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Povzetek 

 

 

Naloga obravnava socialno-kulturno animacijo kot metodo dela v socialni pedagogiki. V 

teoretičnem delu je opisana socialno-kulturno animacija (hladen in vroč svet, zgodovina, 

animatorji v praksi ter njeni temelji v socialni pedagogiki) in socialnopedagoški načini dela, 

ki se uporabljajo v socialno-kulturni animaciji (skupina in delo v skupini, skupinska 

dinamika, socialno vplivanje, komunikacija, izkustveno učenje, skupnost, terensko delo kot 

projekt). 

V empiričnem delu sem opisala potek projekta forum gledališča, ki je bil sestavljen iz šestih 

delavnic in končne predstave. V raziskovalnem delu je bila uporabljena kvalitativna metoda 

zbiranja podatkov, metoda odkritega opazovanja z udeležbo  ter usmerjeni strukturirani 

intervju. 

Rezultati, pridobljeni s pomočjo kvalitativnega raziskovanja kažejo na to, da je socialno-

kulturna animacija zelo uporabna metoda dela v socialni pedagogiki. Po rezultatih, ki so vidni 

v analizi in interpretaciji kvalitativnih podatkov, so bili udeleženci zelo zadovoljni s 

projektom. Trdijo, da se je njihov način izražanja izboljšal, povečala so se njihova 

individualna odzivanja in refleksivne sposobnosti, hkrati pa so okrepili občutke lastne 

kompetentnosti. 

 

 

Ključne besede: socialno-kulturna animacija, forum gledališče, gledališče zatiranih, socialna 

pedagogika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

The diploma work presents socio-cultural animation as a method of work in social pedagogy. 

The theoretical part describes socio-cultural animation (cold and hot world, history, animators 

in practice and its foundations in social pedagogy) and sociopedagogical ways of working 

that are put into use in socio-cultural animation (group and group work, group dynamics, 

social influence, communication, experiential learning, community, field work as a project). 

In the empirical part, I described the progress of the project forum theatre, which was 

composed of six workshops and the final performance. During the course of the project, I 

used the qualitative method of data collection, the method of participant's observation and an 

oriented group interview.  

Results obtained by using qualitative research suggests that the socio-cultural animation is a 

very good method of  work in social pedagogy. According to the results of the participants, 

which are visible in analysis and interpretation of the qualitative data, they were all very 

pleased with the project. They report that their way of expressing themselves has improved,  

their individual reasoning and reflective skills  are increased  and sense of their own 

competence. 

 

 

Keywords: socio-cultural animation, forum theatre, theatre of the oppressed, social pedagogy 
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1. Uvod 

 

Pri razmišljanju, katero temo naj izberem za diplomsko delo sem imela nekaj idej, ampak  

socialno-kulturna animacija je prevladala z dobrim razlogom. Med študijem sem sodelovala 

pri različnih delavnicah in projektih, toda moj naljubši projekt je bilo sodelovanje pri 

delavnici forum gledališča v sklopu študijske izmenjave. Takrat sem ugotovila, da mi je ta 

metoda dela zelo blizu, in da tovrstne delavnice izvajam z ogromno zadovoljstva. Posledično 

je izbor socialnokulturne animacije za temo diplomskega dela povsem logičen. Pri 

socialnokulturni animaciji me najbolj privlači ideja dejanskega izvajanja projekta v 

skupnosti, v kateri udeleženci živijo, torej v življenjskem prostoru udeležencev. 

Socialno-kulturna animacija spodbuja, mobilizira in organizira udeležbo skupnosti. S 

socialnokulturno animacijo sodelujemo pri izboljšanju lokalnega okolja, organiziranju 

dogodkov, oblikovanju predlogov dejavnosti in prispeva k uspešni izpeljavi projektov. Ni 

narava dejavnosti tista, ki opredeljuje animacijo, vendar je njena prednost  v tem, da s 

sodelovanjem udeleženci razvijajo svojo osebnost, se učijo o sebi in negujejo svoje socialno 

omrežje. Na tak način omogoča razvoj družbenih odnosov s tistimi, ki sodelujejo v njej, in 

omogoča povečanje njihove samostojnosti. Zato socialnokulturna animacija ni seznam 

opredeljenih dejavnosti, ki jih lahko izpeljemo (Kurki, 2002). 

Cilj mojega diplomskega dela je teoretično predstaviti socialno-kulturno animacijo kot 

metodo dela v socialni pedagogiki. V sklopu socialno-kulturne animacije sem se odločila za 

forum gledališče kot metodo dela, to sem izvedla v obliki delavnice s skupino mladih iz moje 

lokalne skupnosti.  

Cilj empiričnega dela je na osnovi lastnih opažanj in usmerjenega skupinskega intervjuja, 

opravljnega z štirimi udeleženci zasnovanega projekta forum gledališča z analizo raziskati 

procese in domet scialno-kulturne animacije, in na ta način forum gledališče predstaviti kot 

metodo dela v povezavi s socialno pedagoškimi načini dela.  

