujnost ter pogoj za zdrav razvoj
posameznikov. Igra je proces, svobodna odločitev, je osebno diktirana in notranje motivirana.
Otroci in mladi sami diktirajo in kontrolirajo vsebino in namen igre, tako da sledijo svojim
instinktom, idejam in interesom na svoj način in zaradi svojih razlogov. Primarni fokus in jedro
igralne pedagogike je podpora igralnemu procesu. Vloga igralnih pedagogov je podpora vseh
otrok in mladih pri soustvarjanju prostora za igro.
Otroci se učijo in razvijajo skozi svojo igro. Iz tega sledi, da otroci potrebujejo razpon možnosti
za igro, če želijo doseči svoj cel razvojni potencial. V današnjem času v moderni družbi pa imajo
otroci omejene možnosti za igro. To je škodljivo tako za posameznega otroka kot za razvoj
družbe. Jasno je, da je v interesu družbe, da skrbi za to, da imajo otroci čim več igralnih
možnosti in revitalizira proces razvoja otrok skozi igro. To je vloga igralnih pedagogov.
(Brown, 2003)
Če imajo otroci in mladi v urbanih okoljih na voljo le tehnološke igrače, se jim mora ponuditi
tudi kakovostna igra v naravnih prostorih. Enako velja za otroke, ki imajo na voljo le igro v
naravi, če želimo zasledovati cilje celostnega razvoja, se mora tem ponuditi drug način igre v
stiku z novo tehnologijo.
Igralna pedagogika je tako ustvarjanje igralnih priložnosti, kjer otroci zasledujejo lastne igralne
cilje, imajo možnost eksperimentiranja ter raziskovanja, raziskovanja primernih odzivov za
individualno otroško igre ter razvijanja lastne predstave o samem sebi. (Brown in Cheesman,
2003)
Igralni pedagogi imajo veščine in lastnosti, da z otroki vzpostavijo oseben odnos, hkrati varujejo
njihovo pravico do igre in jim omogočajo, da se igrajo v ritmu, ki si ga sami določajo. (Chilton,
2003)
K zmanjšanju spontane igre otrok na prostem v zadnjih dveh desetletjih so prispevale tudi nove
tehnološko razvite igrače, strah staršev pred kriminalnimi dejanji nad njihovimi otroki,
pomanjkanje razumevanja pri starših nad vrednostjo igre na prostem in pomanjkanje posluha
mladinske politike za tako oblike iger. (Frost, 2006)
Pomembno delo igralne pedagogike je analiziranje otrokovega okolja, zato da se lahko
identificira in odstrani ovire, ki otežujejo proces razvoja skozi igro in obogati otrokovo igralno
okolje, da se proces razvoja skozi igro še dodatno stimulira. Če želimo obogatiti igralno okolje
moramo imeti v mislih veliko različnih faktorjev: svoboda, fleksibilnost, socializacija, socialna
interakcija, fizična aktivnost, intelektualna stimulacija, kreativnost, reševanje problemov,
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čustveno ravnotežje, odkrivanje samega sebe, etična drža, odnos odrasel/otrok. Izjemno
pomembno je doseči fleksibilnost, saj je dokazano, da obstaja povezava med spreminjajočim se
okoljem in postopnim razvojem fleksibilnosti in sposobnosti adaptacije pri otroku. (Brown,
2003)
Tako moramo vedno skrbeti za to, da se igralno okolje spreminja in prilagaja različnim potrebam
otrok, ki so del tega igralnega okolja, ker pa vedno prihajajo novi uporabniki, se ta proces tudi
vedno znova začenja.
Velik izziv v definiranju ciljev za bogato igralno okolje je predvsem v tem, da za otroka igra ne
pomeni doseganje ciljev. (NPFA, 2000, v Conway, 2003) Kljub temu so se oblikovali naslednji
»kriteriji za bogato igralno okolje (Shackell, Butler, Doyle in Ball, 2008):











različno in zanimivo fizično okolje: različni nivoji, različne velikosti struktur,
skrivalnice, drevesa, grmovje, prostori, ki navdihujejo skrivnostnost in domišljijo,
izzivi v povezavi s fizičnim okoljem: aktivnosti, ki merijo meje zmožnosti, športi,
igra z naravnimi materiali: zemlja, voda, pesek, zrak,
gibanje: vrvi, žongliranje,
stimuliranje vseh petih čutov: ustvarjanje glasbe, prostor, kjer je dovoljeno kričanje,
mirni prostori, različne barve in oblike, temni in svetli prostori, kuhanje na odprtem,
izkušnje sprememb v naravnem in umetno zgrajenem okolju: doživljanje različnih
letnih časov, možnosti pridobivanja izkušnje v grajenju, uničevanju in preoblikovanju
okolja, naravni in reciklirani materiali za ustvarjanje,
socialne interakcije: možnost izbire, ali se igraš sam ali z drugimi, pogajanje,
sodelovanje, tekmovanje in reševanje konfliktov,
igra vlog: nastopanje, prevzemanje različnih odgovornosti,
možnost izkušnje vseh čustev: možnosti za biti močan/šibek, prestrašen/samozavesten,
sprejet/nesprejet, pogumen/strahopeten, urejen/neurejen.«

Za otroke je dobro, da imajo izkušnje iz različnih okoljih. Urbano okolje ponuja le stavbe, asfalt
in pločnike, kar sicer omogoča svoj način igre, vendar pa drevesa, rastline in travnate površine
ponujajo zanimivo alternativo. Dostop do naravnih materialov je pomemben del igre. Če
vzamemo za primer obdelavo zemlje, elementi narave se tu združijo na zabaven način. Zemlja
postane več kot le površina na kateri stojimo, dež pa nekaj, čemur se ne rabimo vedno izogibati.
Stvari se spreminjajo. Pomembno je, da otroci preko igre dobijo izkušnje in zavedanje, da je
potrebno, da se stvari spreminjajo, tako kot se narava spreminja v različnih letnih časih. (Making
sense: playwork in practice, 2001)
Igralni pedagogi so tako posebej usposobljeni delavci, ki so občutljivi za prepoznavanje razlik
med igro, ko ta še prispeva k razvoju posameznikove identitete in ko ta zaradi neustreznih
igralnih pogojev tega ne more več zagotavljati. Čeprav se lahko otrok posveti igri kjerkoli, pa mu
pravi pogoji za igro lahko omogočijo bolj kakovosten in celostni razvoj, saj bo imel priložnost
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učnih izkušenj na vseh področjih. V tujini sta igralna pedagogika in mladinsko delo ločena
koncepta in povsem različni metodi dela. V Sloveniji pa se mi zdi smiselno, da bi se zaradi
strokovno že utemeljenega mladinskega dela, igralna pedagogika lahko uveljavila preko metod
mladinskega dela in tako postopoma postala priznan ter strokovno podprt način dela z otroki in
mladimi.
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8 DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE
Doživljajsko igrišče zagotavlja prostor, kjer se lahko otroci prosto igrajo. Igra je pravica za vse
otroke kot je napisano tudi v 31. členu Konvencije o otrokovih pravicah – Združenih narodov.
Na doživljajskem igrišču se otroci igrajo tako, kot se odločijo sami, niso omejeni s fiksnimi
igralnimi pripomočki ali z organiziranimi aktivnostmi in igrami. (Sutton, 2005)
Doživljajsko igrišče lahko opišemo kot prostor namenjen samo otroški igri, kjer usposobljeni
zaposleni – igralni pedagogi - omogočajo, da lahko otroci izkoristijo poln potencial igrišča, ki je
namenjen fizičnemu, socialnemu in kulturnemu razvoju otrok. Točno opisati doživljajsko igrišče
je težko zaradi njegove individualne narave, vsako doživljajsko igrišče je unikatno, saj je njegov
namen, da se razvija skupaj s skupnostjo in aktivno participacijo udeležencev, ti pa se preko
soustvarjanja prostora tudi opolnomočijo. (Shackell, Butler, Doyle in Ball, 2008)
To je prostor, kjer so prisotni izzivi in varnost, razburjenost in sprostitev, skrivnost in
razumevanje, domišljija in realnost, prostor za zabavo in počitek. Tu lahko otroci in mladi
razvijajo spretnosti in pridobivajo izkušnje, ki jih potrebujejo za življenje v našem kompleksnem
svetu. (Making sense: playwork in practice, 2001)
Na doživljajskih igriščih se ne uri samo motoričnih veščin, ampak tudi različne ravni osebnega
razvoja otrok in mladih. Igra na doživljajskem igrišču pomaga tudi pri kognitivnem in čustvenem
razvoju ter pri razvijanju ustvarjalnosti in socialne vključenosti. Otroci in mladi postanejo bolj
aktivni in bolj kakovostno preživljajo prosti čas. (Adventure playground, 2011)
»Naslednji elementi so ključni za delovanje doživljajskega igrišča: (Shackell, Butler, Doyle in
Ball, 2008):








usposobljeni delavci,
filozofija igrišča temelji na inkluzivni pedagogiki,
vstop je prost, brez plačila, otroci pa lahko pridejo in grejo, kadar želijo, sami se tudi
odločajo, kako bodo preživeli svoj čas na igrišču,
otrokom na igrišču so ponujene možnosti za tveganja v igri,
bogato igralno okolje,
igrišče je oblikovano in soustvarjeno z aktivno participacijo otrok,
igrišče se nahaja v osrčju lokalne skupnosti.«

Prvo doživljajsko igrišče je ustanovil danski arhitekt Christian Theodore Sørensen. Opazil je, da
se otroci raje igrajo na neurejenih površinah, raznih odlagališčih materialov kot na urejenih in
opremljenih igriščih. Otrokom v mestu je želel ponuditi enake možnosti za igranje, kot jih imajo
tisti na podeželju. (Matthews, 1985, Lindon, 2001, Sutton, 2005, Adventure playground, 2011)
Tako se je med 2. svetovno vojno, leta 1943, odprlo prvo doživljajsko igrišče blizu Kopenhagna
na Danskem. (Lindon, 2001, Sutton, 2005) 5 let kasneje so odprli prvo angleško doživljajsko
igrišče, razširjati pa so se začela tudi v druge države. V Švici sta se prvi dve doživljajski igrišči
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odprli leta 1955, v Nemčiji pa je bilo prvo odprto leta 1967. (Sutton, 2005) V Evropi je danes
več kot tisoč doživljajskih igrišč, okoli 400 jih je v Nemčiji, 600 v Veliki Britaniji. Veliko jih je
tudi v skandinavskih državah, Švici, Franciji in na Nizozemskem, prav tako tudi na Japonskem.
(Sutton, 2005, Petitpas, 2011) Samo v Londonu pa jih je 80. Večina teh igrišč pa nima
omogočenega nadzora s strani igralnih pedagogov in v sorazmerju s tem je njihovo igralno
okolje manj raznoliko, da s tem preprečijo morebitna tveganja za nevarnosti, posledično pa
nudijo tudi manj možnosti otrokom za kreiranje lastnega prostora. V ZDA so taka igrišča redka,
je pa veliko šol vključilo elemente doživljajskega igrišča v svoja šolska igrišča. (Petitpas, 2011)
John Bertelsen, prvi direktor Doživljajskega igrišča na Danskem, je verjel, da je pomembno, da
otroku omogočimo okolje, kjer se lahko razvija tako na fizičnem kot psihičnem nivoju. (Brett, et
al. 1993 v O’Connor in Palmer, 2002)
Doživljajsko igrišče je nastalo pod vplivom gibanja, ki se je zavzemalo za pravico otrok do
izražanja na prostem, še vedno pa je pomembno sodelovanje in prispevek otrok z uporabo orodij
in materialov pri konstruiranju prostora za igro. Zgodnja doživljajska igrišča so vsebovala
gradbene materiale in opuščene industrijske dele, ki so jih otroci uporabili za gradnjo, skrivališča
oz. za kakršnokoli drugo uporabo, ki so si jo sami zamislili. (Bonel in Lindon, 2009, Petitipas,
2011)
Gradbeni del je še vedno pomemben del doživljajskih igrišč. Z uporabo naravnih materialov
otroci in mladi sami zgradijo svoje igrišče, to pa je ves čas podvrženo procesu spreminjanja, saj
tudi njegovi uporabniki odhajajo in prihajajo.
Grajenje hišk, kuhanje na odprtem ognju, obdelava vrtov, skrb za živali in na splošno igra z in v
zunanjem prostoru so vse tipične značilnosti doživljajskega igrišča. Doživljajsko igrišče je danes
povezano tudi z igralnimi strukturami, ki so lahko sestavljene iz lesa, desk, tramov, kablov,
gum, mrež in vrvi. Zaradi velikosti in zahtevnosti je pri gradnji teh struktur zahtevana prisotnost
odraslih, otroci pa so vključeni v sam proces dela. (Bonel in Lindon, 2009) Primeri za to so
gradbeni odri, ki so povezani z mostovi iz vrvi. Otroci in mladi imajo možnost za delo z lesom in
ostalimi materiali. Včasih tako nastanejo cele vasi malih hišk, ki so ves čas v procesu
spreminjanja. (Adventure playground, 2011, Lindon, 2001)
Nekatera doživljajska igrišča nadaljujejo tradicijo modela grajenja objektov, medtem ko se ostala
osredotočajo na varno, a veselo igro, kot na primer plezanje na drevesa, zip-wire, itn. (Petitpas,
2011) Elementi doživljajskega igrišča so se skozi leta spreminjali glede na potrebe, zakonodajo,
večje razumevanje, še zmeraj pa je vsem skupna ideja, da morajo imeti otroci priložnost za
raziskovanje, preizkušanje, ustvarjanje in spreminjanje svojega sveta svobodno in na svoj način.
(Bonel in Lindon, 2009) Doživljajska igrišča običajno delujejo pod okriljem neprofitnih
organizacij. (Adventure playground, 2011)
Igra otrok v urbanih prostorih tako lahko dobi drugačen in širši pogled. Ponuja se jim priložnosti
za izkustveno učenje, ki jih drugače v mestnem okolju, v katerem odraščajo, ne bi imeli.
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Elementi podeželske igre so preko doživljajskega igrišča na voljo otrokom v mestih. (Rudolph,
1974 v O’Connor in Palmer, 2002) Dobro je, da otroci pridejo v stik z naravnimi elementi, kot so
ogenj, voda, veter, zemlja, tako se lahko o njih tudi največ naučijo. (O’Connor in Palmer, 2002)
Igrišče mora biti zasnovano inkluzivno, dostopno vsem otrokom, vključno otrokom s posebnimi
potrebami, otrokom obeh spolov, manjšinam in drugim potencialno rizičnim skupinam otrok.
(Shackell, Butler, Doyle in Ball, 2008) Koncept doživljajskih igrišč stremi k temu, da je ponudba
aktivnosti tem bolj različna, tako da lahko otroci zadovoljijo čim več različnih potreb. (Making
sense: playwork in practice, 2001)
Čeprav doživljajska igrišča gradijo otroci in mladi sami in so to tako najprej praviloma le bolj
prazni prostori, je vseeno pomembno, kje se doživljajsko igrišče nahaja. Osnovna zasnova
igrišča veliko pripomore k uspešnosti delovanja doživljajskega igrišča tudi vnaprej.
Zasnova igrišč določa, kako bodo otroci igrišče uporabljali in tudi, če ga bodo sploh uporabljali.
Dolgočasno zasnovana igrišča ne pripomorejo k odpravi zdolgočasenosti med današnjimi otroci.
(Frost, 2006)
Sam prostor doživljajskega igrišča spodbuja socialno interakcijo. To je socialni prostor, v
katerem se lahko otroci sporazumevajo z odraslimi in otroki. Na konvencionalnih igriščih se
otroci ponavadi igrajo s svojimi brati ali sestrami, prijatelji ali varuhi. Na doživljajskem igrišču
pa otroci ustvarijo nove odnose. Odrasli ne rabijo biti prisotni, poudarja se pomembnost razmerja
otrok-otrok. Otroci veliko časa namenijo grajenju struktur oz. objektov na doživljajskem igrišču,
to pa zahteva tudi pomoč njihovih vrstnikov. Otroci se v večji meri povežejo z ostalimi otroki
kot na tradicionalnih igriščih. Na doživljajskem igrišču se otroci naučijo prebijati skoti težave v
odnosih z vrstniki. (Sutton, 2005)
Preko socialnih stikov z ostalimi vrstniki mladi preizkušajo razne vloge, se urijo v novih
spretnostih in spoznanjih, določajo svoje življenjske cilje, oblikujejo svoje vrednote in
posledično oblikujejo tudi svojo identiteto. Več socialnih veščin, kot jih ima posameznik, bolj
ima pozitivno samopodobo. (Ogrinc, 2012)
Na doživljajskih igriščih so otroci bolje opremljeni za spoprijemanje z ogrožajočim vedenjem in
situacijami, ker imajo možnost razvijati boljše socialne veščine. Med otroki je večja povezanost
in solidarnost. Njihov odnos z igralnimi pedagogi pomeni, da se lahko pogovarjajo o vsaki temi,
problemih, ki jih imajo. Dobro doživljajsko igrišče bo otrokom posredovalo informacije, kam se
lahko obrnejo v primeru težav. Igrišče tudi spodbuja povezovanje družin v lokalnem okolju.
(Chilton, 2003)
Kljub odlični zasnovi igrišč in ciljem nenehnega prilagajanja potreb uporabnikom pa se moramo
zavedati, da nobena oblika programa preživljanja kakovostnega prostega časa ne bo zadovoljila
potreb vseh otrok in mladih.
Tudi če otrokom ponudimo dobro igralno okolje, jih še vedno veliko ne bo prihajalo. Večina od
najbolj obiskanih doživljajskih igrišč ima še vedno le 30 % obiskanost lokalnih otrok in tudi
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takrat, ko jih je na igrišču tudi 100 ali še več, je še vedno več otrok, ki se nekje drugje igrajo
nekaj drugega. (Conway, 2003)
Mladi se vključijo v neko obliko preživljanja prostega časa zaradi lastnih interesov in ne zaradi
skupnih interesov okolja. Sicer si lahko želijo tudi podpreti lokalno skupnost in spodbujati
skupnostno življenje, vendar želijo v prvi vrsti razviti svoje kompetence, se zabavati in
vzpostavljati stike z drugimi. (Hurrelmann, 2007 v Kuhar, 2011)

