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Psihosocialno-interaktivne dinamike se zaradi svoje specifike razli-
kujejo od vseh drugih iger. Pri takih dinamikah nosita pomembno 
vlogo tako posameznik kot skupina, saj preko vzajemne interakcije 
ustvarjata proces, ki omogoča želene spremembe, predvsem na kva-
litativni ravni. Dinamike dosežejo posameznika in skupino tako na 
vidni ravni vedenja, kot pri notranjih procesih, ki ob tem potekajo. Le 
ti pomagajo posamezniku, da ozavesti svoje odnose na intrapsihični 
ravni ter tako odkrije nov način razmišljanja in čutenja.
Tako so psihosocialno-interaktivne dinamike še posebno primer-
ne za različne skupine otrok in mladih, ki pod vodstvom učitelja, 
pedagoga, animatorja, socialnega ali mladinskega delavca izkušajo 
inovativen proces dela preko dinamike igre, ki omogoča rast skupine 
in posameznika, v končni fazi pa tudi voditelja samega.

 izdajatelj  Zavod Andreja Majcna 
  Maribor

  Društvo Salezijanski  
  mladinski center  
  Maribor

 avtorji  Gašper M. Otrin 
  Sanja Obaha Brodnjak 
  Mojca Hojnik 
	 	Matjaž	Veber

 velikost  148 x 210 mm

 strani  112

 vezava  broširana

 cena  12,90 €

 zbirka  Mladinska zbirka

 isbn  978-961-211-893-8

VSEBINA IGER

Dinamike komunikacije  
in samozavedanja

Dinamike spoznavanja  
in predstavitve

Dinamike izražanja  
argumentov in čustev

Dinamike sodelovanja

Dinamike zavedanja  
in kreativnosti

Dinamike gibanja in izraznosti

Dinamike vlog in vživljanja

Dinamike za krepitev 
posameznika in skupine

Psihosocialno-interaktivne 

IGRE 
za otroke in mlade

 Zakaj izvajamo psihosocialno-interaktivne dinamike  
 v skupini in kaj opazujemo?
Vprašanje intenzivnosti ter uspeha ali neuspeha določene dinamike je 
v veliki meri odvisna od sestave skupine, ki jo ima voditelj pred seboj. 
To je prvi element, ki ga mora voditelj upoštevati pri načrtovanju 
in izbiri dinamike, saj mora hkrati zagotoviti homogenost in 
heterogenost, jasna pravila ter pravo mero spontanosti. Pozornost 
je usmerjena na število udeležencev ter na spol, starost, osebnostne 
posebnosti in morebitne patologije. Nihče izmed udeležencev se ne 
sme počutiti izločenega ali izrazito izpostavljenega. Pri tem pa mora 
voditelj vedeti tudi, da nekateri posamezniki niso primerni za tak 
način skupinskega dela: paranoične in psihotične osebe, idr. 
Dinamike, ki jih imamo pred seboj, so posebno primerne za osebe z 
izrazito somatizacijo, saj bodo lahko svojo stisko izrazile v skupini in 
ne zgolj preko telesa. Ovrednotiti pa je potrebno tudi trenutke tišine, 
ko neodzivnost in zadržanost posameznika, ali skupine, povesta več 
kot besede in dejanja.              (Iz uvodne besede)
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