 

V teoretičnem delu pišem o socialno-kulturni animaciji, splošno o socialno-kulturni 

animaciji, o zgodovini, socialno-kulturni animaciji v Italiji in Franciji, hladnem in vročem 

svetu socialno-kulturne animacije, temeljih v socialni pedagogiki ter  o animatorjih. 

 

V empiričnem delu predstavim metodologijo, priprave a projekt, ki je bil podlaga moji 

raziskavi. Predstavim tudi kodiranje intervjujev, analizo ter interpretacijo raziskave. 
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2. Teoretični del 

 

2.1. Kaj je socialno-kulturna animacija? 

 

 

„Animacija je spodbuda za duševno, telesno in čustveno življenje ljudi na določenem 

območju in jih spodbuja k premikom da jim dodeli širšo paleto izkušenj preko katerih pridejo 

do večje stopnje samouresničitve, samoizražanja  in zavest o pripadnosti skupnosti na katero 

lahko vplivajo“ (Simpson, 1989, str. 54, v Smith, 2009a). 

 

Finska socialna pedagoginja Leena Kurki (2000) opredeljuje izraz  animacija  (animation, 

animación), ki je zakoreninena v latinski besedi "anima“ (življenje / duša), kar pomeni "dati 

življenje ali dušo". Prav tako navaja, da ga je mogoče izpeljati iz besede "animus" z jasnimi 

povezavami na motivacijo in gibanje. Kurki (2000) nadaljuje z navedbo, da iz etimološkega 

vidika animacija pomeni dati življenje, sebe motivirati za aktivnosti, ki tvorijo odnose, ki 

delajo za dobrobit družbe. Spodbujanje sodelovanja navdihuje ljudi, da postanejo 

samozavestni in da se izpolnjujejo. 

Marrengula (2010) pravi, da socialno-kulturna animacija (v nadaljevanju SKA) spodbuja 

nastajanje skupnosti ljudi, ki so sposobni sodelovati, ki prispevajo svoje zmogljivosti in 

sposobnosti v imenu preoblikovanja njihovega okolja ali njihovih neposrednih okoliščinah in 

jim omogoči, da delujejo kot avtonomni in organizirani družbeni subjekti. Socialno področje 

SKA skuša okrepiti socialno strukturo s sodelovanjem v družbenem in kolektivnem življenju, 

s pomočjo organizacij, ki lahko dajejo odgovore na probleme in potrebe na družbeni ravni, ter 

razvijajo občutek pripadnosti in uveljavljanje lastne identitete, pri tem pa jemljejo resno 

spoštovanje vsakogar oz. pluralizem (politični, kulturni, verski, itd.). Ander-Egg (1997, v 

Marrengula, 2010) še pravi,   

da obstajajo štiri različna področja SKA : individualno 

                                                                   socialno 

                                                                   kulturno 

                                                                   izobraževalno. 

Ko se razmišlja o genezi SKA kot konceptu, se predstavlja njegovo bistvo kot praksa in 

sodelovanje posameznikov v določenih kontekstih (Ander-Egg, v Marrengula, 2010 ). 

Če pogledamo na svet iz ustvarjalnega vidika, je animacija vse okoli nas. Različne močne 

ideologije in misleci so imeli svojo vlogo pri oblikovanju tega. Tako je precej ohlapno 

opredeljena in široko  uporabljena. Vendar pa je enostavna teorija za dojeti, ker so animatorji 
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vedno obstajali, ampak niso vedno bili označeni kot taki. Animacija je gibanje pedagoškega 

razmišljanja, je ustvarjalnost in sodelovanje.Ljudje, ki uporabljajo socialno in kulturno 

animacijo pri svojem delu, morajo usmerjati uporabnike storitev v pravo smer. Njihova vloga 

je lahko vloga predstavnika, tistega ki uči druge, pa tudi vloga vodje in zaščitnika. Imajo 

sposobnost, da združujejo ljudi, da ustvarjajo nove odnose in so posredniki dialoga med 

različnimi svetovi. Korenine socio-kulturne animacije so v prostovoljnem delu. Danes je to 

precej razširjena metoda dela. Postopek animacije je končan v daljšem časovnem obdobju in 

je vedno povezan s praktičnim delom. (Kurki, 2000). 