8.1 ELEMENTI DOŽIVLJAJSKEG A IGRIŠČA
Za lažjo predstavo, kaj doživljajsko igrišče sploh je, sem v nadaljevanju izpostavila šest ključnih
elementov doživljajskega igrišča.
8.1.1 IGRALNI PEDAGOGI
Čeprav obstajajo doživljajska igrišča brez usposobljenih zaposlenih, se je skozi razvoj
doživljajskih igrišč pokazalo, da je za uspešnost igrišč pomembno, da so na njih zaposleni, ki
imajo ustrezna znanja o igri, razvoju otrok in mladostnikov in njihovem vedenju. Poznati morajo
tudi delovanje lokalne skupnosti in biti spretni v pridobivanju
sredstev za delovanje
doživljajskih igrišč.
Igrišča, na katerih igralnih pedagogov ni, imajo temu prilagojeno infrastrukturo, ki zmanjšuje
morebitne nevarnosti za otroke, tista, v katerih so igralni pedagogi stalno prisotni, pa si lahko
privoščijo igralno okolje, ki vsebuje več možnih tveganj za uporabnike, saj s svojo prisotnostjo
in strokovnim delom ta tveganja zmanjšujejo. (Petitpas, 2011)
Novo nastala doživljajska igrišča tako vedno načrtujejo zaposlen strokovni kader.
Usposobljeni so za delo z otroki in mladimi, za njihovo varnost in so ves čas v stiku s tem, kar se
dogaja na doživljajskem igrišču. Igralni pedagogi so zmeraj prisotni za mediacijo pri sporih med
otroki in nudijo pomoč, če je to potrebno. Ker imajo otroci nadzor nad procesom spreminjanja in
gradnje doživljajskega igrišča, so tudi sami bolj pozorni na svojo okolico. (Sutton, 2005) .
Izjemnega pomena je razumevanje igralnih pedagogov, da je doživljajsko igrišče prostor, kjer
otroci oblikujejo in gradijo svojo igro. Vodje se ne vtikajo v igro otrok, saj hočejo ti sami doseči
svoje cilje in opraviti naloge, ki so si jih sami postavili, zaposleni le ponujajo varnost in
svetovanje. Skrbijo tudi za to, da se ostali odrasli ne vmešavajo v igro. Odrasli niso tisti, ki
določajo cilje igre. (Lindon, 2001, O'Connor in Palmer, 2002) V igro otrok se tako razen na
njihovo zahtevo ali če je vprašljiva varnost udeleženih, ne smejo vmešavati. Nujno za delo na
igrišču je tudi razumevanje kreativnosti. Vodje učijo otroke uporabo orodij in preverjajo, ali so
zgrajene strukture dovolj varne. Pomembno je tudi, da vzdržujejo odnos s starši otrok in lokalno
skupnostjo. (Matthews, 1985)
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Otroci se morajo naučiti, kako se odzvati v raznih socialnih situacijah. To lahko najlažje
naredijo, če imajo priložnost, da se sami odzovejo brez navzočnosti odraslih. Če na tej poti
naletijo na oviro, pa so jim na voljo igralni pedagogi, ki jih lahko prosijo za pomoč. (Making
sense: playwork in practice, 2001)
Spoprijemanje z vedenjskimi težavami pri otrocih, delo z otroki, ki živijo v težkih okoliščinah,
zagotavljanje pogojev za igro v neobetavnem okolju ni lahko delo. Igralni pedagogi lahko svoje
delo opravljajo odlično, le če poznajo teorijo otroške igre. Prijaznost in poznavanje različnih
aktivnosti so dobre osnove, ampak postanejo premalo takoj, ko pride že do manjših
nesporazumov pri igri. (Rennie, 2003) Tako je poznavanje teorij razvoja otrok in mladostnikov
nujno, prav tako o igri, vedenju ter zakonskih postavkah na tem področju.
Ustvariti navdihujoč igralni prostor, ki bo otrokom ustrezal ter jih navdušil zahteva znanje o igri,
tehnično znanje in razumevanje otrok in nad vsem tem še domišljijo. Uspešni igralni prostori
ustrezajo potrebam otrok, so na dobri lokaciji, uporabljajo naravne materiale, zagotavljajo širok
razpon možnosti za igranje, so dostopni vsem otrokom s posebnimi potrebami, zadovoljujejo
potrebe skupnosti, omogočajo otrokom različnih starosti, da se igrajo skupaj, vzpostavljajo
pogoje za igro, kjer so prisotni izzivi in tudi tveganja, so vzdrževani, dovoljujejo spremembe in
razvoj samega igralnega prostora. (Shackell, Butler, Doyle in Ball, 2008)
8.1.2 NARAVA
Vsi otroci potrebujejo prostor, ki je samo njihov, prostor, kjer so lahko glasni, umazani, nori,
spontani in kakršni koli se počutijo biti. Doživljajsko igrišče zagotavlja takšen prostor v večjih
mestih. (Sutton, 2005) Mladostniki imajo čedalje manj priložnosti doživljati naravne procese
direktno, saj je njihov svet asfalt in beton, kar pa otežuje oblikovanje zdravega odnosa do narave.
(Krajnčan, 2007b)
Za otrokov razvoj je pomemben tesen stik z naravo, s tem se tudi krepi njegova volja in vzgoja
čutil. Otroci se preko preizkušanja, raziskovanja in izdelovanja pripravljajo na življenje. Danes
pa so te otrokove potrebe velikokrat pozabljene. (Zalokar Divjak in Rojnik, 2010)
Povečanje prometa in ozemelj agrarnih industrij krati prostor za igro. Postopoma izginjajo tudi
povečane družine, ki so včasih v skupnostih skrbele za to, da so se otroci varno igrali. Večina
površin se zdaj dojema kot neprimerna za igro, zato se v obliki intervencij pojavljajo točno
določeni prostori namenjeni le igri, ki so varni in nadzorovani s strani odraslih oseb. (Conway,
2003)
Otroci bi morali imeti prost dostop do prostorov, kjer se lahko igrajo zastonj in kjer lahko
pridejo in odidejo, ko želijo. Ko rastejo in se razvijajo, iščejo različne izzive in tveganja v svoji
igri. Preko izkušenj pa tudi spoznajo, kako lahko ta tveganja nadzirajo. (Shackell, Butler, Doyle
in Ball, 2008, Brown, 2003)
V urbanih območjih, kjer imajo otroci manj prostora za igranje, je še toliko bolj pomembno, da
se ponudi ustrezne zmogljivosti za igro otrok in mladih. (Krauss, 2003) Gradnja je pomemben

30

element doživljajskih igrišč. Otroke se spodbuja, da se naučijo pravilne rabe kladiv, žag in
drugega orodja za gradnjo. Dovoliti otrokom, da si zgradijo svoje igralno okolje, ne pa da je to že
zgrajeno vnaprej, ustvari popolnoma novo perspektivo, kako otroci doživljajo prostor in tudi
drug drugega. Omogoči se jim, da imajo na igrišče dolgotrajen vpliv, s tem pa se jih vrednoti kot
posameznike in opolnomoči kot pomembne deležnike skupnosti, v kateri živijo. Še bolj
pomembno kot pridobivanje novih spretnosti pa je samospoštovanje, zmožnost sodelovanja in
spoštovanje dela drugih, kar otrok pridobi v tem procesu dela. (Making sense: playwork in
practice, 2001)
Otroci se na doživljajskih igriščih naučijo o svetu, kako urediti prostor, razdalje, višine, kako
upravljati z lastnim telesom. Sami sebe preizkušajo na različne načine v povezavi z fizičnimi
elementi igrišča. Naučijo se spoprijemanja s problemi in razvijejo življenjske veščine. (Hughes,
1996)
Zunanje igralno okolje na doživljajskem igrišču bi moralo ponujati širok razpon možnosti za
igro, vključno z igralnimi strukturami, prostorom za sprostitev, počitek, naravo, neformalne
športne površine, polno dostopne igralne pripomočke. Reden dostop do ognja in kuhanja na
prostem bi moral biti omogočen, prav tako tudi delo z zemljo, vodo, peskom in drugimi
podobnimi naravnimi materiali. (Shackell, Butler, Doyle in Ball, 2008)
Notranje igralno okolje pa bi moralo omogočati toaletne prostore, umivalne prostore, kuhinjo,
shrambo za orodja, opremo in materiale, prostor za igro in počitek. Dostopni bi morali biti
reciklirani materiali za oblikovanje, možnosti otrok za sodelovanje v kuhinji, pri glasbenem
ustvarjanju in gledališču. Prostori za počitek bodo omogočili, da si bodo lahko otroci po želji
spočili, se družili s prijatelji ali bili samo tiho, razmišljali, inkluzivni senzorni prostori pa bodo
omogočili, da bodo lahko vsi otroci uživali v notranjih prostorih igrišča. (Shackell, Butler, Doyle
in Ball, 2008)
Kljub trudu le redka igrišča resnično in pristno nadomeščajo naravna okolja, kjer so se včasih
otroci igrali, saj je zelo težko to prikazati na točno določenem območju v točno določenih
odpiralnih urah. Nekatera igrišča bi lahko opisali tudi kot gete, ne kot oaze igranja, prisotnost
delavcev na igrišču pa je za otroke večinoma časa nepomembna. (Conway, 2003)
8.1.3 AKTIVNA PARTICIPACIJA
Uporabniki sami presodijo o vrstah iger in dejavnostih, s katerimi se želijo ukvarjati. Vsako
doživljajsko igrišče je drugačno, saj se razvija z aktivnostjo otrok in razvijanjem skupnosti, saj so
otroci tisti, ki spreminjajo in gradijo svoj prostor. Sami se tudi odločijo, koliko časa bodo tam
preživeli. (Shackell, Butler, Doyle in Ball, 2008) Veliko doživljajskih igrišč ne dovoli obiska
otrok pod petim oz. šestim letom starosti. Nekatera omogočajo obisk mlajšim, vendar samo v
spremstvu odraslih oseb. Doživljajsko igrišče je prostor, kjer se otroci sami odločijo ali pridejo,
ne nadomestek dnevnega varstva. (Sutton, 2005)
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Doživljajska igrišča so opisana kot prostor, kjer imajo otroci vso svobodo za razvijanje svojih
sposobnosti. (Matthews, 1985) Vsem je skupno da je otrok vodja igre, da imajo otroci dostop do
realnega okolja in pravih materialov. Lahko se nauči zabijati žebelj in si izdelati sanjsko
drevesno hišico. Nadzor odraslih je prisoten za spodbudo otrok, za pomoč, vendar ne za vodenje
in odločanje igre. (Petitpas, 2011)
Otroci se učijo skozi izkušnje – direkten kontakt z različnimi ljudmi, predmeti in v različnih
okoljih. Učijo se skozi lastne odnose z odraslimi in otroki, preko lastne aktivnosti pri delu in z
lastnim vplivom na okolje. Na doživljajskem igrišču otroci pridobijo znanje preko izkušenjskega
učenja, preko lastnega reševanja problemov in preko reševanja problemov skupaj z ostalimi.
(Sutton, 2005)
Doživljajsko igrišče omogoča otrokom, da pri igri izhajajo iz svojih potreb, saj so sami tisti, ki si
določajo igro. Otrok ima priložnost sprejemati svoje odločitve, iskati rešitve in se igrati na svoj
način po svojem tempu. Ponuja možnosti opolnomočenja in sprejemanja novih izzivov in
sprejemljivega tveganja in tako lahko otrok pridobi na samozavesti in samopodobi. Otrok dobi
izkušnjo spoštovanja njegove osebnosti in individualnosti. (Petitpas, 2011)
Doživljajsko igrišče omogoči prostor za otrokov razvoj. Raziskava na doživljajskem igrišču
Mark Twain v Houston, Texas je pokazala, da se je agresivno obnašanje otrok zmanjšalo,
povečalo pa se je lastno iniciativno reševanje problemov s strani otrok. Otroci so tudi pridobili na
področju socialne odgovornosti in reševanju socialnih problemov. (Sutton, 2005)
8.1.4 SOUSTVARJANJE
Otrok s svojimi idejami kreira lastne aktivnosti in igre. Doživljajska igrišča so vpeljana s strani
odraslih, vendar pa so odkrita s strani mladih. Otroci gradijo objekte na doživljajskem igrišču,
ustvarjajo aktivnosti in tako določajo naravo samega doživljajskega igrišča. (Sutton, 2005)
Dobro doživljajsko igrišče opolnomoči svoje uporabnike, ko jim ponudi svobodo odločitve v
vzpodbudnem in empatičnem okolju, kot rezultat pa otroci ves čas kreirajo in spreminjajo lastno
igralno okolje. (Brown, 2003)
Jedro doživljajskega igrišča je, da otrok vodi svoje igralno okolje, ni vnaprej predvidenega
programa ali urnika. (Chilton, 2003) Idealno gledano so doživljajska igrišča prostor, ki je
nestrukturiran in ki ga oblikujejo samo otroci, vendar pa je potrebno omogočiti tudi varno
igralno kolje. Veliko doživljajskih igrišč postavi par smernic in potem dovoli otrokom delati, kar
želijo, če sledijo nekaterim parametrom. Eden izmed načinov, kako ustvariti red in poskrbeti za
varnost na igrišču, so različni prostori za specifične aktivnosti, npr. prostor za kurjenje ognja, ki
je odmaknjen od lesenih objektov. Par pravil je bolj učinkovitih, kot dolg seznam, ki si ga otroci
ne morejo zapomniti. Če se otroci zavedajo vseh pravil doživljajskega igrišča in če ne pridejo v
težave zaradi pravil, ki jih ne vedo, aktivnosti potekajo nemoteno in otroci se komajda zavedajo,
da pravila obstajajo. (Sutton 2005)
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Ključen element pri postavljanju doživljajskih igrišč je tudi priznanje, da so ideje otrok za igro
pogosto boljše kot ideje odraslih. (Frost, 2006) Otroci čutijo, da je doživljajsko igrišče njihova
lastnina in nosijo odgovornost za prostor, saj je ta posledica njihovega dela in truda. Doživljajsko
igrišče ponuja prostor otrokom in odraslim, kjer se skupnost lahko poveže. (Sutton, 2005) Mladi
pri aktivnostih sodelujejo in s tem spreminjajo svojo okolico, hkrati pa se ob sočasnem procesu
učenja spreminjajo tudi sami oz. okolica spreminja njih. (Beočanin et al., 2011)
8.1.5 TVEGANJA
Ena izmed glavnih skrbi glede doživljajskih igrišč je njihova potencialna nevarnost. Tveganja, ki
so prisotna, ko otrokom in mladim zaupamo orodje in jih pustimo, da si sami ustvarijo svojo
okolico.
Doživljajska igrišča so ponavadi neobdelana ter surova. Objekti, ki so jih zgradili otroci, so
lahko nevarni, orodja so lahko uporabljena na nevaren način, vendar pa vsi razpoložljivi dokazi
kažejo, da so otroci tako previdni pri tem kar delajo in kar presega njihove običajne zmožnosti,
da je delež nesreč celo manjši kot na tradicionalnih igriščih z otroškimi igrali. Tradicionalna
igrišča so varna samo, če jih otroci uporabljajo tako kot so si odrasli zamislili – če otroci ne
plezajo tam, kjer ne bi smeli, če ostanejo za ograjo. Ni nujno, da otroci sledijo tem pravilom in se
tako pogosto poškodujejo na tradicionalnih igriščih. (Sutton, 2005)
Odrasli imajo zmotno prepričanje, da morajo biti otroci zavarovani pred vsakršno možnostjo
poškodbe. V resničnem življenju se povsod pojavljajo tveganja – na finančnem področju,
fizičnem, čustvenem in socialnem – tveganja v mejah normale so ključna za zdrav razvoj otrok.
Pomembno je, da se otroci naučijo nadzorovati tveganja in tako razvijajo svojega kognitivne in
fizične sposobnosti, ki jim bodo kasneje omogočale, da se bodo znali zaščititi v tveganih
okoljih. Doživljajske igrišče je prostor, kjer lahko otroci ta tveganja preizkusijo in se urijo v svoji
samostojnosti. (Frost, 2006) Samo preko lastnih izkušenj se bodo otroci naučili oceniti
nevarnosti in tvegane situacije ter posledično razvili različne možne reakcije na nevarnosti.
(Doživljajsko igrišče, 2013)
8.1.6 LOKALNA SKUPNOST
Lokalna skupnost bi morala imeti glavno besedo pri začetni ustanovitvi in nadaljnjem razvoju
igrišča. Uspešna doživljajska igrišča imajo podporo lokalne skupnosti, ker so jih uporabljale že
generacije družin in so veseli, da imajo enako možnost tudi njihovi otroci. Cilj igrišča bi moral
biti tudi povezanost z organizacijami v skupnosti, saj bi tako tudi sami pridobili večjo
prepoznavnost. (Shackell, Butler, Doyle in Ball, 2008)
Skupnost je pomembna tako za odrasle kot za otroke. Doživljajsko igrišče omogoča otrokom
prostor, kjer se lahko srečujejo in vzpostavljajo lastno skupnost skozi igre, aktivnosti in razvijajo
svoja prijateljstva. Doživljajska igrišča postajajo centri, dostopni vsem v skupnosti s tako
notranjimi kot zunanjimi prostori namenjenim igranju. Doživljajska igrišča so lahko postavljena
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v bližini družinskih naselij, tako da je prost in odprt prostor na voljo otrokom in odraslim kadar
koli hočejo. (Sutton, 2005)
Otroci, ki se igrajo na prostem, vzpostavijo odnose tudi z drugimi otroki v svoji skupnosti, kar
ima lahko pozitiven učinek na povezanost v skupnosti. Večjo socialno mrežo kot imajo otroci v
soseski, večje je zaupanje staršev v varnost tega okolja. (DCSF, 2008 v Shackell, Butler, Doyle
in Ball, 2008)
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8.2 DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE V SLOVENIJI
V Sloveniji se je prvo in do zdaj edino doživljajsko igrišče odprlo 25. septembra 2010, začetki
razvoja ideje pa segajo v leto 2004, ko je Društvo Center za pomoč mladim pri razvoju prvega
doživljajskega igrišča podprla EPA (European Playwork Association), ki združuje veliko število
organizacij, ki delujejo v obliki doživljajskih igrišč. (Doživljajsko igrišče, 2013)
»Doživljajsko igrišče (2013) temelji na:









potrebah, vključevanju in sodelovanju otrok in mladih, na potrebah staršev in drugih
prebivalcev Maribora,
uresničevanju in varovanju otrokovih pravic do igre, ustvarjanja, sprostitve in prostega
časa, v skladu z 31. členom Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah,
prioritetah Evropske unije povezanih z razvojem in opolnomočenjem lokalnih skupnosti
ter dvigom kakovosti življenja v njih,
strokovnem konceptu igralne pedagogike, dela z otroki, mladimi in lokalnimi
skupnostmi,
strokovnem konceptu Skupnostnega socialnega dela,
Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu,
sodelovanju z Mestno občino Maribor in
sodelovanju z gospodarskimi podjetji ter vladnimi in nevladnimi organizacijami na
lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.«