Foth (2006, po Grosjean in Ingberg, 1974, str. 8) pa navaja, da je SKA "stanje duha, ne pa 

posamezni ukrep, je vprašanje oblike in ne vsebine". Kot taka, je SKA okvir, ki se osredotoča 

na ljudi usmerjene prakse ali metodologije dela. Te metode so skoraj vedno usmerjene v 

aktiviranje in mobilizacijo skupine ali skupnosti in člane ter skupine ali skupnosti na štirih 

ravneh: 

 

1. Sledijo skupnemu odkritju njihovega lastnega položaja in resničnosti, da bi ustvarili 

kritično    

    zavest glede ugotovljenih vprašanj in težav; 

2. Analiziranje in diagnosticiranje realnosti na dialoški način zaradi upanja v boljšo 

prihodnost; 

3. Najti načine za spreminjanje in izboljšanje realnost s pomočjo samorefleksije in delovanja; 

4. Konstantno ocenjevanje konteksta in namena ukrepa, da bi se prilagodili cilji in usmeritve.  

 

Iz navedenih definicijah se lahko opazi, da se vse prepletajo in navajajo bistvo motiviranja 

ljudi za ustvarjanje novih odnosov, da prek novih izkušenj pridejo do samouresničive, 

samoizražanja in spreminjanja ter izboljševanja družbe, v kateri se nahajajo. To so ključne 

ideje v vseh definicijah SKA. Menim, da s pomočjo SKA zlahka dosežemo ljudi in je to 

dober način za delo s skupinami in skupnostmi. Navadno so udeleženci v SKA skupinah zelo 

prikrajšani za osnovne potrebe v življenju in potrebujejo pomoč. SKA je namenjena 

ustvarjanju individualnih, skupinskih in skupnostnih procesov samoorganiziranja, usmerjenih 

k socialnemu in kulturnemu razvoju njegovih prejemnikov. Je tudi občutljiv proces 

intervencij v skupnosti in ima za cilj, da se udeleženci SKA obrnejo na člane svojih skupnosti 

in, da se aktivirajo v lastni preobrazbi. S tem dosegajo izboljšanje kakovosti lastnega 

življenja. 

SKA lahko pomaga pri integraciji, odpravi zatiranja, ljudje lažje izrazijo svoja čustva in 
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potrebe, probleme ter  se naučijo, kako si lahko sami pomagajo. SKA je vedno rojena iz 

potrebe in problemov skupnosti. Je kombinacija vseh korakov, ki  kreirajo participacijo v 

procesu pomoči ljudjem, da zrastejo v aktivne subjekte v lastnem in širše družbenem 

kontekstu. Ključna beseda je torej participacija (Kurki, 2000a). Dworakowska (2008) pravi, 

da je sodelovanje zelo pomemben del SKA. To je pomembno tako za izvedbo SKA, kot za 

razmišljanje o tem. To pa odpira nekatera vprašanja: 

• Kdo sodeluje? 

• V čem sodelujejo? 

• Zakaj? 

SKA delavnice izvajajo animatorji, ki uporabljajo različna orodja in metode kot so gledališke 

delavnice, usposabljanja za novinarsko delo, delo s TV kamero... SKA delavnice potrebujejo 

osebe, ki so aktivne in, ki bodo sodelovale in imajo "learning by doing" pristop (Piwowarska, 

v Dworakowska idr, 2008). 

 

 

2.2.  Hladen in vroč svet socialno-kulturne animacije 

 

 Jean-Claude Gillet (1995, v Kurki, 2000) je klasificiral dve centralni liniji mišljenja v SKA: 

• animacija kot emancipatorno družbeno gibanje 

• animacija kot orodje za ohranjanje družbe. 

Prva linija  temelji na humanističnem razmišljanju. Na ta način naj bi animacija ustvarila 

dejavnosti, s katerimi naj bi vsi ljudje dobili pravico in možnost, da sledijo svoje osebne 

življenjske naloge v svojih skupnostih, družbah in v svetu. Drugi način mišljenja temelji na 

determinističnem mišljenju, v katerem se ljudje vedejo kot žrtve situacij in animatorji so 

ponudniki idealističnih storitev. Te dve liniji si nasprotujeta a se obenem tudi dopolnjujeta. Ti 

dve liniji je mogoče prevesti v metaforo o toplih in hladnih svetovih SKA. 

Za vroči svet SKA Kurki (2000) pravi, da je reakcija proti prevladujočim in dušečim 

dominantim sistemom. Animacija je gibanje, ki deluje tako, da ustvari sodelovanje z ljudmi. 

Spodbujamo jih, da razumejo svoje mesto v tem času in prostoru in da bi našli svoj cilj v 

kolektivu. Vsakdanje življenje ljudi je pomembno v vročem svetu SKA. Cilj vročeg sveta 

SKA je sprememba družbe, tako da  se posameznik, ki je na margini, lahko bolj enostavno 

vključi v družbo. Pomaga dvigovati zavest v ljudeh, pomaga posameznikom in skupinam, da 

so bolj samozavestni glede sebe in svojih težav, tako da bi lahko sebe in družbo bolj razumeli  
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in da pride do boljše integracije.  

Hladni svet SKA veruje v racionalni red in daje prednost porabi in ekonomskem vidiku. 

Akcija je usmerjena na vplivanje na posledice socialne neenakosti, ne pa na vzroke. Fokus je 

na razvoju in instrumentalni uporabi metod brez reflektiranja globljih ciljev. SKA je 

instrument socialne kohezije, usmerja človeško energijo proti družbeni urejenosti in 

sodelovanju ljudi (Kurki, 2000). Lahko bi rekli, da vse deluje na principu piramide (red se 

prenaša z vrha piramide navzdol). 