Otroci in mladi so tisti, ki izbirajo igro. Tako se tudi osnovni program in dejavnosti spreminjajo
in nadgrajujejo v skladu s potrebami, željami otrok in mladih ter z zmožnostmi organizacije. V
okviru doživljajskega igrišča poteka tudi projekt prostovoljskega dela, pri katerem sodelujejo
lokalni prebivalci in drugi zainteresirani. Osnovni program pa vključuje uporabo naravnih
materialov za igro in ustvarjanje, gradnjo igralnih in drugih objektov z uporabo orodij, izdelavo
lastnih igrač, igranje družabnih, socialnih in skupinskih iger ter skrb za okolico.
(Doživljajsko igrišče, 2013)
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Doživljajsko igrišče kot prostor namenjen izključno igri otrok in mladih potrebuje močno
podporo uporabnikov, lokalne skupnosti, strokovnjakov ter mladinske politike. Deluje na
principih soustvarjanja, aktivne participacije, sposobnosti reševanja problemov, hitre odzivnosti
na spremembe, sodelovanja in prevzemanja odgovornosti. Vse to so zaželene veščine v naši
družbi. Opolnomočiti mlade kot pomembne in vredne posameznike v svoji lokalni skupnosti
vpliva na to, kako se bodo tudi kasneje v življenju pripravljeni vključevati v družbo, v kateri
živijo.
Kakovostno preživljanje prostega časa je izjemno pomembno, saj ni le čas v šoli tisti, ki vpliva
na celosten razvoj otrok in mladostnikov. Omogočiti jim moramo prostor, kjer bodo lahko vedno
imeli na voljo nove učne priložnosti in kjer bodo sami ustvarjalci svoje igre. Če želimo mladim
predati, da so sami odgovorni za svoja dejanja, odločitve in počutje, jim moramo to odgovornost
prepustiti že v zgodnjih letih.
Težava strokovne opredelitve ciljev igre in zagovarjanje pomembnosti igre in kakovostnih
igralnih okolij je v tem, da igra sama ne bi smela imeti zastavljenih ciljev. Te tematike se je tako
potrebno lotevati previdno in skupaj z mladimi ugotoviti, kaj so njihovi osebni cilji, tako da jih
lahko primerno zastopamo na nacionalnem nivoju in take programe vključimo tudi v mladinsko
politiko.
Mladinske organizacije morajo predstavljati povezavo med udeleženci programov in mladinsko
politiko. Naloga strokovnih delavcev ni le strokovno delo z uporabniki, temveč tudi delo s širšo
javnostjo, delati na prepoznavnosti programov mladinske politike in zagotavljanje finančnih
sredstev tako za že uveljavljene metode dela kot za nove, ki k nam šele prihajajo.
Igralna pedagogika pri nas še ni priznana metoda dela, a ima velik potencial in se lahko uveljavi
na strokovnem področju preko mladinskega dela, ki je pri nas že močno uveljavljeno. Pomen
igre v urbanem prostoru bo tudi pri nas čedalje bolj pomembna tematika, saj z globalizacijo in
novim tehnologijami prihaja do velikih sprememb na družbenem nivoju, še vedno pa moramo s
kvalitetnimi programi ustrezno odgovarjati na potrebe mladih, da jim lahko omogočimo celosten
razvoj.
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III EMPIRIČNI DEL
10 OPREDELITEV PROBLEMA
Glede na svojo prakso pri delu z mladimi v Dnevnem centru Bivak sem opazila, da otroci in
mladi potrebujejo več različnih možnosti za preživljanje prostega časa. Veliko jim pomeni, da se
lahko igrajo zunaj v naravi ter uporabljajo naravne materiale. Pomembno jim je tudi, da se sami
odločijo, kaj bodo počeli, da niso aktivnosti v celoti načrtovane s strani odraslih ter da imajo
možnost tudi prenehati z igro oz. aktivnostjo, ko si to zaželijo. V prostoru želijo pustiti svoj pečat
in tako skupaj s strokovnimi delavci soustvarjajo svoj prostor za igro.
Današnji otroci in mladostniki imajo večinoma manj priložnosti za igro zunaj kot prejšnje
generacije. Otroci bi morali imeti prost dostop do prostorov, kjer se lahko igrajo zastonj in kjer
lahko pridejo in odidejo, ko želijo. Ko rastejo in se razvijajo, iščejo različne izzive in tveganja v
svoji igri. Preko izkušenj pa tudi spoznajo, kako lahko ta tveganja nadzirajo. (Shackell, Butler,
Doyle in Ball, 2008)
V urbanih območjih, kjer se prostor za igro čedalje bolj krči, je tako še toliko bolj pomembno, da
se ponudi ustrezne kapacitete za igro otrok in mladih. (Krauss, 2003) Na doživljajskih igriščih se
otroci učijo o svetu, o prostoru in kako upravljati z lastnim telesom. Sami sebe postavijo v
situacije, ko se preizkušajo na različne načine; naučijo se spoprijemanja s problemi in razvijejo
življenjske veščine. (Hughes, 1996) Dobro doživljajsko igrišče opolnomoči svoje uporabnike, ko
jim ponudi svobodo odločitve v vzpodbudnem in empatičnem okolju, kot rezultat pa otroci ves
čas kreirajo in spreminjajo lastno igralno okolje. (Brown, 2003)
Cilj igralnih okolij je tudi preventiva, preprečevanje kriminala in spodbujanje razvoja lokalnih
skupnosti. (Conway, 2003) Otroci, ki se igrajo na prostem, vzpostavijo odnose tudi z drugimi
otroki v svoji skupnosti, kar ima lahko pozitiven učinek na povezanost v skupnosti. (DCSF, 2008
v Shackell, Butler, Doyle in Ball, 2008)
Na doživljajskih igriščih otroci pridobivajo ne le motorične veščine, temveč se razvijajo tudi na
osebnostnem področju. Igra na doživljajskem igrišču spodbuja tudi razvoj na kognitivnem in
emocionalnem področju ter ustvarjalnost in socialno vključenost. Otroci in mladi so bolj aktivni
in bolj kvalitetno preživljajo prosti čas. (Adventure playground, 2011) Mladi pri aktivnostih
sodelujejo in s tem spreminjajo svojo okolico, hkrati pa se ob sočasnem procesu učenja
spreminjajo tudi sami oz. okolica spreminja njih. (Beočanin et al., 2011)
V Sloveniji imamo samo eno doživljajsko igrišče, ki se nahaja v Mariboru. S svojim diplomskih
delom tako želim ugotoviti, ali obstajajo potrebe po odprtju novega doživljajskega igrišča še kje
drugje po Sloveniji, usmerila sem se na občino Medvode.
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10. 1 NAMEN
Namen diplomskega dela je pridobiti vpogled v preživljanje prostega časa otrok in mladih.
Rešitev za kvalitetno preživljanje prostega časa vidim med drugim tudi v odprtju doživljajskega
igrišča. Zanima me celotna slika stanja, zato je moj namen, da v raziskovalni del vključim vse
deležnike, ki bi jih odprtje doživljajskega igrišča zadevalo. Zanima me, kakšne potrebe imajo
mladi glede preživljanja prostega časa in kako na preživljanje prostega časa svojih otrok gledajo
njihovi starši. Prav tako želim preveriti podporo lokalne skupnosti takemu projektu. Želim dobiti
širši pregled nad tem, kakšne so potrebe v občini Medvode, ali so dovolj izražene za ustanovitev
doživljajskega igrišča in kakšne so realne možnosti za samo ustanovitev. Na občino Medvode se
osredotočam zaradi lastnega strokovnega dela z otroki in mladostniki, ki se udeležujejo
programa Mladinskega centra Medvode, poznavanja problematike ter vpetosti v lokalno okolje.

10. 2 CILJI
 ugotoviti potrebe otrok in mladih po preživljanju prostega časa
 ugotoviti, kako starši gledajo na preživljanje prostega časa svojih otrok
 preveriti, ali obstajajo potrebe po odprtju doživljajskega igrišča
 preveriti pripravljenost lokalne skupnosti za podporo doživljajskemu igrišču
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11 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

V sklopu raziskovalnega dela želim odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:



Kakšne potrebe po preživljanju prostega časa imajo mladi?

Zanimalo me je, kako si mladi želijo preživljati svoj prosti čas, kaj jim je pomembno in čemu
želijo v svojem prostem času nameniti največ časa.



Kaj mladi pogrešajo za preživljanje prostega časa v občini Medvode?

Želela sem pridobiti informacije od mladih, kaj pogrešajo v svojem okolju, katere možnosti za
preživljanje prostega časa bi si še želeli in tudi, s kakšnimi težavami se po njihovem mnenju
mladi v občini Medvode soočajo.



Ali v občini Medvode obstajajo potrebe po doživljajskem igrišču s strani mladih?

Ugotoviti sem želela, če bi program doživljajskega igrišča lahko ustrezno odgovarjal na potrebe
mladih in če ponuja aktivnosti in prostor, ki jih mladi potrebujejo in si jih želijo za preživljanje
prostega časa.



Ali v občini Medvode obstajajo potrebe po doživljajskem igrišču s strani staršev?

Zanimalo me je, kakšen je pogled staršev na preživljanje prostega časa njihovih otrok, kakšne
možnosti bi si za svoje otroke še želeli v svoji skupnosti in če bi doživljajsko igrišče bilo
ustrezna rešitev za zadovoljevanje teh potreb.



Kakšne so realne možnosti za ustanovitev doživljajskega igrišča na nivoju občine?

Kljub morebitni podpori mladih in staršev za odprtje doživljajskega igrišča je pomembna tudi
podpora lokalne skupnosti in pomembnih deležnikov v tej skupnosti, tako da sem želela
ugotoviti, kakšen so realne možnosti za realizacijo programa doživljajsko igrišče v občini
Medvode.
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12 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
Raziskovalna metoda mojega diplomskega dela je hitra ocena stanja (Rapid Assessment and
Response Methodology).
Za to metodo sem se odločila, ker lahko tako v relativno kratkem času preko različnih virov
informacij pridobim celotno sliko situacije. Tako lahko ugotovim potrebe, ki v lokalni skupnosti
obstajajo ter tudi ocenim možnosti za ustanovitev doživljajskega igrišča.
Navzkrižno preverjanje informacij iz različnih virov je pomemben element te metode. Sama
metoda je usmerjena bolj na ustreznost in uporabnost podatkov in ne toliko na znanstveno
natančnost. Metoda hitre ocene stanja je nov pristop, ne pa nova metoda. Sestavljena je iz že
dolgo poznanih metod, kot so opazovanje, intervjuji, fokusne skupine, anketni vprašalniki.
Glavna razlika med empiričnim raziskovanjem in hitro oceno stanja je njena hitrost in
uporabnost, če potrebujemo hiter vpogled v stanje organizacije ali potrebe uporabnikov.
(Trautmann, 2004) Z uporabo metode hitre ocene stanja pridobimo širši pogled na problem, saj
spoznamo več vidikov, tako problem bolje spoznamo, kar pa nam posledično omogoči bolj
ustrezen odziv. (Purkart, 2011)
Za potrebe hitre ocene stanja po doživljajskem igrišču v občini Medvode sem uporabila metode
skupinskega intervjuja, fokusne skupine, anketnih vprašalnikov in intervjujev. Zbiranje vseh
podatkov je potekalo od maja do junija 2013.
Pri skupinskem intervjuju sem govorila z otroki, starimi od 10 do 11 let, ki se prostovoljno
udeležujejo programa Dnevni center Bivak, ki poteka pod okriljem Društva Center za pomoč
mladim in Javnega zavoda Mladinski center Medvode. Fokusno skupino sem opravila z
devetošolci Osnovne šole Medvode. Anketni vprašalnik sem razdelila otrokom in mladim, ki
obiskujejo Osnovno šolo Preska. Drug anketni vprašalnik je bil namenjen njihovim staršem.
Intervju sem izvedla z direktorjem Javnega zavoda Mladinski center Medvode.
Moja raziskovalna metoda ne vključuje opazovanja. To predstavlja njeno pomanjkljivost, saj ne
ustreza vsem danim zahtevam hitre ocene stanja.
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12.1 SKUPINSKI INTERVJU

12.1.1 OPIS VZORCA
V skupinskem intervjuju je sodelovalo 8 otrok, starih od 10 do 11 let. Vsi se v svojem prostem
času prostovoljno udeležujejo programa Dnevni center Bivak, ki poteka pod okriljem Društva
Center za pomoč mladim in Javnega zavoda Mladinski center Medvode. Na vprašanja je
večinoma odgovarjalo le 5 otrok, trije so samo včasih povedali svoje mnenje. Njihovi odgovori
so bili kratki in jedrnati.

12.1.2 IZBOR RAZISKOVALNEGA INSTRUMENTA
Za skupinski intervju sem uporabila polstrukturirani intervju, ki sem ga sestavila na podlagi
namena hitre ocene stanja. Obsegal je vnaprej pripravljene 4 teme, ki so zajemala različna
vprašanja. Teme so bile naslednje: preživljanje prostega časa v Dnevnem centru Bivak, aktivna
participacija, soustvarjanje, preživljanje prostega časa v naravi. To mi je dalo okvir skupinskega
intervjuja, predvsem pa sem z vprašanji zajela vsa področja relevantna za raziskovalni del
diplomskega dela. Med skupinskim intervjujem sem pazila, da smo se ves čas držali rdeče niti
pogovora in zastavljenim vprašanjem.

12.1.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Skupinski intervju sem izvedla maja 2013 v času delovanja Dnevnega Centra Bivak med
aktivnostmi. V Bivaku je bilo takrat 8 otrok, 7 jih je privolilo v sodelovanje, 1 fant pa je
sodelovanje v skupinskem intervjuju najprej odklonil, kasneje pa se je pogovoru samoiniciativno
s par kratkimi komentarji pridružil. Želela sem intervjuvati otroke, ki so se prostovoljno odločili
za udeležbo v dnevnem centru in so Bivak obiskovali pogosto zaradi lastne želje in
motiviranosti. Od njih sem želela izvedeti, kaj bi si v okviru Bivaka še želeli in če so te želje
povezane s filozofijo delovanja doživljajskih igrišč.
Pogovor sem snemala z diktafonom, zagotovila sem jim anonimnost ter uporabo rezultatov
pogovora izključno v namene pisanje diplomskega dela. Pogovor je trajal 25 minut.
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12.1.4 POSTOPEK OBDELAVE ZBRANIH PODATKOV
Na podlagi posnetega pogovora sem dobesedno zapisala potek pogovora skupinskega intervjuja
in ga obdelala glede na posamezne teme.

12.1.5 PREDSTAVITEV REZULTATOV
Preživljanje prostega časa v Dnevnem centru bivak
Na vprašanje, zakaj hodijo v Bivak, so povedali, da »ja, da se družmo«, »da mi doma ni
dolgčas«, tudi ostali so pritrdili, da jim je doma dolgčas. V Bivaku so njihove najljubše
aktivnosti kuhanje, gledanje filmov, kreativne delavnice (izdelovanje torbic, izdelovanje
naravnih mil, slikanje). Točno teh aktivnosti bi radi imeli še več.

Aktivna participacija
Všeč jim je, da si lahko v Bivaku sami vrtijo glasbo in se odločajo za pesmi. Ob tem pride
večkrat tudi do konfliktov. »pa skuz ta narodna muzka pa nč druzga«. Radi si izberejo svojo
lastno aktivnost in da lahko svojo odločitev tudi spremenijo.
Soustvarjanje
V Bivaku jim je všeč to »prov hudo je«, da aktivnosti niso vnaprej določene za posamezen dan,
ampak stvari potekajo sproti. »Men je pač bolš, če je več stvari naenkrat, da ni sm ena stvar« in
je to razlog, da jim v dnevnem centru ni dolgčas.

Preživljanje prostega časa v naravi
Na vprašanje, če so radi zunaj, ko preživljajo čas v Bivaku, so vsi odgovorili ja. »ja, men je fajn«
želeli bi si tudi raziskati okolico mladinskega centra, »tm, k je podrtija ena«, da bi »ja, ne vem,
lahko bi šli kej raziskat«.
Skupaj smo odšli tudi pred mladinski center na travnato površino, kjer sem jih vprašala, kaj bi
naredili na tem prostoru, če bi imeli možnost. Odgovori so bili različni: »igrala«, »ja, tobogan,
pa trampolin, pa bazen bi lahko mel«, »lahko bi nardil asflat in bi se žogal, pol asflat, pol
trava«. Ko se je debata nadaljevala, so prišli tudi naslednji predlogi: »kuril ogenj«, »ja, kruh bi
pekl, pa hrenovke«, »lahko bi mel piknike tle uzun«, »pa hiško na drevesih bi lahko zgradil«.
Skupno so potem nadgradili idejo, da bi lahko potem »pol bi lahk prespal tle, bi prnesl spalne
vreče pa bli na travi«, »ja, kot taborjenje«, »ja, pa rutke bi si lahko naredl, pa ogenj zakuril, pol
bi pa zaspal«.

42

12. 2 FOKUSNA SKUPINA

12.2.1 OPIS VZORCA
V fokusni skupini je sodelovalo 5 fantov, vsi učenci 9. razreda Osnovne šole Medvode. Fantje so
sošolci, vsi se v prostem času veliko ukvarjajo s športom, vsi so ali pa še zmeraj trenirajo eno
športno aktivnost. Pri odgovorih na vprašanja so si bili enotni, o temah so imeli podobno mnenje,
nihče ni posebej izstopal. Skupina je bila tako homogena. Trije fantje so bili zelo zgovorni in so
tudi največ govorili, dva sta se v pogovor vključevala manj. Na vsa vprašanja so odgovarjali
kratko in jedrnato. Največ so se razgovorili, ko so opisovali svoje treninge ali pa športna igrišča.

12.2.2 IZBOR RAZISKOVALNEGA INSTRUMENTA
Za fokusno skupino sem uporabila polstrukturirani intervju, ki sem ga sestavila na podlagi
namena hitre ocene stanja. Obsegal je vnaprej pripravljenih 5 tem, ki so zajemala različna
vprašanja. Teme so bile naslednje: aktivnosti v občini Medvode, prosti čas, preživljanje
prostega časa v naravi, soustvarjanje lastnega prostega časa ter aktivna participacija. Skupinsko
diskusijo sem vodila glede na potek in dinamiko pogovora, ves čas pa sem sledila zastavljenemu
okviru tematike.
Metoda fokusne skupine se je od metode skupinskega intervjuja razlikovala v tem, da udeleženci
niso le odgovarjali na zastavljena vprašanja, temveč so bila njihova mnenja soočena in tako
podlaga za skupinsko diskusijo o posameznih določenih temah. Tako smo skupaj prišli do bolj
poglobljenih odgovorov in tudi do razlogov in motivacijskih procesov za odločitve, ki jih
sprejemajo v zvezi s preživljanjem svojega prostega časa.

12.2.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Z izvedbo fokusne skupine sem želela pridobiti več informacij in širšo sliko o potrebah mladih
po preživljanju prostega časa in potrebah po doživljajskem igrišču. Namenoma sem izbrala
mlade, ki obiskujejo 9. razred, saj sem v skupinskem intervjuju govorila z mlajšimi, želela pa
sem pridobiti poglobljene podatke tudi od najstarejših osnovnošolcev. Fokusno skupino sem
opravila s petimi devetošolci Osnovne šole Medvode. Pridobila sem dovoljenje ravnatelja
Osnovne šole Medvode za opravljanje fokusne skupine z njihovimi učenci, prav tako sem bila v
kontaktu za razrednikom enega izmed devetih razredov. Svojo zamisel sem nato učencem
predstavila na razredni uri in jih povabila k sodelovanju. Za pogovor je bilo zainteresiranih 12
učencev. Skupaj z njihovim razrednikom smo določili termin, ko je imela polovica razreda
prosto uro, na skupinsko diskusijo je nato prišlo pet fantov.

43

Pogovor sem izvedla maja 2013, snemala sem z diktafonom, zagotovila sem jim anonimnost ter
uporabo rezultatov pogovora izključno v namene pisanje diplomskega dela. Pogovor je trajal pol
ure.

12.2.4 POSTOPEK OBDELAVE ZBRANIH PODATKOV

Na podlagi posnetega pogovora sem dobesedno zapisala potek pogovora fokusne skupine in ga
obdelala glede na posamezne teme.

12.2.5 PREDSTAVITEV REZULTATOV
Prosti čas
Fantje veliko svojega prostega časa posvetijo športu. Včasih so trenirali badminton, breakdance,
taekwando, nogomet. Samo eden izmed njih zdaj še redno trenira nogomet. »Treniram nogomet,
u prostem času ga tud igram, velik. Pa tud zlo rad kolesarm.« To, da veliko igrajo nogomet in
kolesarijo, je skupno vsem.
Dva sta izpostavila, da bi si želela še več ukvarjati s športom. »Jz bi rad začel še kšn borilni
šport trenirat.«, »Jz če bi bil mau mlajši, bi mogoče zdej kolesarstvo treniru.«
Samo eden izmed fantov je omenil, da prosti čas preživlja tudi za računalnikom. »U prostem
času sm tud velik na računalniku pa tud velik se družm s prjatli.«
Nogomet je vsem skupna močna točka, ki močno definira njihov prosti čas. »Vn gremo ponavad
zrd fuzbala, ane. Na konc pa … delamo pol krkol.« Preživljanje prostega časa so opisali kot da je
vsak dan podobno. »V bistvu vsak dan skor enak. Greš na igrišče špilat fuzbal., pol greš u
Presko, mimo sladoleda, pol pa spet dam.«

Preživljanje prostega časa v naravi
Na vprašanje, kje raje preživljajo prosti čas, so vsi odgovorili zunaj. »S prjatli smo uzun. Uživaš
u lajfu.« Razloge, da so rajši preživljajo svoj čas zunaj, kot notri, so našteli v tem, da je zunaj več
družbe, prijateljev, več možnosti izbire, da »uzun pa se dogaja« Zunaj kot že omenjeno, najraje
igrajo nogomet in kolesarijo.
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Soustvarjanje
Ob vprašanju, kakšne aktivnosti imajo raje, take, ki so že načrtovane in definirane ali take, kjer
lahko sproti dodajo svoje ideje in želje, so imeli različna mnenja. Vsi pa so vprašanje asociirali le
s športnimi aktivnostmi.
Eden vidi prednost v treningih (in s tem vnaprej določenih aktivnostih) v tem, da »Ja, k tud na
primer rečmo, če delaš te vaje, ne. Itak veš, da bo zafrknjen, ane. Amm. Ampak boš neki od tega
odnesu«. Nekdo drug je točno določeno dejavnost opisal kot: »Jz. Mmm. Dobr ponavad k je
načrtovan, ane. Tm res veš nekak, da bo zares, ane.«
Nasprotno mnenje je bilo, da »Men je bolš rekreativno, k si lahko sprot zmislš, kaj bi počel Pa
skor use poznaš pa se zmenš.«
Proti koncu skupne debate o tej temi, so se vsi strinjali v tem, da je pomembno imeti točno
organizirane aktivnosti in tudi take, ko se lahko sam sproti odločaš, kaj bi počel. »Sej učasih na
treningih je dobr, ne. Mmm. Pač k maš to lepo organiziran. Sm učasih bi pa tud kej druzga delu
pa je fajn tud tko rekreativno neki.«

Aktivna participacija
Sami se lahko odločijo, kaj bodo delali v prostem času. »Ja, gremo vn, pa se pol sami odločmo,
ane. Kaj nam paše., odločitve pa so večinoma povezane s športom »Pač k greš vn si izbereš,
fuzbal, košarko, karkoli, če boš šu na sladoled.«.
Vsi so tudi omenili učenje kot del prostega časa. Nekateri se učijo preden gredo na igrišče, »Tko
da najprej se grem učit pol grem pa lagano še kej druzga delat«, drugi pa zvečer »Ja zvečer, če
gremo popoldne ven, saj jz tko zvečer se pol učim.«.

Možnosti preživljanje prostega časa v Medvodah
Vsi so najprej ocenili, da je v Medvodah za mlade na voljo dovolj aktivnosti. Ob nadaljevanju
pogovora pa so dejali, da bi si želeli »Kšno igrišče bi lahko naredl, tak res dobr.« Začeli so
opisovati, kakšna športna igrišča so na voljo v Medvodah in kakšna so bila včasih. Razen
športnih igrišč ne pogrešajo ničesar.
Na mojo pobudo, kaj razen športnih igrišč bi si še želeli, sem dobila samo en odgovor in sicer,
da bi lahko v šoli več stvari delali preko računalnikov: »Mogoče več ur kej k bi lahko na
računalnik delal. K gotov se da za slovenščino, matematiko al pa kej tud na računalniku delat.«
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Težave mladih v Medvodah
Ko smo se začeli pogovarjati o tem, s čim imajo mladi težave v Medvodah, je postalo zelo
očitno, da je občina Medvode zelo razdeljena in da se na vsak del gleda zelo drugače. Osnovna
šola Preska in Osnovna šola Medvode sta med seboj oddaljeni le 2 km, a fantom predstavlja čisto
drug svet. »Ja, tm ni pa nč. Tm je bogu za hrbtom, rovte od rovt.« Čeprav vedo, da sama
razdalja ni velika, pravijo, da je razlika očitna: »Vrjetno, čeprov ni res, da ni neki pač daleč. Je
pa vseen. Pač pozna se.«
Imeli so tudi močno potrebo po tem, da so Medvode predstavili kot boljše od drugih krajev v
občini. »Tko da se mi zdi, da je še dost dobr, so Medvode tko dobre. Pa odbojka na področnem
smo tud premagal Presko, vse te regije v Medvodah.« Izpostavili so tudi, da pri njih ni takih
težav kot drugje: »Pa men se zdi, da kukr je tle u Medvodah težav, da je velik mejn težav kukr
kšna Preska al pa Pirnče.«
Drugje vidijo največ težav v »Ja, tm so tud tko bolj mamila, droge.«
Razlog za to, da je tega več drugje kot v Medvodah, vidijo v oddaljenosti policijske postaje. »Pa
ne vem. V Medvodah je policija, čist zraven. Vrjetn si ne upajo tisti, baš, k so, k to delajo, bit kej
preveč u bližini policije pa grejo mim, raj u Presko, Smlednik. Kej tazga.«

46

12.3 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA OTROKE

12.3.1 OPIS VZORCA
Anketni vprašalnik za otroke je rešilo sto šestindevetdeset otrok
obiskujejo Osnovno šolo Preska, v Medvodah.

od 5. do 9. razreda, ki

Vzorec je priložnosten in nereprezentativen.

Tabela 1: Spolna struktura anketirancev v frekvencah in veljavnih odstotkih (n=196)

spol

f

%

moški

94

48,0

ženske

102

52,0

skupaj

196

100,0

Anketne vprašalnike je rešilo 196 oseb, od tega je 94 (48 %) moškega in 102 (52 %) ženskega
spola.
Tabela 2: Razredna porazdelitev anketirancev v frekvencah in veljavnih odstotkih (n=196)

razred

f

%

5. razred

42

21,4

6. razred

45

23,0

7. razred

42

21,4

8. razred

35

17,9

9. razred

32

16,3

skupaj

196

100,0

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 42 (21,4 %) učencev 5. razreda, 45 (23,0 %) učencev 6.
razreda, 42 (21,4 %) učencev 7. razreda, 35 (17,9 %) učencev 8. razreda in 32 (16,3 %) učencev
9. razreda osnovne šole.
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Tabela 3: Prikaz starostne porazdelitve anketirancev v frekvencah in veljavnih odstotkih (n=196)

starost

f

%

10 let

21

10,7

11 let

34

17,3

12 let

57

29.1

13 let

29

14,8

14 let

36

18,4

15 let

19

9,7

skupaj

196

100,0

Kot razvidno v tabeli je 21 (10,7 %) anketirancev starih 10 let, 34 (17,3 %) 11 let, 57 (29,1 %)
12 let, 29 (14,8 %) 13 let, 36 (18,4 %) 14 let in 19 (9,7 %) 15 let.
Povprečna starost anketirancev znaša 12,42 let.

12.3.2 IZBOR RAZISKOVALNEGA INSTRUMENTA
Na podlagi rezultatov skupinskega intervjuja in fokusne skupine sem sestavila anketni
vprašalnik. Anketni vprašalnik (op. glej prilogo 1) je zajemal vprašanja odprtega, zaprtega in
polodprtega tipa. Vprašanja se nanašajo na preživljanje prostega časa, kaj bi si otroci v prostem
času še želeli početi ter kakšne aktivnosti jim občina Medvode ponuja.

12.3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Za sodelovanje pri razdelitvi anketnih vprašalnikov sem v juniju 2013 prosila Osnovno šolo
Preska v Medvodah, ki je sodelovanje sprejela. V veliko pomoč sta mi bili pedagoginja Ksenja
Kos in učiteljica tehnike in tehnologije Romana Franković. Dogovorili smo se, da anketne
vprašalnike razdelim v vse 5., 6., 7., 8. in 9. razrede njihove osnovne šole. Tako je anketni
vprašalnik za otroke rešilo sto šestindevetdeset otrok.
Na šolo sem se odpravila dvakrat in sama v razredih razdelila anketne vprašalnike. V nekaterih
razredih to ni bilo mogoče, tako da je tem razredom anketne vprašalnike posredovala gospa
Franković.
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12.3.4 POSTOPEK OBDELAVE ZBRANIH PODATKOV
Kvantitativne podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa SPSS, verzija 20. za
Windows.
Pri odprtih tipih vprašanj sem zbrane odgovore prepisala, izpisane odgovore pa analizirala in jih
razvrstila v kategorije. Odgovore, ki niso spadali v nobeno izmed kategorij in jih je v večini
izpostavil samo en izmed anketirancev, sem združila pod drugo.
Pri polodprtih tipih vprašanj sem odgovore napisane pod drugo izpisala, jih analizirala in
združila v kategorije.
Odgovore na vprašanje Katere aktivnosti so ti na voljo v občini Medvode? nisem obdelala, saj
sem pri zbiranju podatkov – ob delitvi anketnih vprašalnikov v razredih - videla, da so otroci
vprašanje različno razumeli. Ni jim bilo jasno, ali naj obkrožijo aktivnosti, ki jih poznajo v
Medvodah ali tiste, ki se jih sami udeležujejo. Zato sem se odločila, da zbranih podatkov niti ne
obdelam, saj mi ne bodo prikazali realnega stanja.
Opomba:
Pri vprašanjih







Kaj najraje počneš v prostem času? (Tabela 4)
Kje najraje preživljaš svoj prosti čas? (Tabela 5)
Bi si želel/a zunanji prostor, kjer bi v svojem prostem času lahko: (Tabela 7)
Kakšen bi bil tvoj idealen zunanji prostor, kjer bi lahko preživljal/a prosti čas? (Tabela 8)
Kaj bi v prostem času še rad/a počel/a pa tega v občini Medvode ni na voljo? (Tabela 9)
S čim imajo mladi v občini Medvode težave? (Tabela 10)

sem uporabila enak princip obdelave podatkov, čeprav je tip vprašanj različen (odprti, polodprti,
zaprti tip). Računala sem frekvence in veljavni odstotek glede najbolj zaželene izbire do najmanj
zaželene. Pri zaprtem tipu vprašanja (Tabela 7) so bile izbire podane in so se anketiranci z izbiro
strinjali ali ne. V tem primeru sem seštela frekvence, ki so bile izbrane. Pri odprtih tipih vprašanj
(Tabela 4, Tabela 8, Tabela 9) so anketiranci izbire napisali sami, ki sem jih kasneje
kategorizirala, kot sem že opisala zgoraj. Tudi tu sem seštela frekvence, ki so bile izbrane, saj so
imeli anketiranci možnost izbire več odgovorov. Pri polodprtih tipih vprašanj (Tabela 5, Tabela
9) so bile nekatere izbire podane, če so želeli pa so anketiranci lahko dodali svojo. Na enak način
sem tudi tu seštela frekvence, ki so bile izbrane.
Pri vprašanju Bi si želel/a zunanji prostor, kjer bi v svojem prostem času lahko: (Tabela 7), kjer
so bile izbire podane in so se anketiranci z izbiro strinjali ali ne, dve osebi nista označili svojega
ne/strinjanja pri vseh možnosti izbire, zato sem njune odgovore pri tem vprašanju v celoti
izključila zaradi relevantnosti ostalih podatkov.
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12.3.5 PREDSTAVITEV REZULTATOV
Tabela 4: Frekvenčna porazdelitev in veljavni odstotki dejavnosti, s katerimi se otroci ukvarjajo
v prostem času (n= 196)
dejavnosti
prostega časa

f

%

šport

115

58,7

prijatelji

91

46,4

zunaj

77

39,3

računalnik

58

29,6

tv

33

16,8

živali

29

14,8

glasba

27

13,8

ustvarjanje

23

11,7

branje

19

9,7

drugo

10

5,1

igra z mlajšimi

10

5,1

dolgčas

3

1,5

Opomba: Pod drugo spadajo naslednje aktivnosti: nakupovanje, pomoč očetu, sestavljanje v delavnici,
izdelovanje orodij, gasilske vaje, preživljanje prostega časa v Dnevnem centru Bivak

Tabela prikazuje pogostost prostočasnih aktivnosti, s katerimi se otroci ukvarjajo. Največ se v
prostem času ukvarjajo s športnimi aktivnostmi (58,7%), se družijo s prijatelji (46,4%). Čas
večinoma preživljajo zunaj (39,3%) in 29,6 % tudi za računalnikom. 11,7 % anketirancev v
prostem času rado ustvarja.
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Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev in veljavni odstotki kraja, kjer otroci najraje preživljajo
prosti čas (n=196)
kraj preživljanja
prostega časa

f

%

zunaj

141

71,9

doma

75

38,3

na treningih/vajah

75

38,3

na igrišču

61

31,1

za računalnikom

57

29,1

v gozdu

33

16,8

prijatelji

11

5,6

sorodniki

6

3,1

živali

4

2,0

Opomba: Iz odgovorov, ki so jih anketiranci napisali pod drugo, sem oblikovala tri kategorije, te so:
prijatelji, sorodniki, živali.