Foth (2006) navaja tabelo, ki je v bistvu primerjava in kratek povzetek dveh (zgoraj opisanih) 

linij v SKA: 

 

Hladen svet SKA 
 

Vroči svet SKA 

Deluje za pomiritev simptomov težave 

 

Deluje za odpravo vzrokov težave 

Instrumentalna uporaba metode 

 

Refleksivna uporaba prilagodljivih metod 

Deluje proti socialni koheziji in za ohranitev 

statusa quo 

Deluje v smeri osebne in kolektivne udeležbe, 

da se ustvari zavestna solidarnost 

Pristop od zgoraj navzdol 

 

Pristop od spodaj navzgor 

Animacija je socialni inženiring 

 

Animacija je človeška hortikultura 

 

Kurki (2000, v Wallenius, 2009) pravi, da ima SKA sedem elementov, ki so prisotni v vseh 

situacijah ampak se razlikujejo v hladnem in vročem svetu: 

 

Konstantni elementi Hladni svet Vroči svet 

Aktivnost „Delaš malo to in ono“ Holistične aktivnosti 

Udeleženec Sredstva Neodvisni akterji 

Vreme Kratek čas programa Pot k projektu 

Institucija Omejena, trdna Fleksibilna, konstruktivna 

Socialna razmerja Socializacija Socialna razmerja 

Strategija Soglasje Konflikt 

Filozofija Tehnološka praksa Teorija- spiralna praksa 

 

Tabela 1: Elementi SKA (Kurki 2000, str 77, v Wallenius, 2009). 
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2.3. Zgodovina 

 

SKA izvira iz obdobja po drugi svetovni vojni v Franciji, kjer je „animation socioculturelle“ 

bila odkrita kot način za poživitev demokratičnih vrednot, ki so bile izgubljene zaradi 

okupacije in drugih vojnih dogajanj. Skozi prostovoljno delo je SKA način dela postal bolj 

profesionaliziran in je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja UNESCO sprejel ta koncept dela 

in se je od takrat postopoma začel širiti po celotni Evropi. V osemdesetih letih prejšnjega 

stoletja je koncept doživel veliko ekspanzijo (Kurki, 2000), Foth (2006) pa pravi, da se je 

velika ekspanzija začela deset let prej (v sedemdesetih). 

 

 

2.3.1. SKA v Franciji 

 

Animacija je postala pomembna v francoskem izobraževalnem sistemu odraslih v poznih 

1950. Edukatorje so začeli nadomeščati animatorji. Večinoma se ukvarjajo z mladino in s 

tem, kako popolniti njihov prosti čas. Cannan in Warren (1997, v Foth, 2006) pravita, da se 

dejavnosti izvajajo v različnih centrih, kot so naslednji: 

• Mladinski in kulturni centri (maisons de jeunes et de la culture); 

• Socialni centri (centres sociaux); 

• Centri (maisons de Quartier). 

Animacija v Franciji se predvsem ukvarja s socialno integracijo ljudi ter sskupnostnim delom 

(delo v lokalni skupnosti, z otroki, mladostniki, odraslimi...). Tam je bil tudi pomemben 

razvoj pri vključevanju socialne politike v smeri preprečevanja izključenosti in spodbujanja 

integracije (Cannan, 1997, v Smith, 2009a). 

 

 

2.3.2. SKA v Italiji 

 

Animacijo v italijanskem kontekstu povezujemo z delom katoliškega načina poučevanja  in 

načina dela, kot je recimo, delo  Don Bosca. Vendar pa je animacija pridobila veliko 

pozornosti v poznih 1960. Lorenz (1994, str. 101, v Smith, 2009a) opisuje štiri ključne sklope 

znotraj italijanske animacije: 
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• ustvarjalno-ekspresivna animacija 

• socio- kulturno animacija 

• animacija prostega časa 

• kulturna animacija. 

 

Pristop, ki ga imajo animatorji, je izobraževalno-didaktičen in se uporablja za šole in 

obšolske dejavnosti. Izobraževanje se gleda skozi vidik socializacije (Smith, 2009a). 

Če primerjamo SKA v Italiji in v Franciji, je opazno, da obe kot cilj imajo socializacijo in 

integracijo. Razvoj je šel od edukatorjev in iz izobraževalnega sistema proti animatorjem in 

obšolskih prostočasnih dejavnostih. 

 

2.4. Temelji v socialni pedagogiki 

 

Zorc Maver (2006, str. 7) pravi, »da če se ozremo v zgodovino, je bilo socialnopedagoško 

delovanje usmerjeno v socialno integracijo ljudi v ogrožajočih življenskih situacijah, v katere 

jih je izrinila družba ali skupnost ali jih celo izključila iz nje«. Kurki (2000, str. 163) pravi, da 

socialne pedagogike  ni enostavno definirati, vendar na kratko lahko rečemo, da je socialna 

pedagogika “doktrina socialnega izobraževanja oziroma socializacije, in na drugi strani 

doktrina, ki pomaga ljudem pri reševanju različnih vrst socialnih problemov, še posebej 

pestro problematiko marginalizacije“. Z vidika zgodovine idej, socialna pedagogika izvira iz 

zamisli o osebi, kot sredstvu, ki leži nasproti bolj fatalističnih obetov. Skupaj s političnimi 

strategijami, je bilo izobraževanje  pomemben način vplivanja na življenjske pogoje, 

individualno in kolektivno (Hämäläinen, 2012).  