Tabela prikazuje pogostost kraja, kjer otroci najraje preživljajo svojo prosti čas. Največ otrok
(71,9 %) prosti čas najraje preživlja zunaj, 38, 3 % ga najraje preživlja doma, prav tako 38,3 %
pa na treningih/vajah.
Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev in prikaz veljavnih odstotkov lastne izbire za aktivnosti v
prostem času (n=196)
lastna izbira

f

%

vedno

71

36,2

pogosto

110

56,1

redko

15

7,7

nikoli

0

0

skupaj

196

100

Od vseh anketirancev jih lahko 36,2 % vedno samih izbira, kaj bodo počeli v prostem času,
56,1 % jih lahko izbira pogosto in 7,7 % redko. Odgovora nikoli ni izbral nihče izmed
anketirancev.
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Tabela 7: Frekvenčna porazdelitev in prikaz veljavnih odstotkov za aktivnosti, katere bi otroci
izvajali v svojem prostem času v zunanjem prostoru (n=194)

aktivnosti

f

%

imel/a možnost priti in oditi po svojih željah

167

86,1

spoznaval/a nove ljudi

163

84,2

se naučil/a česa novega

154

79,4

izražal/a svoje ideje in jih uresničil/a

151

77,8

preživljal/a čas v naravi

145

74,7

se umaknil/a, če bi se tako počutil/a

141

72,7

se sam/a odločal/a za vrsto igre

134

69,1

pekel/a na ognju (kruh, kostanj …)

129

66,5

ustvarjal/a

109

56,2

gradil/a leseno hiško

94

48,5

hodil po vrvi (slack-linu)

92

47,4

kuril/a ogenj

84

43,3

delal/a z naravnimi materiali (les, zemlja …)

82

42,3

Tabela prikazuje, da bi si največ anketirancev želelo zunanji prostor, kjer bi imeli možnost priti
in oditi po svojih željah (86,1 %), spoznavali nove ljudi (84,2 %). 79,4 % bi se jih rado naučilo
česa novega, 77,8 % izražalo svoje ideje in jih uresničilo. 74,7 % anketirancem je pomembno
preživljati čas v naravi. 72,7 % se zdi pomembno imeti možnost umika, če bi se tako počutili.
69, 1 % anketirancev bi se radi sami odločali za vrsto igre, ko preživljajo svoj prosti čas. Od
podanih aktivnosti pa jih je največ izbralo (66,5 %) peko na ognju in ustvarjanje (56,2 %).
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Tabela 8: Frekvenčna porazdelitev in prikaz veljavnih odstotkov za idealen zunanji prostor, kjer
bi otroci lahko preživljali prosti čas (n=191)
idealen zunanji prostor

f

%

travnik

73

38,2

gozd

63

33,0

športno igrišče

59

30,9

prijatelji

29

15,2

igre/aktivnosti

21

11,0

dom/notri-računalniki

16

8,4

lesena hiška

14

7,3

mirno

13

6,8

urejeno

7

3,7

drugo

7

3,7

živali

5

2,6

Opomba: Pod drugo spadajo aktivnosti, ki jih je izpostavil en sam izmed vseh anketirancev: šotor,
ograjen z nizko ograjo, kraj z veliko različnimi točkami, ki bi jih lahko obiskal, soba, da bi bil
lahko sam s punco, da bi se naučil preživeti v naravi, adrenalinski park, gozd s hišico, lesom in
WC-jem.

Iz tabele je razvidno, da bi bil za največ anketirancev idealen zunanji prostor travnik (38,2 %),
sledi gozd, ki bi si ga izbralo 33,0 % anketirancev. Veliko si jih želi športno igrišče (30,9 %).
Anketiranci so poudarili tudi pomen druženja s prijatelji v zunanjem prostoru (15,2 %).
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Tabela 9: Frekvenčna porazdelitev in prikaz veljavnih odstotkov aktivnosti, ki bi si jih otroci v
Občini Medvode želeli (n=174)
aktivnosti

f

%

ostali športi

47

27,0

bazen

37

21,3

kino

26

14,6

športi z žogo

16

9,2

druženje oz prostor druženje

10

5,7

drugo

10

5,7

živali

9

5,2

kolesarstvo

6

3,4

Opomba: Pod ostale športe sem zbrala vse športne aktivnosti, ki jih je naštelo 3 ali manj oseb:
breakdance, ribarjenje, adrenalinski park, vožnja z motornimi sanmi, paintball, hokej na
rolerjih, plezanje po drevesih, hišica na drevesu, igra na igrišču, ragbi, plezanje, hokej, vozil bi
majhne formule na dirkalni stezi, hoja po vrvi, skok z letala, kajak, trening skejta, atletika,
skočil s padalom, balon, kickbox, skate park v moji vasi, strelišče, streljanje z lokom.
Pod drugo spadajo aktivnosti, ki jih je po večini izpostavil le eden sam izmed anketirancev,
kot na primer: McDonald's, koncerti, literarni klub, piknik s prijatelji na organiziranem kraju,
kar jaz rada počnem, lahko počnem v Medvodah, plaža, da bi bilo še več šolskih plesov in da
bi lahko prišli tudi drugi.

Tabela prikazuje, da bi si večina anketirancev v Občini Medvode želelo več športnih aktivnosti.
Največ bi si jih želelo (21,3 %) bazen.
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Tabela 10: Frekvenčna porazdelitev in prikaz veljavnih odstotkov težav, ki jih imajo mladi v
občini Medvode (n=191)
težave mladih

f

%

uporaba alkohola in drog

108

56,5

premalo aktivnosti

81

42,4

ni prostora za druženje

59

30,9

so preleni

7

3,7

ni težav

7

3,7

premalo trgovin

6

3,1

nasilje

4

2,1

Opomba: Iz odgovorov, ki so jih anketiranci v anketnem vprašalniku napisali pod drugo, sem oblikovala
štiri kategorije, te so: so preleni, nasilje, premalo trgovin, ni težav.

Iz tabele je razvidno, da anketiranci menijo, da imajo mladi v občini Medvode največ težav z
uporabo alkohola in drog (56,5 %), 42,4 % meni, da je za mlade na voljo premalo aktivnosti,
30,9 % se strinja, da je težava mladih ta, da nimajo prostora za druženje. 3,7 % anketirancev je
samih izpostavilo, da je največja težava mladih ta, da so preleni.
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12.4 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE

12.4.1 OPIS VZORCA RAZISKOVANIH OSEB
Anketni vprašalnik za starše je rešilo petinpetdeset staršev otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo
Preska, v občini Medvode.
Vzorec je priložnosten in nereprezentativen.

Tabela 11: Spolna struktura vzorca v frekvencah in veljavnih odstotkih (n=52)
spol anketiranca

f

%

moški

11

21,2

ženske

41

78,8

skupaj

52

100,0

Od 52 (100 %) anketirancev je 11 (21,2 %) moškega spola in 41 (78,8 %) ženskega spola.
Tabela 12: Prikaz spolne porazdelitve otrok anketirancev v frekvencah in veljavnih odstotkih
(n=54)
spol otroka

f

%

moški

24

44,4

ženske

30

55,6

skupaj

54

100

Tabela prikazuje, da je 44,4 % otrok anketirancev, na katerega se nanašajo odgovori na anketni
vprašalnik, moškega spola in 55,6 % ženskega spola.
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Tabela 13: Frekvenčna porazdelitev in veljavni odstotki glede na razred, ki ga obiskuje otrok
anketiranca (n=55)

razred otroka

f

%

5. razred

18

32,7

6. razred

12

21,8

7. razred

17

30,9

8. razred

8

14,5

skupaj

55

100

Tabela prikazuje, da 32,7 % otrok anketirancev hodi v 5. razred, 21,8 % v 6. razred, 30,9 % v 7.
razred in 14,5 % v 8. razred osnovne šole.
Tabela 14: Frekvenčna porazdelitev in veljavni odstotki glede na starost otroka anketiranca
(n=55)

starost otroka

f

%

10 let

7

12,7

11 let

13

23,6

12 let

18

32,7

13 let

15

27,3

14 let

2

3,6

skupaj

55

100

Tabela prikazuje, da je 12,7 % otrok anketirancev starih 10 let, 23,6 % 11 let, 32, 7 % 12 let,
27,3 % 13 let in 3,6 % 14 let.
Povprečna starost otrok anketirancev je 11,85 let.
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12.4.2 IZBOR RAZISKOVALNEGA INSTRUMENTA
Anketni vprašalnik (op. glej prilogo 2) je zajemal vprašanja odprtega, zaprtega in polodprtega
tipa. Vprašanja se nanašajo na preživljanje prostega časa otrok anketirancev in katere možnosti
preživljanja prostega časa bi si kot starši še želeli za svoje otroke.

12.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Vsem sto šestindevetdesetim otrokom, ki so rešili anketni vprašalnik, sem dala anketni
vprašalnik za starše in jih prosila, če ga lahko odnesejo domov, kjer bi njihovi starši to rešili,
potem pa rešen vprašalnik prinesejo nazaj na šolo. Rešene anketne vprašalnike staršev je zbirala
gospa Franković. Dobila sem vrnjenih petinpetdeset rešenih vprašalnikov. Ker sem predvidevala,
da bo ogromen osip glede anketnih vprašalnikov za starše in jih bo le malo našlo pot nazaj do
šole in posledično do mene, sem se odločila, da anketne vprašalnike razdelim toliko večjemu
številu otrok.

12.4.4 POSTOPEK OBDELAVE ZBRANIH PODATKOV
Kvantitativne podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa SPSS, verzija 20. za
Windows.
Pri odprtih tipih vprašanj sem zbrane odgovore prepisala, izpisane odgovore pa analizirala in jih
razvrstila v kategorije. Odgovore, ki niso spadali v nobeno izmed kategorij in jih je v večini
izpostavil samo en izmed anketirancev, sem združila pod drugo.
Pri polodprtih tipih vprašanj sem odgovore napisane pod drugo izpisala, jih analizirala in
združila v kategorije.
Opomba:
Pri vprašanjih









Kaj ste vi kot otroci najraje počeli v prostem času? (Tabela 15)
Kaj vaš otrok najraje počne v prostem času? (Tabela 16)
Kje bi si vi želeli, da bi preživljal več prostega časa? (Tabela 17)
Bi si želeli, da bi obstajal zunanji prostor, kjer bi vaš otrok lahko v svojem prostem času:
(Tabela 19)
Kakšen bi bil idealen zunanji prostor za vašega otroka, kjer bi lahko preživljal svoj prosti
čas? (Tabela 20)
Kaj bi si vi kot starši še želeli, da bi bilo na voljo v občini Medvode? (Tabela 21)
S čim imajo mladi v občini Medvode težave? (Tabela 22)
Kaj vas skrbi za svojega otroka glede preživljanja njegovega prostega časa? (Tabela 23)
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sem uporabila enak princip obdelave podatkov, čeprav je tip vprašanj različen (odprti, polodprti,
zaprti tip). Računala sem frekvence in veljavni odstotek glede najbolj zaželene izbire do najmanj
zaželene. Pri zaprtem tipu vprašanja (Tabela 19) so bile izbire podane in so se anketiranci z
izbiro strinjali ali ne. V tem primeru sem seštela frekvence, ki so bile izbrane. Pri odprtih tipih
vprašanj (Tabela 15, Tabela 16, Tabela 17, Tabela 20, Tabela 21, Tabela 23) so anketiranci izbire
napisali sami, ki sem jih kasneje kategorizirala, kot sem že opisala zgoraj. Tudi tu sem seštela
frekvence, ki so bile izbrane, saj so imeli anketiranci možnost izbire več odgovorov. Pri
polodprtem tipu vprašanja (Tabela 22) so bile nekatere izbire podane, če so želeli pa so
anketiranci lahko dodali svojo. Na enak način sem tudi tu seštela frekvence, ki so bile izbrane.
Pri vprašanju Bi si želeli, da bi obstajal zunanji prostor, kjer bi vaš otrok lahko v svojem prostem
času: (Tabela 19), kjer so bile izbire podane in so se anketiranci z izbiro strinjali ali ne, ena
oseba ni označila svojega ne/strinjanja pri vseh možnosti izbire, zato sem njene odgovore pri tem
vprašanju v celoti izključila zaradi relevantnosti ostalih podatkov.
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12.4.5 PREDSTAVITEV REZULTATOV
Tabela 15: Frekvenčna porazdelitev in veljavni odstotki dejavnosti, ki so jih anketiranci kot
otroci najraje počeli v svojem prostem času (n=55)
dejavnosti prostega časa

f

%

druženje z vrstniki

26

47,3

šport

26

47,3

igrali smo se

25

45,5

na prostem – narava, zunaj, gozd

24

43,6

igre (gumi tvist, gnilo jajce, ristanc, zemljo krast)

19

34,5

kolo

12

21,8

drugo

12

21,8

skrivalnice

7

12,7

branje

5

9,1

Opomba: Pod drugo spadajo aktivnosti, ki jih je izpostavil le eden izmed anketirancev: nagajali sosedom,
glasba, ročna dela, lego kocke, avtomobilčki, se šli vojne, taborili, kino, TV, pomagala v
kuhinji, raziskovali, bili kreativni.

Tabela prikazuje pogostost prostočasnih aktivnosti, s katerimi so se anketiranci najraje ukvarjali
v svojem prostem času kot otroci. Največ so se družili z vrstniki (47,3 %) in se ukvarjali s
športnimi aktivnostmi (47,3 %). Sledi to, da so se igrali (45,5 %) ter da so čas preživljali zunaj v
naravi (43,6 %).
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Tabela 16: Frekvenčna porazdelitev in veljavni odstotki najljubših dejavnosti prostega časa
otrok anketirancev (n=55)
dejavnosti prostega časa
otrok anketirancev

f

%

šport

34

61,8

računalnik in tv

25

45,5

kolo

17

30,9

se igra

13

23,6

druženje s prijatelji/z vrstniki

13

23,6

rolanje

11

20,0

ustvarja –riše; lego kocke

10

18,2

na prostem –narava, zunaj, gozd

7

12,7

branje

7

12,7

drugo*

6

10,9

živali

5

9,1

glasba

5

9,1

Opomba: Pod drugo spadajo aktivnosti, ki jih je izpostavil le eden izmed anketirancev: mobitel, kuha,
pomaga pri delu, potepanje, skrivalnice, družabne igre.

Iz tabele je razvidno, da se otroci anketirancev v svojem prostem času najraje ukvarjajo s
športnimi aktivnostmi (61,8 %), posebej so še izpostavili vožnjo s kolesom (30,9 %). Veliko jih
čas preživlja tudi za računalnikom in televizijo (45,5 %). Le 12,7 % jih prosti čas najraje
preživlja zunaj.
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Tabela 17: Frekvenčna porazdelitev in veljavni odstotki kraja, kjer bi si anketiranci želeli, da bi
njihov otrok preživljal več prostega časa (n=51)

kraj želenega preživljanja
prostega časa

f

%

na prostem –narava

27

54,0

na igrišču

10

20,0

šport

7

14,0

drugo

11

22,0

v redu je, kot je / sem zadovoljen

5

10,0

v družbi vrstnikov/prijateljev

4

8,0

Opomba: Pod drugo spadajo aktivnosti, ki jih je izpostavil le eden izmed anketirancev: doma, ustvarjalne
delavnice, med odgovornimi mentorji, učenje, manj računalnika, z družino, branje, preveč
športa, preveč TV, za računalnikom, za TV.

Tabela prikazuje pogostost kraja, kjer bi si anketiranci želeli, da bi njihov otrok preživljal več
prostega časa. Največ si jih želi, da bi svoj čas preživljali zunaj na prostem (54,0 %), 10 %
anketirancev je tudi izpostavilo, da so zadovoljni, kje njihov otrok preživlja svoj prosti čas.

Tabela 18: Frekvenčna porazdelitev in prikaz veljavnih odstotkov lastne izbire otrok
anketirancev za aktivnosti v prostem času (n=55)
lastna izbira

f

%

vedno

9

16,4

pogosto

44

80,0

redko

2

3,6

nikoli

0

0

skupaj

55

100,0

Od vseh otrok anketirancev jih lahko 16,4 % vedno samih izbira, kaj bodo počeli v prostem času,
80,0 % jih lahko izbira pogosto in 3,6 % redko. Odgovora nikoli ni izbral nihče izmed
anketirancev.
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Tabela 19: Frekvenčna porazdelitev in prikaz veljavnih odstotkov za dejavnosti na prostem,
katere bi si anketiranci želeli za preživljanje prostega časa svojih otrok (n=54)
aktivnosti

f

%

se naučil/a česa novega

54

100,0

se sam/a odločal/a za vrsto igre

54

100,0

preživljal/a čas v naravi

53

98,1

se umaknil/a, če bi se tako počutil/a

53

98,1

spoznaval/a nove ljudi

53

98,1

izražal/a svoje ideje in jih uresničil/a

52

96,3

ustvarjal/a

48

88,9

gradil/a leseno hiško

46

85,2

delal/a z naravnimi materiali (les, zemlja …)

45

83,3

pekel/a na ognju (kruh, kostanj …)

44

81,5

imel/a možnost priti in oditi po svojih željah

44

81,5

hodil po vrvi (slack-linu)

30

55,6

kuril/a ogenj

24

44,4

Vsi anketiranci bi si želeli za svoje otroke zunanji prostor, kjer bi se lahko ti naučili česa novega
(100,0 %) ter se sami odločali za vrsto igre (100,0 %). 98,1 % si jih želi, da bi njihovi otroci
preživljali čas v naravi, se umaknili, če bi se tako počutili in imeli možnost spoznavanja novih
ljudi.
Izpostavila bi, da so za vse aktivnosti anketiranci odločili v zelo visokem odstotku, nižji so le
odstotki za aktivnosti kurjenje ognja (44,4 %) in hoji po vrvi (55,6 %).
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Tabela 20: Frekvenčna porazdelitev in prikaz veljavnih odstotkov za idealen zunanji prostor,
kjer bi otroci anketirancev lahko preživljali prosti čas (n=51)
idealen zunanji prostor za otroke

f

%

v naravi

27

52,9

drugo

18

35,3

varno

15

29,4

športno igrišče

13

25,5

dejavnosti naštete v prejšnjem vprašanju/tabeli

8

15,7

igrala

6

11,8

nadzorovano

3

5,9

Opomba: Pod drugo spadajo aktivnosti, ki jih je izpostavil le eden izmed anketirancev: druženje,
taborjenje, sami skrbeli za hrano, z računalniki, ga imamo, brez tehnologije, živali, blizu
doma, prilagojen otrokom, knjižnica, muzej, da se počuti dobro, vrt pred hišo, da ven energijo,
da ponuja različne možnosti, prost dostop, ustvarjalno igrišče, v lokalni skupnosti.