Iz omenjene definicije socialne pedagogike in SKA vidimo zakaj  SKA ima svoje korenine v 

socialni pedagogiki. SKA je pristop, ki je usmerjen na vsa področja življenja, vse starosti, 

družbene skupine. Ustvarjanje enakosti med ljudmi skozi izobraževanje in kulturne 

dejavnosti, zaradi česar so ljudje bolj ozaveščeni, jih mobilizira, spodbuja socialno 

komunikacijo, zvišuje interakcijo med različnimi skupinami v družbi in pripomore k 

odprtemu dialogu v različnih razmerjih. S tem razvija sposobnost, da se posameznik 

samoodloča in s tem pride do bolj kakovostnega vsakdanjega življenja (Leimio-Reijonen 

2002, str. 21-22, v Syrjäniemi, 2011). Hämäläinen (1999, v Syrjäniemi, 2011) pravi, da imajo 

v socialno pedagoškem delu prednost metode, ki temeljijo na ustvarjalnih dejavnostih. Takšne 

metode dela pomagajo ljudem, da strukturirajo in poglobijo svoja znanja, da razmišljajo in 
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pojasnjujejo vprašanja glede pomenov in vrednot, da okrepijo svojo samozavest in rešujejo 

probleme povezane z njihovimi življenjskimi situacijami. Takšne metode dela so različnih 

oblik. To so lahko različne oblike umetnosti, na primer literarna, glasbena in likovna 

umetnost in so vse zelo primerne za socialno pedagoške metode dela. Tradicionalno 

razmišljanje o strokovnosti je pravzaprav glavna ovira  animacije. Vendar pa klasičnih 

strokovnih pistopov ne smemo pozabiti in jih uporabljamo kadar koli so primerni (Thompson 

2007, v  Syrjäniemi, 2011). 

Socialna pedagogika in socialno-kulturna animacija lahko pomagata ljudem pri reševanju 

njihovih težav in jim pomagata, da postanejo bolj samozavestni, da si lahko sami pomagajo. 

To prinaša motivacijo in jih spodbuja, da se naučijo biti samostojni in iznajdljivi. 

 

 

2.5. Izvajanje SKA projekta 

 

Temeljno izhodišče v praksi SKA, pri izvajanju različnih programov in projektov je, da 

moramo poznati in razumeti realnost, v kateri bo aktivnost potekala. Ne samo "spoznati", 

ampak jo tudi analizirati in interpretirati, da bi se ta resničnost bolj razumela. Je treba izvesti 

obsežno raziskavo, še posebej ko izvajamo lokalne projekte, ko morate zelo dobro poznati in 

razumeti lokalno skuponost (Kurki, 2000). Ander-Egg (1997, v Kurki, 2000, str. 166) je 

zastavil deset vprašanj na katera moramo odgovoriti, ko začnemo planirati SKA projekt : 

 

1. Kaj želimo narediti, ali kakšna je narava tega projekta, ki se bo izvajal? 

2. Zakaj želimo to storiti, ali kaj so utemeljitve projekta? 

3. Zakaj  to želimo storiti, ali kaj so cilji akcije? 

4. Koliko je to treba storiti, ali z drugimi besedami, kaj so posebni cilji projekta ter 

vmesni cilji? 

5. Koliko dela je treba narediti, ali z drugimi besedami, kaj so posebni cilji projekta ter 

vmesni cilji? 

6. Kje želimo narediti projekt, ali kje je fizična lokacija ukrepa (vedno se začnemo z 

vprašanjem, "kjer so ljudje": v šoli, knjižnici, parku, na ulici)? 

7. Kdaj se bo projekt izvajal, določanje urnika (aktivnosti običajno potekajo v prostem 

času ljudi. Prav tako je treba načrtovati bolj specifično časovno razporeditev: enkrat 

na dan, enkrat na teden, med vikendom...)? 

8. Na koga bo ukrep usmerjen, ali kdo so ciljne skupine (otroci, mladi, starejši, odrasli, 
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zaporniki, odvisniki od drog, spol ciljne skupine, stopnja udeležbe, kulturna raven in 

podobno ...)? 

9. Kdo bo izvajal projekt, ali kaj so človeški viri (osebe, ki vodijo, animatorji, oblasti, 

prostovoljci)? 

10. Kaj so razpoložljivi materiali in gospodarski viri? 

 

Šele, ko odgovorimo na zastavljena vprašanja in ko naredimo njihovo analizo, se lahko 

lotimo izvajanja projekta. 

 

3. Splošno o animatorjih 

3.1. Animatorji 

 

 

Animator je oseba, ki spodbuja posameznike, da postanejo aktivni akterji v življenski areni. 

Spodbuja impulz igre in navdušenje ob aktivnosti (Rutar, 2009). S pomočjo animatorjev 

ljudje lahko analizirajo lastne izkušnje in jih lahko primerjajo z izkušnjami drugih ljudi. S 

pomočjo tega lahko razumejo lasten položaj in cilje v skupnosti. Vloga animatorja je ta, da bo 

strokovnjak v delu, akciji, ki se pripravlja in izvaja. Animatorjevo delo je tudi to, da je 

facilitator in mediator v življenjih posameznikov in skupin. Animatorji organizirajo in gradijo 

priložnosti za interakcijo ter koordinirajo diskusije in načine refkesije. Pomagajo ljudjem, da 

čim boljše in lažje izražajo čustva in da se osvobodijo v medsebojni komunikaciji (Kurki, 

2000). 

Animator in skupina, ki sodelujejo, so v enakovrednem položaju. Ustvarjajo skupno jedro, 

kjer ima vsakdo pravico, da govori in prispeva nekaj svojega (ideje, prispevke). Dejavnost 

istočasno ustvarja priložnost in nudi spodbude za razširitev obstoječega sodelovanja in 

življenja v skupnosti in nudi rešitve za ponovno vključitev v kulturno in javno sfero. To je 

posledica njenih začetkov in navdiha kulturne animacije ter prakse v skupnosti in skupinama, 

kjer so prisotna vprašanja izključenosti, marginalizacije, diskriminacije in neenakosti. Da bi 

spodbudili sodelovanje, morajo animatorji sami biti obenem udeleženci. Vstopajo v 

interakcije, v skupnih okoliščinah dela in ustvarjanja. Tako sodelovanje pomeni odpravo 

dominantne hierarhije in odpravo delitve na učitelje in učence. Ključen je proces, v katerem 

se vzpostavijo odnosi, čustva in se razkrijejo potrebe. To je skupni prostor za izražanje mnenj. 

Takrat ustvarjamo priložnosti, da bomo pozorni na druge ljudi in, da odkrijemo nekaj 

posebnega, dragocenega v sebi in drugih. Spodbuda za spremembe pride med SKA 
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dejavnosti. S pomočjo številnih priložnosti ljudje dobijo možnosti za vstop na nova področja, 

da sodelujejo v družbenem življenju, da bi prekinili z izolacijo se ponovno povezali s 

skupnostjo. Najpogosteje animatorji delajo na projektu v okolju, ki jim je popolnoma nov in z 

populacijo, ki jim ni tako blizu. Na primer,  podeželsko in mestno okolje, delo z ranljivimi 

skupinami mladih, invalidi, starši samohranilci in starejšimi občani. Animator mora biti 

pripravljen srečati se z neznanci. Če so ciljana skupina otroci, je pomembno za prvi stik 

pripraviti kaj zanimivega (igre, žoga...), kar jih bo navdušilo in pritegnilo sodelovanju. Ob 

prvem srečanju z odraslimi je priporočljivo pripraviti zanimivo obliko srečanja in 

predstavitev namena in ciljev. Kritični vidik prvega sestanka je zagotoviti udeležencem 

občutek varnosti. Ne smejo biti ločeni od njihovega vsakdanjega življenja in se takoj soočiti z 

veliko odprtostjo in navdušenjem animatorjev. Po drugi strani jim morajo animatorji dati 

dovolj informacij na zanimiv način, da jih se pritegne za nadaljnja srečanja in sodelovanje 

(Dworakowska idr., 2008). 

 

Animatorji preživljajo čas v družbi drugih in so družbeno, čustveno in moralno  vpleteni v 

odnose z drugimi. Nekateri animatorji ne delajo s poudarkom na stimulacijo, motivacijo in 

navdih. Ta način dela lahko privede do tega, da delajo stvari namesto ljudi, bi pa morali delati 

z njimi. Tako lahko udeleženci postanejo pasivni. Animatorji bi morali aktivno delati na 

različnih situacijah prek katerih se bodo ljudje učili biti aktivni. Tako kot pri neformalnem 

izobraževanju, pomagajo graditi okolja in odnose v katerih ljudje rastejo in se učijo skrbeti 

drug za drugega. Usmerjajo svoja prizadevanja na praktičen način. To temelji na 

predpostavki, da ljudje niso stroji, predmeti, katere strokovnjak bo popravil (Jeffs in Smith, 

2005, v Smith, 2009a). Animatorji morajo biti sposobni gojiti določene lastnosti, spodbujati 

oblikovanje skupin v lokalni skupnosti, ki omogočajo, da se ljudem uspe aktivirati in, da se 

naučijo biti del spremembe. Ena izmed najboljših razlag tega področja prihaja iz dela Parkera 