Tabela prikazuje, da si 49,0 % anketirancev želi, da bi bil tak prostor v naravi, 27,5 % jih je
izpostavilo varnost takšnega prostora. Izpostavila bi, da je 15,7 % anketirancev naštelo, da bi si
želeli dejavnosti, ki so bile prej napisane v tabeli. 5,9 % je pomembno, da bi bil tak prostor
nadzorovan.
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Tabela 21: Frekvenčna porazdelitev in prikaz veljavnih odstotkov aktivnosti, ki bi si jih starši v
Občini Medvode želeli (n=43)
aktivnosti, ki bi si jih starši
želeli v občini Medvode

f

%

športna infrastruktura

28

65,1

bazen

19

44,2

drugo

11

25,6

aktivnosti, igre

9

20,9

park, zunaj

8

18,6

prostor za druženje

5

11,6

Opomba: Pod drugo spadajo aktivnosti, ki jih je izpostavil le eden izmed anketirancev: spoznavanje s
kmetijo, zastonj igrišča, igrala, mini bus, dovolj je vsega, vaški trg, tržnica, casino, klub za
modelarstvo, kino, z elementi zgoraj.

Tabela prikazuje, da bi si večina anketirancev v občini Medvode želelo več športne infrastrukture
(65,1 %). Kar 44, 2 % si jih želi bazen. Izpostavili so tudi, da bi si želeli več aktivnosti in iger
(20,9 %), urejen park in zunanje prostore (18,6 %) in prostor za druženje (11,6 %).
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Tabela 22: Frekvenčna porazdelitev in prikaz veljavnih odstotkov težav, ki jih imajo mladi v
občini Medvode (n=52)
težave mladih

f

%

uporaba alkohola in drog

34

65,4

ni prostora za druženje

24

46,2

premalo aktivnosti

22

42,3

drugo

14

26,9

Opomba: Pod drugo spadajo aktivnosti, ki sta jih v večini izpostavila le dva ali manj anketirancev, kot na
primer: ni športne infrastrukture, slabe šole, prevoz iz oddaljenih krajev, premalo oglaševanja,
ni kina, hiter tok življenja, ni bazena.

Iz tabele je razvidno, da anketiranci menijo, da imajo mladi v občini Medvode največ težav z
uporabo alkohola in drog (65,4 %), 46,2 % je mnenja, da je težava mladih ta, da nimajo prostora,
kjer bi se lahko družili, 42,3 % pa meni, da je za mlade na voljo premalo aktivnosti.

Tabela 23: Frekvenčna porazdelitev in veljavni odstotki skrbi anketirancev za svojega otroka
glede preživljanja njegovega prostega časa (n=49)
skrbi staršev

f

%

»slaba družba«

15

30,6

alkohol, droge, kajenje

12

24,5

preveč računalnika in tv

9

18,4

dolgčas

7

14,3

za enkrat nič

7

14,3

drugo

7

14,3

nasilje

5

10,2

premalo gibanja

3

6,1

Opomba: Pod drugo spadajo aktivnosti, ki jih je v večini izpostavil le eden izmed anketirancev: ni
prostora v naravi za druženje, onesnaženo okolje, promet, preveč časa gre za šolo, varnost.

Anketirance za svoje otroke glede preživljanja njihovega prostega časa najbolj skrbi »slaba
družba« (30,6 %), sledijo droge in alkohol, kar skrbi 24,5 % anketirancev. 14,3 % jih je
izpostavilo, da jih skrbi, ker se njihovi otroci dolgočasijo, prav toliko (14,3 %) pa jih glede
lastnih otrok zaenkrat nič ne skrbi.
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12.5 INTERVJU

12.5.1 OPIS VZORCA
Intervju sem izvedla z direktorjem Javnega zavoda Mladinski center Medvode Urbanom
Erženom.

12.5.2 IZBOR RAZISKOVALNIH INSTRUMENTOV
Uporabila sem polstrukturiran intervju, sestavila sem vprašanja glede na področje dela in
izkušnje, ki jih ima intervjuvanec. Teme pogovora so se nanašale na poslanstvo Javnega zavoda
Mladinski center Medvode, ciljno populacijo zavoda, težave mladih v občini Medvode,
poznavanje koncepta doživljajskega igrišča in možnosti njegove realizacije.

12.5.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Z Urbanom Erženom sva sodelovala že celo leto. Na intervju je takoj z veseljem pristal. Intervju
sem opravila 19. junija 2013. Na začetku sem mu na kratko predstavila rezultate skupinskega
intervjuja, fokusne skupine in anketnih vprašalnikov. Pogovor sem snemala z diktafonom.
Pogovor je trajal 30 minut.

12.5.4 POSTOPEK OBDELAVE ZBRANIH PODATKOV
Na podlagi posnetega pogovora sem dobesedno zapisala potek intervjuja in ga obdelala glede na
posamezne teme.

12.5.5 PREDSTAVITEV REZULTATOV
Urban Eržen je direktor Javnega zavoda mladinski center Medvode. (Opomba: Med pisanjem
diplomskega dela se je zavod preimenoval v Javni zavod za kulturo in mladino Medvode.) Leta
2008 je Mladinski center ustanovila Občina Medvode. Njihovo poslanstvo je celostna podpora
pri oblikovanju identitete mladih v Medvodah in bližnji okolici. Zagotavljajo prostor v lokalni
skupnosti za negovanje kulturnih in socialnih stikov med mladimi, spodbujajo socialno
integracijo, aktivno participacijo in družbeno odgovornost, podpirajo prostovoljne aktivnosti in
neformalno izobraževanje. Mladim želijo ponuditi kvalitetno prostorsko in tehnično
infrastrukturo, ki bi jim omogočala izvajanje projektov, preko katerih bi jih motivirali za delo v
lokalnem okolju in jim omogočali razvoj na njihovi življenjski in profesionalni poti. Direktor je
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delo mladinskega centra ocenil kot zelo dobro in izpostavil, da po njegovem mnenju tudi
nekatera izmed večjih mest v Sloveniji tega področja nimajo tako dobro urejenega.

Ciljna populacija Mladinskega centra Medvode
Srednješolce in študente je označil za glavno ciljno populacijo. So pa v mladinskem centru
osredotočeni na več starostnih skupin in si želijo, da bi mladi že zgodaj začeli hoditi k njih, med
odraščanjem pa bi le menjali programe. »pol je tko začnejo hodt, k dojenčki, pol hodjo na
otroške predstave kot otroc, pol začnejo delat v Bivaku tud svoje projekte, pa kšn projekt tud tko
na vn, pol so pa v bistvu že aktivni člani, k najstniki pa študentje so pa že mladinski delavci pa
se tk nekak vse skupi se razvija«

Težave mladih v občini Medvode
Za največjo težavo mladih v Medvodah je navedel razdeljenost in razdrobljenost Medvod. »je
tok velik vasi pa tok velik tega. Pa različne šole na različnih koncih. Tko da v bistvu mladi
nimajo neke centrale, stične točke« Pravi, da identiteta, da si Medvodčan, ne obstaja. » tle je pa v
bistvu bit Medvodščan, kaj to sploh je?« »Ne, zdej je pa v bistvu sam Medvoška občina, ampak
še zmeri je vsaka vas …«
Težava mladih je tudi, da nimajo skupnega prostora za druženje, ampak so prepuščeni sami sebi.
Nekateri mladi se znajdejo, nekateri pa ne. Mladinski center je omenil kot edino možnost
skupnega druženja, ki jo mladi v Medvodah imajo. Ker je pomanjkanje tega, je posledica
nepovezanost: »pa usi ti otroc niso pol povezan«.
Težava je tudi v slabi povezanosti občine Medvode z avtobusi. Zdaj so sicer uvedli nove linije,
tako da je stanje boljše, prej je bila edina možnost za otroke, da so se udeleževali programov v
Medvodah, če so jih pripeljali starši.
Omenil je tudi kulturne razlike, saj tu živi tudi precej priseljencev: »tud te majo v bistvu ful
težave, k niso sprejeti«
Sprašuje se, kako »predramt Medvode. K k u bistvu se, se organizirat, de bojo ti mulci začutl, da
je Jedro (mladinski klub mladinskega centra, op.) njihov plc«. Hkrati omeni, da je nekaterim
njihovim programom (šolski plesi, Dnevni center Bivak) to uspelo, rabijo pa še več tega.
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Doživljajsko igrišče
Direktor razume koncept doživljajskega igrišča kot »tko,da je to u bistvu koncept mladinskega
centra«. Ta koncept bi rad razširil na širšo lokalno skupnost. Tako kot mladinski center ponuja
možnosti, delo in izvajanje projektov, enako na doživljajskem igrišču lahko sekajo, delajo in so
svobodni.
Vidi veliko povezanost v tem, da otroci in mladi že zgodaj pridejo v stik z odgovornostjo,
»pridejo v stik in opazujejo nehote, potem se nalaga ta znanje«, potem se, »k so 18 19, so to res
že mladi, k resno prevzemajo odgovornosti, furajo projekte«.
Njegova želja je, da bi lahko celi občini omogočil, da bi lahko otroci preživljali čas na
doživljajskem igrišču. Sicer ve, da so interesi otrok različni, eni bi obiskovali plesno šolo, drugi
športne tečaje, tretji pa bi hodili na doživljajsko igrišče.

Možnosti za doživljajsko igrišče
Realne možnosti za doživljajsko igrišče po njegovem mnenju so. »Kar se tiče u bistvu prostora
ga ni problem dobit ne«. Tudi strošek se mu ne zdi prevelik in se mu zdi, da bi lahko dobili denar
za začetek projekta, predvsem, če bi denar za plačo pokrivali v okviru Javnega zavoda mladinski
center Medvode. »Ti rabš strošek za unga delavca, če je to u okviru Bivaka pa nek začneš. Pol
pa začneš delat, temu se reče projekt, k se razvija pa teče.«
Glavno težavo vidi v tem, da nima primernih strokovnjakov, saj sedaj midve s sodelavko
odhajava in ne vidi ljudi, ki bi lahko v okviru Mladinskega centra to pokrivali. »sm zdj ne vem,
kua se bo zgodil, zdj glede na to, da vidve odhajata, pa ne vem, kuk bo s CPM-jem (Centrom za
pomoč mladih op.)«
Najprej se bo tako osredotočil na ohranjanje enakega nivoja delovanje Dnevnega centra Bivak.
»ja. Zdej sigurn ne blo nč. Tak res, če bi vidve ble pa vam to špila, bi se zdj lhka kej pogovarjal o
tem, zdj k bom pa dubu nove pa nč«
Čeprav se mu zdi doživljajsko igrišče odlična ideja, ima tudi pomislek, če so Medvode za to
premajhne. »glede na to, kuk velk mest so, je mladinsk centr že to kr velik za tako populacijo za
tak kraj«.

69

13 INTERPRETACIJA REZULTATOV GLEDE NA RAZISKOVALNA
VPRAŠANJA
Interpretacija rezultatov združuje rezultate vseh uporabljenih metod: skupinskega intervjuja,
fokusne skupine, intervjuja in obeh anketnih vprašalnikov. Različne vire informacij sem združila
in med seboj primerjala ter prikazala pregledno sliko stanja. S pomočjo analize rezultatov želim
dobiti širši pregled na problematiko, ki jo raziskujem.

13.1 POTREBE MLADIH PO PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA
DRUŽENJE
Iz skupinskega intervjuja je razvidno, da se otroci v prostem času najraje družijo (»ja, da se
družmo«). Tudi v fokusni skupini so druženje s prijatelji kot pomembno izpostavili vsi fantje. (»S
prjatli smo uzun. Uživaš u lajfu.«) Otrokom, ki so rešili anketni vprašalnik je v veliki meri
druženje pomembno, kar 46,4 % jih je izpostavilo, da se v prostem času najraje druži s svojimi
prijatelji. Druženje je nekaterim (5,6 %) tako pomembno, da so to izpostavili tudi pri naslednjem
vprašanju, čeprav sem jih spraševala le po kraju preživljanja prostega časa. Predvidevam, da so s
tem želeli nakazati, da jim kraj ni tako pomemben, kakor družba.
Zanimivo je, da je pogled staršev na to drugačen. Le 23,6 % staršev je v anketnih vprašalnikih
odgovorilo, da njihov otrok najraje preživlja svoj prosti čas s svojimi vrstniki. 8,0 % si jih želi,
da bi njihov otrok v družbi prijateljev preživljal še več svojega prostega časa.
Ko sem starše spraševala, kaj jih skrbi glede preživljanja prostega časa njihovih otrok, jih je
največ (30,6 %) odgovorilo, da »slaba družba«, ki bi jo njihovi otroci imeli.
Preko socialnih stikov z ostalimi vrstniki se mladi urijo v različnih vlogah in veščinah, tako si
določajo svoje življenjske cilje, oblikujejo svoje vrednote in posledično oblikujejo tudi svojo
identiteto. Več socialnih veščin, kot jih ima posameznik, bolj ima pozitivno samopodobo.
(Ogrinc, 2012) Socialne veščine pa ne more pridobiti sam, temveč le v interakciji z drugimi.
Skozi igro ima otrok priložnost se postaviti v različne vloge, preizkušati različna obnašanja in
ugotoviti, kakšne so posledice njegovega obnašanja pri vrstnikih.
ŠPORTNE AKTIVNOSTI
Tušak (2005) trdi, da mladostniki potrebujejo šport za razvoj zrele osebnosti. Preko športa lahko
dosežejo športno in splošno samopodobo ter motivacijo, oblikujejo vrednote, lažje dosegajo
življenjske cilje.
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Fantje v fokusni skupini so povedali, da se v prostem času najraje ukvarjajo s športom. Njihovo
preživljanje prostega časa je vsak dan podobno (»V bistvu vsak dan skor enak. Greš na igrišče
špilat fuzbal, pol greš u Presko, mimo sladoleda, pol pa spet dan.)« Vedno se dobijo na igrišču,
kjer igrajo nogomet, potem spremenijo lokacijo in gredo na drugo športno igrišče. Iz anketnih
vprašalnikov otrok je razvidno, da se otroci v prostem času največkrat ukvarjajo s športnimi
aktivnostmi (58,7%). Tudi iz anketnih vprašalnikov staršev je razvidno, da se otroci anketirancev
v svojem prostem času najraje ukvarjajo s športnimi aktivnostmi (61,8 %). Šport je zasedel velik
odstotek odgovorov, zaradi pogostosti odgovorov sem posebej kategorizirala rolanje (20,0 %) in
vožnjo s kolesom (30,9 %), ki ne spadata med zgornjih 61,8 %. Prav tako 38,3 % otrok
odgovarja, da čas najraje preživijo na treningih oz. vajah (Opomba: sem lahko spadajo tudi
glasbene vaje.), 31,1 % pa se jih najraje zadržuje na igriščih.
30,9 % anketirancem športno igrišče predstavlja tudi idealen zunanji prostor za preživljanje
prostega časa.
Šport je le eden izmed kanalov izražanja samega sebe, šport je lahko tista aktivnost preko katere
uriš svoje veščine, sposobnosti in vadiš svojo vztrajnost in potrpežljivost. Motorične veščine so
pomemben element doživljajskega igrišča, vendar se tam ne osredotoča le na te veščine, ampak
na vse različne ravni osebnega razvoja otrok in mladih.
V fokusni skupini so se fantje najprej strinjali, da je v Medvodah za mlade na voljo dovolj
aktivnosti. Ob nadaljevanju pogovora pa so dejali, da bi si želeli več športnih igrišč. (»Kšno
igrišče bi lahko naredl, tak res dobr.«)
Otroci (27,0 %) bi si v Občini Medvode želelo več različnih športnih aktivnosti. Največ bi si jih
želelo (21,3 %) bazen, kjer bi lahko plavali. Starši so v anketnih vprašalnikih odgovorili, da bi si
za svoje otroke v občini Medvode želeli več športne infrastrukture (65,1 %). Kar 44, 2 % si jih
želi bazen.
Potreba po več športnih aktivnostih in temu primerne infrastrukture v občini Medvode je močno
izražena.
MOŽNOST LASTNE IZBIRE O PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA
V anketnih vprašalnikih je 36,2 % otrok odgovorilo, da si lahko vedno sami izberejo, kaj bodo
počeli v prostem času, 56,1 % jih lahko izbira pogosto in 7,7 % redko. Odgovora nikoli ni izbral
nihče izmed anketirancev. Starši so na enako vprašanje za svoje otroke odgovorili, da lahko
16,4 % njihovih otrok vedno samih izbira, kaj bodo počeli v prostem času, 80,0 % jih lahko
izbira pogosto in 3,6 % redko. Odgovora nikoli prav tako ni izbral nihče izmed staršev.
Fantje iz fokusne skupine so dejali, da se lahko sami odločijo, kaj bodo počeli v prostem času.
(»Ja, gremo vn, pa se pol sami odločmo, ane. Kaj nam paše.«)
Čeprav v teoretičnem delu pišem, da naj bi otroci redko dobili priložnost, da sami samostojno
določijo svoj način igre, je iz mojih rezultatov razvidno, da ima večina možnost odločanja o
načinu preživljanja prostega časa.
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Mladi v prostem času počnejo tisto, česar nimajo za dolžnosti, temveč jim aktivnosti prinašajo
zadovoljstvo in užitek, izjemno veliko jim pomeni kakovost preživljanja prostega časa. (Gril,
2006) Mladi se za aktivnost odločijo zaradi lastnih interesov in ne zaradi interesov okolja. Sicer
si lahko želijo tudi podpreti lokalno skupnost in spodbujati skupnostno življenje, vendar želijo v
prvi vrsti razviti svoje kompetence, se zabavati in vzpostavljati stike z drugimi. (Hurrelmann,
2007 v Kuhar 2011)
Če otrokom in mladim že v zgodnjih letih dovolimo možnost izbire in odločanja o lastnem
življenju se lahko tako že sproti naučijo in razumejo pomen odgovornosti za svoja dejanja.
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA V NARAVI
Otroci iz Bivaka svoj prosti čas radi preživljajo zunaj, tudi med časom dnevnega centra jim je
všeč, če imamo aktivnosti zunaj. Želeli bi si tudi raziskati okolico mladinskega centra. (»tm, k je
podrtija ena«, »ja, ne vem, lahko bi šli kej raziskat«) Vsi fantje iz fokusne skupine svoj čas
najraje preživljajo zunaj. Razloge, da so rajši preživljajo svoj čas zunaj, kot notri, so našteli v
tem, da je zunaj več družbe, prijateljev, več možnosti izbire. (»uzun pa se dogaja«) Zunaj kot že
omenjeno, najraje igrajo nogomet in kolesarijo.
Iz anketnih vprašalnikov otrok je razvidno, da 71,9 % otrok najraje preživlja svoj prosti čas zunaj
še dodatnih 16,8 % jih je odgovorilo, da je ta kraj gozd. Zanimivo, da je le 12,7 % staršev
odgovorilo, da njihov otrok najraje preživlja svoj prosti čas zunaj (v naravi, gozdu). Ko so
odgovarjali za preživljanje prostega časa, ko so bili sami otroci, pa jih je 43,6 % odgovorilo, da
so ta čas najraje preživljali zunaj. 54,0 % staršev bi si želelo, da bi njihovi otroci več časa
preživeli v naravi.
Vsi otroci potrebujejo prostor, ki je samo njihov, prostor, kjer so lahko glasni, umazani, nori,
spontani in kakršni koli se počutijo biti. (Sutton, 2005) Za otroke je dobro, da imajo izkušnje iz
različnih okoljih. Urbano okolje ponuja le stavbe, asfalt in pločnike, kar sicer omogoča svoj
način igre, vendar pa drevesa, rastline in travnate površine ponujajo zanimivo alternativo.
Pomembno je, da otroci preko igre dobijo izkušnje in zavedanje, da je potrebno, da se stvari
spreminjajo, tako kot se narava spreminja v različnih letnih časih. (Making sense: playwork in
practice, 2001)
Potreba po preživljanju prostega časa na prostem, v zunanjem okolju, je močna izražena. Želijo
si naravnih površin, biti v gozdu, na travniku.
Otroci, ki se igrajo zunaj in vzpostavljajo odnose z drugimi otroci iz svojega kraja imajo lahko
pozitiven učinek na lokalno povezanost, namreč bolj kot so socialne mreže otrok povezane, večje
je tudi zaupanje staršev v varnost okolice. (Shackell, Butler, Doyle in Ball, 2008)
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13.2 TEŽAVE MLADIH V OBČINI MEDVODE
Mladi, starši in direktor mladinskega centra so izpostavili tri glavne težave mladih v občini, to so
razdrobljenost občine, pomanjkanje prostora za druženje in uporaba alkohola in ostalih drog.