Palmerja (1998, v Smith, 2009a). On trdi, da animatorji in udeleženci „čistijo zamaške“, ki so 

se naredili v življenjih udeležencev. Potrebne su tudi meje, ker lahko pride do zmede in 

kaosa. Animatorji morajo biti sposobni spodbujati lokalne skupnosti in lokalno življenje, ki 

omogočajo, da ljudje uspevajo, da se naučijo in, da so pripravljeni na spremembe. 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

3.2. Paulo Freire 

 

Korenine teorije opolnomočenja najdemo v mislih in delu Paula Freirea (1921-1997), ki je 

svoje življenje in delo posvetil opolnomočenju zatiranih in marginaliziranih skupnosti v 

Braziliji. Zagovarjal je idejo socialnega delovanja in ozaveščenosti zatiranih skozi 

izobraževanje. Začetke koncepta opolnomočenja najdemo v njegovem delu Pedagogika 

zatiranih, ki je prvič tiskano leta 1970., v katerem piše o tem, da je pedagogika zatiranih 

pedagogika ljudi, vključenih v borbo za lastno osvoboditev. Tisti, ki se prepoznajo kot 

zatirani (ali je zatiranje šele na začetku), bi morali biti začetniki pedagogike zatiranih 

(Kletečki Radović, 2008). Kurki (2000) pravi, da po Freireu lastno posameznikovo udeležbo 

razumemo kot izhodišče za vsa aktivna dejanja. Ljudje morajo sodelovati v vseh fazah 

dejavnosti, če ne, ne moremo govoriti govoriti o SKA.  

 

 

3.2.1. Bančni sistem edukacije 

 

Ideje in koncepti učenja so obstajali, odkar so ljudje na zemlji. O metodah, ki so v ozadju teh 

idej pa se navadno ne sprašujemo. Tradicionalni način učenja, bančni koncept o katerem 

Freire govori, se uporablja od začetka izobraževanja. Poseben problem bančne metode 

izobraževanja je ta, da so učenci postali posode, ki jih je treba zapolniti in to učitelji počnejo. 

Več informacij kot si študent lahko zapomni, boljši najbi bil učitelj. Vendar pa nikoli ne 

razmišljajo o tem, kakšen pomen dejansko imajo ta dejstva v naših življenjih. Ta metoda 

poučevanja ovira ustvarjalno moč posameznika in njegovo svobodo. Ne omogoča razvoja 

kritične zavesti in ne spodbuja aktivne udeležbe v okolju. Ustvarjalno mišljenje je mogoče 

doseči le v akciji, v komunikaciji z drugimi. To se ne more razviti v izolaciji, temveč v 

neposredni akciji, ki vodi k spremembi statusa quo in odnosa med ljudmi. Bančni koncept 

izobraževanja pomaga prevladujoči manjšini določiti vzorce obnašanja in drugih predpisov, 

ki jim pomagajo nadzorovati misli in dejanja večine, naloži podrejenost in zavira ustvarjalno 

moč ljudi (Freire, 2000). Iz vsega napisanega vidimo, da do osebnostne rasti ne moremo priti 

z bančnim konceptom izobraževanja. Spodbuja namreč prav nasprotno, kar je razvidno iz 

naslednjih trditev, ki reflektirajo zatiralsko družbo v celoti: 
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• Učitelj uči in študenti so poučevani.  

• Učitelj ve vse in študentje ne vedo ničesar. 

• Učitelj misli z glavo, učencem pa misli trpa v glavo.  

• Učitelj govori in učenci poslušajo – pohlevno.  

• Učitelj disciplinira in študentje so disciplinirani.  

• Učitelj izbira in uveljavlja svojo izbiro in študentje privolijo.  

• Učitelj deluje (je aktiven), študentje pa imajo iluzijo, da so aktivni preko delovanja 

učiteljev.  

• Učitelj izbira vsebino programa, študentje (ki niso bili vključeni v proces 

ustvarjanja programa), pa se temu prilagodijo.  

• Učitelj zameša avtoriteto vednosti (znanja) s svojo lastno profesionalno avtoriteto, 

ki jo postavlja v opozicijo svobodi študentov.  

• Učitelj je subjekt učnega procesa, med tem ko so učenci bolj njegovi objekti.  

 (Freire, 2000, str. 71). 

 

Iz teh izjav je razvidno, da bančni koncept izobraževanja gleda na učence kot na prilagodljiva 

in obvladljiva bitija. Več kot učenci delajo pri shranjevanju (učenju) podanih jim podatkov, 

manj razvijajo kritično zavest. Bolj popolno ko sprejemajo svojo pasivno vlogo, ki jim je 

namenjena, bolj preprosto se prilagodijo svetu, kot je, in razdrobljenem vidiku realnosti, ki je 

shranjen v njih. Gre za minimaliziranje učenčeve ustvarjalne moči. Ne razvijajo se v 

posameznike z avtonomnim načinom razmišljanja in življenja. Učenci so potisnjeni v "škatle" 

in so večinoma prisiljeni biti kloni tistih, ki jim podajajo znanje. 