RAZDROBLJENOST/RAZDELJENOST OBČINE
Fantje iz fokusne skupine so izpostavili razdrobljenost občine Medvode. Osnovna šola Preska in
Osnovna šola Medvode sta med seboj oddaljeni le 2 km, a fantom predstavlja čisto drug svet.
Imeli so tudi močno potrebo po tem, da so Medvode predstavili kot boljše od drugih krajev v
občini.
Tudi direktor mladinskega centra je za največjo težavo izpostavil razdeljenost in razdrobljenost
Medvod. (»… je tok velik vasi pa tok velik tega. Pa različne šole na različnih koncih. Tko da v
bistvu mladi nimajo neke centrale, stične točke.«) Pravi, da identiteta, da si Medvodčan, ne
obstaja.
V anketnih vprašalnikih težave razdrobljenosti in razdeljenosti občine ni bilo zaznati.
POMANJKANJE PROSTORA ZA DRUŽENJE
Mladi za zdrav razvoj potrebujejo lastne socialne mreže in možnost širše družbene socializacije.
Mladi potrebujejo možnost posredovanja in učenja iz lastnih izkušenj, le tako bodo lahko tudi
pridobili znanja, ki jih bodo lahko uporabili v resničnem življenju. Za to pa jim mora biti na
voljo prostor, kjer bodo sami našli smisel zase in bodo videli pomen v lastnih aktivnostih in
sodelovanju. (Mrgole, 2003)
Direktor mladinskega centra vidi veliko težavo tudi v tem, da mladi nimajo skupnega prostora za
druženje, ampak so prepuščeni sami sebi. Nekateri mladi se znajdejo, nekateri pa ne. Mladinski
center je omenil kot edino možnost skupnega druženja, ki jo mladi v Medvodah imajo. Ker je
pomanjkanje tega, je posledica nepovezanost. (»pa usi ti otroc niso pol povezan«) Sprašuje se,
kako »predramt u bistvu Medvode. k u bistvu se, se organizirat, de bojo ti mulci začutl, da je
Jedro(klub mladinskega centra, op.) njihov plc«. Hkrati omeni, da je nekaterim njihovim
programom (šolski plesi, Dnevni center Bivak) to uspelo, rabijo pa še več takšnih programov.
46, 2 % staršev, ki so odgovorili na anketne vprašalnike se strinja s tem, da je težava mladih v
občini Medvode, da nimajo prostora za druženje. Tako meni tudi 30,9 % otrok, ki so izpolnjevali
anketni vprašalnik.
Mion (1999) preventivo povezuje z razvojem in spodbujanjem mladih, da se ti sami lahko
spoprimejo z nevarnostmi družbe in lastnimi stiskami. Priporoča tudi, da se mladim, ki nimajo
primernih identifikacijskih modelov, ponudi ustrezne in visoko motivirane like odraslih
vzgojiteljev. Pomembno je, da pri načrtovanju programov upoštevamo potrebe mladih, saj bo to
prineslo tudi med izvajanjem programa več zadovoljstva pri vseh udeležencih. (Mrgole, 2003)
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Pedagoške aktivnosti se morajo
(Bajzek, 2003)

preseliti k mladim in se prilagoditi okolju, kjer živijo mladi.

Izpostavljene so bile tudi naslednje težave mladih: uporaba alkohola in drog (tako meni 65,4 %
staršev in 56,5 % otrok), premalo aktivnosti (42,3 % staršev je obkrožilo ta odgovor in 42,4 %
otrok). 3,7 % otrok anketirancev je samih izpostavilo, da je največja težava mladih ta, da so sami
preleni.

13.3 POTREBE
MEDVODE

MLADIH

PO

DOŽIVLJAJSKEM

IGRIŠČU

V

OBČINI

Potrebe mladih po doživljajskem igrišču sem preverjala preko vprašanj o aktivnostih, ki so
sestavni del doživljajskih igrišč: posamezne aktivnosti, aktivna participacija, soustvarjanje,
povezanost z lokalno skupnostjo, možna tveganja, prostor v naravi. Že prej sem opisala, da je
potreba po preživljanju prostega časa v naravi močno izražena. Tu nadaljujem z ostalimi rezultati
hitre ocene stanja.
Otroci so v anketnih vprašalnikih odgovarjali, da bi si v največji meri (86,1 %) predvsem želeli
prostor za preživljanje prostega časa, kjer bi lahko sami odločali o prihodu in odhodu. Izjemno
velikemu odstotku otrok (84,2 %) je pomembno, da bi bil to prostor, kjer bi spoznali nove ljudi,
79,4 % bi se jih rado naučilo česa novega, 77,8 % izražalo svoje ideje in jih uresničilo. 72,7 % se
zdi pomembno imeti možnost umika, če bi se tako počutili. 69,1 % bi se radi sami odločali za
vrsto igre. Od podanih aktivnosti pa jih je največ izbralo (66,5 %) peko na ognju in ustvarjanje
(56,2 %). Najnižje, a še vedno visoke odstotke so dobivale aktivnosti kot so kurjenje ognja (43,3
%) in delo z naravnimi materiali (42,3 %).
Za vse aktivnosti za katere sem spraševala in ki so prisotne na doživljajskem igrišču so
anketiranci odgovarjali v velikem odstotku, najmanj (42,3 %) se jih je odločilo za odgovor delo z
naravnimi materiali.
V Bivaku so otroci predlagali, da bi lahko program nadgradili tako, da bi zunaj »kuril ogenj«,
»ja, kruh bi pekl, pa hrenovke«, »lahko bi mel piknike tle uzun«, »pa hiško na drevesih bi lahko
zgradil«. Skupno so potem nadgradili idejo, da bi lahko potem »pol bi lahk prespal tle, bi prnesl
spalne vreče pa bli na travi«, »ja, kot taborjenje«, »ja, pa rutke bi si lahko naredl, pa ogenj
zakuril, pol bi pa zaspal«.
Za svoj idealen zunanji prostor za preživljanje prostega časa so otroci označili travnik (38,2 %),
sledi gozd, ki bi si ga izbralo 33,0 % anketirancev. Anketiranci so poudarili tudi pomen druženja
s prijatelji v zunanjem prostoru (15,2 %).
Večina doživljajskih igrišč je bila ustanovljena v urbanih središčih kot odgovor na zmanjševanje
primernih prostorov za kreativno igro otrok. (Chilton, 2003) Kljub trudu le redka igrišča
resnično in pristno nadomeščajo naravna okolja, kjer so se včasih otroci igrali, saj je zelo težko
to prikazati na točno določenem območju v točno določenih odpiralnih urah. Nekatera igrišča bi
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lahko opisali tudi kot gete, ne kot oaze igranja, prisotnost delavcev na igrišču pa je za otroke
večinoma časa nerelevantna. (Conway, 2003) Sam prostor doživljajskega igrišča spodbuja
socialno interakcijo. To je socialni prostor, v katerem se lahko otroci sporazumevajo z odraslimi
in otroki. Na konvencionalnih igriščih se otroci ponavadi igrajo s svojimi brati ali sestrami,
prijatelji ali varuhi. Na doživljajskem igrišču pa otroci ustvarijo nove odnose. Odrasli ne rabijo
biti prisotni, poudarja se pomembnost razmerja otrok-otrok. Otroci veliko časa namenijo grajenju
struktur oz. objektov na doživljajskem igrišču, to pa zahteva tudi pomoč njihovih vrstnikov.
Otroci se v večji meri povežejo z ostalimi otroki na doživljajskih igriščih kot na tradicionalnih
igriščih. Na doživljajskem igrišču se otroci naučijo prebijati skoti težave v odnosih z vrstniki.
(Sutton, 2005)
V Bivaku jim je všeč to »prov hudo je«, da aktivnosti niso vnaprej določene za posamezen dan,
ampak stvari potekajo sproti. »Men je pač bolš, če je več stvari naenkrat, da ni sm ena stvar« in
zaradi tega jim v dnevnem centru ni dolgčas.
Direktor mladinskega centra vidi doživljajsko igrišče kot prostor za aktivno participacijo
udeležencev. To povezuje tudi z mladinskim centrom. »tko,da je to u bistvu koncept mladinsga
centra«. Ta koncept bi rad razširil na širšo lokalno skupnost. Tako kot mladinski center ponuja
možnosti, delo in izvajanje projektov, enako na doživljajskem igrišču lahko mladi sekajo, delajo
in so svobodni.
Mladi z aktivnim vključevanjem pridobivajo socialne veščine, kot so komunikacija, spretnost
reševanja konfliktov, sposobnost razumevanja različnih vidikov na stvari, medosebno
razumevanje. (Kuhar, 2011) Participacija ima pozitivne učinke na posameznika in tudi potencial
za družbene spremembe. (Gril, Klemenčič in Autor, 2009) Doživljajsko igrišče omogoča
otrokom, da si sami določijo igro, izhajajoč iz lastnih potreb. Otrok ima priložnost sprejemanja
lastnih odločitev, iskanja rešitev in se igrati na svoj način po svojem tempu. Ponuja možnosti
opolnomočenja in sprejemanja novih izzivov in sprejemljivega tveganja in tako lahko otrok
pridobi na samozavesti in samopodobi. Otrok dobi izkušnjo spoštovanja njegove osebnosti in
individualnosti. (Petitpas, 2011)
Direktorju mladinskega centra se zdi zelo pomembno, da mladi že zgodaj pridejo v stik z
odgovornostjo, »pridejo v stik in opazujejo nehote, potem se nalaga ta znanje«, potem se, »k so
18 19, so to res že mladi, k resno prevzemajo odgovornosti, furajo projekte«.
Otrok s svojimi idejami kreira lastne aktivnosti in igre. Doživljajska igrišča so vpeljana s strani
odraslih, vendar pa so odkrita s strani mladih. Otroci gradijo objekte na doživljajskem igrišču in
v aktivnostih ne le sodelujejo, temveč jih tudi ustvarjajo. (Sutton, 2005) Otroci kreirajo in
spreminjajo lastno igralno okolje, če so vpeti v vzpodbudno in empatično okolje, ki jim to
omogoča. (Brown, 2003) Ključen element pri postavljanju doživljajskih igrišč je tudi priznanje,
da so ideje otrok za igro pogosto boljše kot ideje odraslih. (Frost, 2006) Otroci čutijo, da je
doživljajsko igrišče njihova lastnina in nosijo odgovornost za prostor, saj je le ta nastal tak kot je
zaradi njihovega dela in truda. (Sutton, 2005) Mladi pri aktivnostih sodelujejo in s tem
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spreminjajo svojo okolico, hkrati pa se ob sočasnem procesu učenja spreminjajo tudi sami oz.
okolica spreminja njih. (Beočanin et al., 2011)

13.4 POTREBE STARŠEV PO DOŽIVLJAJSKEM IGRIŠČU V OBČINI
MEDVODE
Starši so se v otroštvu v svojem prostem času največ družili z vrstniki (47,3 %), se ukvarjali s
športnimi aktivnostmi (47,3 %) ter čas preživljali zunaj v naravi (43,6 %).
Opažajo, da je prosti čas njihov otrok drugačen. Druženje z vrstniki je pri njihovih otrocih manj
pomembno (23,6 %), preživljanje časa v naravi je po oceni staršev manj (12,7 %). In če jih je 45,
5 % označilo, da so se v svojem otroštvu igrali, to za njihove otroke velja manj (23,6 %).
Vsi (100,0 %) anketiranci bi si želeli za svoje otroke zunanji prostor, kjer bi se lahko ti naučili
česa novega in se sami odločali za vrsto igre. 98,1 % si jih želi, da bi preživljali čas v naravi, se
umaknili, če bi se tako počutili in imeli možnost spoznavanja novih ljudi.
Za vse aktivnosti za katere sem spraševala in ki so prisotne na doživljajskem igrišču so
anketiranci odgovarjali v zelo velikem odstotku, najmanj (44,4 %) se jih je odločilo za odgovor
kurjenje ognja.
Ko sem spraševala po idealnem zunanjem prostoru za preživljanje prostega časa njihovih otrok,
si 52,9 % anketirancev želi, da bi bil tak prostor v naravi. Veliko odgovorov je bilo različnih,
tako da sem jih lahko le združila pod drugo (35,3 %), kar kaže na to, kako različne potrebe imajo
starši, ko se tiče njihovih otrok.
Povezanost otrok in njihova skupna vključitev v neko igralno okolje ima lahko pozitiven učinek
tudi na lokalno povezanost. Bolj kot so socialne mreže otrok povezane, večje je tudi zaupanje
staršev v varnost okolice. (Shackell, Butler, Doyle in Ball, 2008)Starši otrok v občini Medvode
se zavedajo pomembnosti, da imajo njihovi otroci na voljo prostor v naravi, kjer se lahko učijo
novih stvari, se sami glede na svoje počutje odločajo o aktivnostih, ki jih izvajajo in da so v stiku
z vrstniki in možnimi novimi prijatelji.
Izpostavila bi, da je 15,7 % anketirancev odgovorilo, da bi si za svoje otroke želeli dejavnosti, ki
so bile napisane v tabeli. V tabeli pa so bile naštete aktivnosti, ki so sestaven del doživljajskega
igrišča.
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13.5 REALNE MOŽNOSTI ZA USTANOVITEV DOŽIVLJAJSKEG A IGRIŠČA
NA NIVOJU LOKALNE SKUPNOSTI
Na doživljajskem igrišču uporabniki razvijajo lastno skupnost skozi igro in aktivnosti. Skupnost
je tako pomembna za otroke in odrasle. Povezanost različnih skupnosti v okolju pa privede do
večja občutka varnosti. Podpora lokalne skupnosti pri odprtju doživljajskega igrišča ni
pomembna le iz finančnega vidika in finančne investicije za zagon novega programa v občini,
temveč tudi za pridobitev zaupanja bodočih uporabnikov. Povezava med igriščem in lokalno
skupnostjo bi tudi poskrbela za večjo prepoznavnost novega programa v občini in s tem večjo
možnost pridobitve udeležencev programa.
Po pogovoru z direktorjem mladinskega centra lahko rečem, da želja po programu, kot je
doživljajsko igrišče, obstaja in po njegovem mnenju obstajajo tudi realne možnosti za izvedbo
programa. Tudi strošek se mu ne zdi prevelik in se mu zdi, da bi lahko dobili denar za začetek
projekta, predvsem če bi denar za plačo pokrivali v okviru Javnega zavoda Mladinski center
Medvode. Glavno težavo vidi v tem, da nima primernih delavcev, saj sedaj s sodelavko odhajava
in ne vidi ljudi, ki bi lahko v okviru mladinskega centra to pokrivali. Najprej se bo tako
osredotočil na ohranjanje enakega nivoja delovanja dnevnega centra, kasneje pa bo razmišljal o
nadgraditvi programa v doživljajsko igrišče.
Menim, da bi se težava, ki jo je izpostavil, lahko hitro rešila. Čeprav strokovno usposobljenih
ljudi za delo na doživljajskem igrišču v Sloveniji ni veliko, verjamem, da obstaja veliko ljudi, ki
imajo primerno teoretično strokovno izobrazbo in izkušnje na drugačnih področjih dela z
mladimi in bi z veseljem raziskovali tudi ta koncept dela z mladimi.
Mladinski delavec mora imeti tudi znanje, kako vzdrževati dober stik z lokalnimi oblastmi,
pomembno je, da tudi pomembni deležniki, ki so na poziciji moči, zaznavajo, da je potrebno
delati z mladimi. Še vedno pa je za obstoj mladinske kulture najbolj pomembna podpora države
in nacionalni način financiranja mladinskih dejavnosti. (Mrgole, 2003)
Kljub temu da to predstavlja tveganje za mladinski center, saj pridobi delavce, ki jih ne pozna in
jim mora zaupati, vendar ni to nič drugače kakor z vsako drugo novo zaposlitvijo, ki bi jo
mladinski center imel.
Obstajajo možnosti za realno izvedbo doživljajskega igrišča, vendar so te po mojem mnenju še
vedno majhne, za povečanje teh možnosti v okviru mladinskega centra je torej potreben še čas, d
se tudi dnevni center še bolje utemelji v lokalni skupnosti kot kvaliteten in pomemben program,
kasneje pa bi se ga z novimi strokovnimi delavci dalo nadgraditi in ponuditi tudi nov preventivni
program za otroke in mladostnike: doživljajsko igrišče.
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14 POVZETEK UGOTOVITEV HITRE OCENE STANJA
V hitro oceno stanja sem tako vključila različne akterje, ki bi jih odprte doživljajskega igrišča v
občini zadevalo. V skupinskem intervjuju so bili vključeni uporabniki dnevnega centra Bivak za
otroke in mladostnike v občini Medvode. Skupina devetošolcev Osnovne šole Medvode je
sodelovala v fokusni skupini. Učenci 5., 6., 7., 8. in 9. razreda Osnovne šole Preska so rešili
anketni vprašalnik, kar je skupno naneslo na 196 rešenih anketnih vprašalnikov. Svojim staršem
so posredovali drug anketni vprašalnik, rešenih anketnih vprašalnikov za starše sem dobila
vrnjenih 55. Intervju pa sem opravila z direktorjem Javnega zavoda Mladinski center Medvode.
Iz rezultatov posameznih uporabljenih metod pri hitri oceni stanja sem ugotovila, kakšne so
potrebe mladih po preživljanju prostega časa, težave mladih v občini, potrebe otrok ter staršev po
doživljajskem igrišču in kakšne so realne možnosti za ustanovitev doživljajskega igrišča v
občini.
Najbolj izražene potrebe po preživljanju prostega časa otrok so potrebe po druženju s prijatelji,
vrstniki, tudi možnost spoznavanja novih ljudi. Tudi starši si želijo prostor, kjer bi si lahko
njihovi otroci družili in skupaj preživljali čas. Pomembno pa jim ni le druženje, temveč tudi kje
se to druženje dogaja. Potreba po preživljanju prostega časa na prostem, v zunanjem okolju, je
močna izražena. Želijo si naravnih površin, biti v gozdu, travniku.
Udeleženci v hitri oceni stanja si želijo tudi večjo ponudbo športnih aktivnosti v občini ter tudi
primerno športno infrastrukturo. Veliko mladih se v prostem času najraje ukvarja s športnimi
aktivnostmi. Upam, da kmalu dobijo tudi bazen, ki si ga tako želijo.
Težave, ki jih imajo mladi v občini so pomanjkanje prostora za druženje in razdrobljenost
občine. Skupni prostor bi lahko rešil obe težavi naenkrat, saj bi se prebivalci iz različnih krajev
med sabo tako lahko povezali in dobili tudi občutek skupne identitete, preko tega pa bi si tudi
povečali občutek varnosti za življenje v skupnosti. Pomembno pri tem pa ni le zagotoviti prostor,
temveč tudi redna komunikacija z vsemi šolami v občini in zagotovljene avtobusne linije do
prostora, kjer bi se doživljajsko igrišče nahajalo.
Ugotavljam, da potrebe po doživljajskem igrišču v občini Medvode obstajajo. To bi lahko bil
prostor, ki bi zadovoljeval potrebe po druženju, preživljanju časa v naravi, gradil občutek
povezovanja in skupnosti. Mladi so v večini potrdili, da bi si želeli aktivnosti, ki so sestavni del
doživljajskih igrišč: možnost priti in oditi po svojih željah, se naučiti česa novega, izražati in
uresničiti lastne ideje, odgovornost za izbiro igre. Prav tako so starši potrdili, da bi si za svoje
otroke želeli ponudbo takšnih aktivnosti.
Prednosti postavitve doživljajskega igrišča so v tem, da bi to bil neposreden odgovor potrebam,
ki jih izražajo otroci, mladi, starši in predstavnik lokalne skupnosti. Tudi prostor, kjer bi se
doživljajsko igrišče nahajalo, bi v občini lahko našli.
Ovire vzpostavitve novega programa pa so, kljub možnemu začetnemu kapitalu, vprašljiva
dolgoročna
finančna stabilnost projekta, zagotovitev primerno usposobljenih strokovnih
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delavcev ter razdrobljenost občine, v kateri bi bil tako program, ki bi hkrati nagovarjal vse kraje
v občini, slabše slišan, zato bi bilo potrebno preko učinkovitih promocijskih aktivnosti obveščati
otroke, mlade in starše za ponudbo programa.
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IV ZAKLJUČEK
Ob pisanju svojega diplomskega dela sem prešla skozi različne procese dela. Pregledala in
prebrala sem literaturo na področju prostega časa otrok in mladih, mladinskega dela, mladinske
politike, preventivnih oblik dela z mladimi in se usmerila v eno izmed preventivnih oblik:
doživljajsko igrišče. Pri raziskovalnem delu sem se želela usmeriti predvsem na pridobivanje
informacij iz čim več različnih virov. Menim, da mi je uspelo spoznati prednosti postavitve
doživljajskega igrišča v Občini Medvode kot tudi ovire, ki bi jih imeli na poti.
Ugotovila sem, da so potrebe mladih v občini Medvode po preživljanju prostega časa predvsem
druženje, preživljanje časa na prostem, sprejemanje lastnih odločitev za aktivnosti, ki bi jih radi
počeli, ukvarjanje s športnimi aktivnostmi, gledanje televizije in preživljanja časa za
računalnikom, aktivna participacija in soustvarjanje lastnega prostega časa.
Otroci in mladi torej potrebujejo prostor, ki bi jim omogočal zadovoljevanje teh potreb. Menim,
da bi doživljajsko igrišče to lahko združevalo. Igrišče spodbuja motorične spretnosti otrok,
vendar pa ni usmerjeno v športne aktivnosti kot take, kar ne zadovoljuje potreb otrok v celoti.
Potrebe otrok so močno izražene tudi po gledanju televizije in uporabi računalnika, a se moram
vprašati, če je to nekaj, kar hočemo v preventivnih programih še dodatno poudarjati. Pasivne
oblike preživljanja prostega časa pa niso posledica le potrošništva, temveč tudi strahu staršev, saj
se bojijo za varnost svojih otrok. Tako ti ostajajo doma, osebna komunikacija pa počasi izgublja
svojo vlogo. Otroci in mladi pa so čedalje bolj prikrajšani za realne življenjske izkušnje, preko
katerih bi se lahko učili.
Menim, da bi morali biti tudi socialni pedagogi tisti, ki bi opozarjali na pomen igre in skrbeti za
ohranitev kvalitetnih igralnih okoljih. Včasih so se otroci igrali v gozdu, ob rekah, danes jim
moramo ponuditi drugačno obliko, saj narava počasi izginja iz mest, upoštevati pa moramo tudi
skrbi staršev, saj ti želijo, da njihovi otroci preživljajo čas v varnem okolju.
Hitro se tudi zgodi, da skušamo otroke preveč zavarovati, ker želimo, da jim ne spodleti, zato jim
ne omogočimo pridobivanje izkušenj, kjer bi lahko dosegali neuspehe, bili pod stresom, jezni in
žalostni. Če teh izkušenj nimajo, se tudi ne morejo naučiti, kako lahko poskrbijo sami zase, kako
spremeniti svoj položaj, da se bodo počutili boljše in iskali najbolj primerne rešitve zase.
Doživljajsko igrišče je prostor, kjer so otroci tisti, ki določijo namen igrišča in ga prilagodijo
svojim potrebam, ter se skozi zadovoljevanje teh potreb razvijajo na fizičnem, kognitivnem in
kulturnem nivoju. Vsako doživljajsko igrišče je tako drugačno, saj ima tudi vsaka lokalna
skupnost svoje specifike in potrebe.
Močno izražena težava po mnenju otrok je tudi uporaba alkohola in drog. Potreba po
preventivnih programih v občini je velika. Prav zato so potrebni preventivni programi, ki
opolnomočijo mlade, da se ti lahko sami soočijo z nevarnostmi in lastnimi stiskami.
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Glavni pomen doživljajskega igrišča je v tem, da je otrok tisti, ki odloča o svoji igri in o svojem
igralnem okolju. Ni odrasel tisti, ki poskrbi za urnik in program, temveč je ta odločitev
prepuščena otrokom in mladim, ki se jim s tem sporoča, da so sposobni prevzeti odgovornosti za
svoja dejanja in tudi za svoje počutje. Posledično tako doživljajsko igrišče postane njihovo in
tako prevzamejo odgovornost ne le zase, temveč tudi za okolje, v katerem se nahajajo.
Za razvoj otroka je pomembno, da preživlja čas z vrstniki, saj v skupini lahko uri svoje socialne
veščine in socialno vedenje. Vsaka skupina ima na nas drugačen vpliv in tudi mi se v vsaki
obnašamo malo drugače, saj se fleksibilno odzivamo na situacije in posameznike, ki nas
obkrožajo. Ta veščina, da se znajdemo v vsaki situaciji in prilagajamo trenutnim okoliščinam, pa
je v današnji družbi čedalje bolj cenjena, to se pričakuje tudi od zaposlenih na vseh področjih
dela. Težje to veščino osvojimo v kasnejših letih, če je kot otroci in mladostniki nismo imeli
priložnost razviti.
V svojem raziskovalnem delu vidim pomanjkljivost v tem, ker nisem intervjuvala nobenega
predstavnika občine in tako dobila njegov pogled na razvoj preventivnih programov v občini. To
bi dalo mojemu diplomskemu delu še dodatno težo. Med samim raziskovanjem pa sem se najbolj
ukvarjala s tem, kako ugotoviti potrebe po doživljajskem igrišču, če je ena izmed ključnih
značilnosti prav ta, da se prilagaja potrebam svojih uporabnikov. Podobno se nam zgodi, ko
želimo definirati cilje igre, igra pa sama po sebi nima načrtovanih ciljev. Menim, da mi je kljub
temu uspelo razbrati potrebe tako otrok in mladih kot staršev in jih ustrezno predstaviti in
interpretirati.
Socialni pedagogi moramo razumeti pomen preventivnih programov za otroke in mlade in znati
slediti spremembam družbe ter posledično nadgrajevati že obstoječe programe in ponujati nove
oblike programov, ki bodo boljše zadovoljevali potrebe uporabnikov. Na to pa moramo
opozarjati ne le svojo stroko, temveč tudi širšo družbo, preventivne programe moramo ustrezno
načrtovati, temu pa mora slediti oz. ta proces celo voditi mladinska politika.
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VI PRILOGI
16.1 Anketni vprašalnik za otroke
Zdravo!
Sem Mateja Turk, študentka socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti. S tvojo pomočjo želim
ugotoviti, kaj si mladi želite početi v svojem prostem času, kakšnih aktivnosti bi se mladi v občini
Medvode udeleževali in kakšne so možnosti za organizacijo novih programov. Rezultate anket bom
uporabila v svoji diplomski nalogi. Anketa je anonimna, zato te prosim, da odgovarjaš iskreno.
Spol: M

Ž

(Obkroži.)

Razred: 5. 6. 7. 8. 9.

(Obkroži.)

Starost: _________ (Napiši.)

1. Kaj najraje počneš v prostem času? (Napiši.)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Kje najraje preživljaš svoj prosti čas? (Obkroži ali napiši. Možnih je več odgovorov.)
a) doma
b) za računalnikom
c) zunaj
d) v gozdu
e) na igrišču
f) na treningih/vajah
g) drugo: _______________________________________________________________
3. Si lahko sam/a izbiraš, kaj boš počel/a v prostem času? (Obkroži eno izmed možnosti.)
a) vedno

b) pogosto

c) redko

d) nikoli

4. Bi si želel/a zunanji prostor, kjer bi v svojem prostem času lahko: (Obkroži za vsak stavek posebej.)
hodil po vrvi (slack-linu)

DA

NE

kuril/a ogenj

DA

NE

ustvarjal/a (risanje, izdelovanje majhnih predmetov …)

DA

NE

gradil/a leseno hiško

DA

NE
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delal/a z naravnimi materiali (les, zemlja …)

DA

NE

preživljal/a čas v naravi

DA

NE

pekel/a na ognju (kruh, kostanj …)

DA

NE

se naučil/a česa novega

DA

NE

izražal/a svoje ideje in jih uresničil/a

DA

NE

se sam/a odločal/a za vrsto igre

DA

NE

se umaknil/a, če bi se tako počutil/a

DA

NE

imel/a možnost priti in oditi po svojih željah

DA

NE

spoznaval/a nove ljudi

DA

NE

5. Kakšen bi bil tvoj idealen zunanji prostor, kjer bi lahko preživljal/a prosti čas? (Napiši.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Katere aktivnosti so ti na voljo v občini Medvode? (Obkroži ali napiši. Možnih je več odgovorov.)
a) plesni tečaj

g) koncerti

b) glasbena šola

h) ustvarjalne delavnice

c) nogomet

i)

dnevni center Bivak

d) kolesarstvo

j)

mladinski center

e) plezanje

k) drugo: ______________________

f) ostali športi
7. Kaj bi v prostem času še rad/a počel/a pa tega v občini Medvode ni na voljo? (Napiši.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. S čim imajo mladi v občini Medvode težave? (Obkroži ali napiši. Možnih je več odgovorov.)
a) premalo aktivnosti
b) ni prostora, kjer bi se lahko družili
c) uporaba alkohola in drog
d) drugo: ________________
Najlepša hvala za tvoje odgovore!

88

16.2 Anketni vprašalnik za starše
Pozdravljeni!
Sem Mateja Turk, študentka socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti. Z vašo

pomočjo želim

ugotoviti, kako si starši želijo, da bi njihovi otroci preživljali prosti čas, kakšnih aktivnosti bi si želeli za
svoje otroke v občini Medvode in kakšne so možnosti za organizacijo novih programov. Rezultate anket
bom uporabila v svoji diplomski nalogi. Anketa je anonimna, zato vas prosim, da odgovarjate iskreno.

Vaši podatki:
Spol: M Ž

(Obkrožite.)

Starost: _________ (Napišite.)
Podatki vašega otroka: (Če imate otrok več, odgovarjajte za tistega, ki vam je prinesel anketo.)
Spol: M Ž

(Obkrožite.)

Razred: 5. 6. 7. 8. 9.

(Obkrožite.)

Starost: _________ (Napišite.)

1. Kaj ste vi kot otroci najraje počeli v prostem času? (Napišite.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Kaj vaš otrok najraje počne v prostem času? (Napišite.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Kje bi si vi želeli, da bi preživljal več prostega časa? (Napišite.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Si lahko vaš otrok sam izbira, kaj bo počel v prostem času? (Obkrožite eno izmed možnosti.)
e) vedno

f) pogosto

g) redko

h) nikoli
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5. Bi si želeli, da bi obstajal zunanji prostor, kjer bi vaš otrok lahko v svojem prostem času: (Obkrožite
za vsak stavek posebej.)
hodil po vrvi (slack-linu)

DA

NE

kuril/a ogenj

DA

NE

ustvarjal/a (risanje, izdelovanje majhnih predmetov …)
gradil/a leseno hiško

DA
DA

NE
NE

delal/a z naravnimi materiali (les, zemlja …)

DA

NE

preživljal/a čas v naravi
pekel/a na ognju (kruh, kostanj …)

DA
DA

NE
NE

se naučil/a česa novega

DA

NE

izražal/a svoje ideje in jih uresničil/a
se sam/a odločal/a za vrsto igre

DA
DA

NE
NE

se umaknil/a, če bi se tako počutil/a

DA

NE

imel/a možnost priti in oditi po svojih željah
spoznaval/a nove ljudi

DA
DA

NE
NE

6. Kakšen bi bil idealen zunanji prostor za vašega otroka, kjer bi lahko preživljal svoj prosti čas?
(Napišite.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Kaj bi si vi kot starši še želeli, da bi bilo na voljo v občini Medvode? (Napišite.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. S čim imajo mladi v občini Medvode težave? (Obkrožite ali napišite. Možnih je več odgovorov.)
e) premalo aktivnosti
f) ni prostora, kjer bi se lahko družili
g) uporaba alkohola in drog
h) drugo: ________________
9. Kaj vas skrbi za svojega otroka glede preživljanja njegovega prostega časa? (Napišite.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Najlepša hvala za vaše odgovore!
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