 

 

3.2.2.Dialog in edukacija 

 

Za Freira je bistvo dialoga beseda, ker jo je mogoče najti v dveh dimenzijah, v refleksiji in 

akciji, ki sta v tesni povezavi. Ko je besedi odvzet vidik akcije, je ta beseda prazna, če pa je 

akcija poudarjena, je ta beseda spremenjena v aktivizem. Neresnična beseda je tista, ki ne 

more spremeniti resničnosti. Dialog je vodoravna oblika, dvosmerna oblika komunikacije 

med strankami, vključno z vladnimi odnosi in družbenimi zahtevami, ki se ukvarjajo s 

skupnim iskanjem. To poteka v matrici ljubezni, ponižnosti, upanja, zaupanja in kritike. 

Tvorba besed je pravica vseh ljudi, ne le privilegija nekaterih, vendar to ni mogoče med 
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tistimi, ki zanikajo pravico govoriti drugim. Opis sveta, razmišljanja za ukrepanje, vsebina 

dialoga vodi v njihovo spremembo (spreminjanje sveta). Dialog poteka v teoretskem 

kontekstu, da bi izpolnili posebne okoliščine in, da bi se to lahko spremenilo, moramo 

razumeti in raziskati generativne teme in mejne situacije, ki so del generativnih tem. Pogoji 

za dialog so ljubezen, zaupanje, ponižnost, upanje in kritična misel. Sploh ne gre za 

sentimentalno ljubezen, ampak za dejanje poguma. Gre za zaupanje, ki je zgrajeno na 

izkušnjah, kjer so besede in dejanja blizu (Freire, 2000). 

Generativne teme so različne in spremenljive, od tistih širokih do zelo ozkih. Lahko jih 

razumemo v odnosu med ljudmi in svetom. V osnovi, raziskovanje generativnih tem je 

raziskovanje človeškega razmišljanja o resničnosti in vplivu na realnost. Iz tega izhaja, da 

mora pedagogika biti dialoška. Učitelji morajo narediti kratke predstavitve, ki se naj na koncu 

končajo z vprašanjem, ki bo predstavljal problem, s čimer  se odpirajo novi vidki problema. 

Učitelj in učenec morata biti v enakem položaju v razpravi (na temo katero oba poznata), ker 

sta oba v položaju učenja in poučevanja. Z vprašanji so študenti potisnjeni v smer 

razmišljanja o  informacijah, ki so jim bile podane. Ko je poučevanje monolog, besede 

nimajo pravega učinka. To pomeni, da študentje ne prejemajo nove informacije o svetu. 

Bistvo dialoga je ustvariti kritično razmišljanje osebe, ki je tako sposobna, da se zaveda 

realnosti in da lahko spreminja sebe in svet. Kritično mišljenje ni usmerjeno k ljudem, ampak 

v situacije, v katerih se ljudje nahajajo. Biti učen (sposoben brati in pisati) je del 

samozavedanja. Freire to poučuje skozi kroge kulture. Freire (2000) ni verjel šolskemu 

sistemu ker je mislil, da je šola pasivni koncept poučevanja. Njegov koncept je imel štiri faze: 

 

1. Tvorba interdisciplinarne skupine, ki mora upoštevati kontekst, v katerem ljudje živijo. 

Ta študija se dogaja v določenih situacijah. 

 

2. Izbira različnih tem ali besed, ki so se pojavile pri zaznanem besednjaku. Člani 

raziskovalne skupine izbirajo tiste besede, ki so specifične. Še posebej tiste, ki so zelo 

čustvene. To so "generativne" besede, ker imajo moč, da ustvarjajo nove besede. 

Bistvo je, da besede  mentalno in čustveno stimulirajo bodoče študente. 

 

3. Ta faza predstavlja "kodifikacijo" izbranih generativnih tem ali besed. 

Interdisciplinarna skupina formira material, ki je primeren za vsako situacijo. Postopek 

je podprt z vizualnim predstavljanjem, kot so risbe in plakati. Kode so pripravljene v 

obliki risb, fotografij, diapozitivov, besedil, filmskih povzetkov. Morajo biti dovolj 
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domače, tako da se posamezniki, ki dešifrirajo temo, lahko naučijo kodirane situacije. 

Ne bi smeli biti preveč enostavni ali preveč zapleteni. Vsa sredstva pomagajo razviti 

kritično zavest, domišljijo in hkrati se učenci naučijo brati in pisati. 

 

4. Raziskovalci se vrnejo na področje dekodiranja. Ko so kode pripravljene in opremljene 

s priročniki, se usposabljanje lahko začne, tako da ljudje lahko zastopajo svoje teme 

(ne kot nekaj, kaj je podano, ampak kot problem). 

 

Dialoški način učenja je način oblikovanja individualne in aktivne osebe, ki bo razumela sebe 

in svet. Podpira družbeno in osebno rast skozi dvosmerni izobraževalni proces. Študenti se ne 

učijo samo dejstev. So del procesa in imajo priložnost, da bodo tisti, ki istočasno poučujejo in 

se učijo. Iz tega vidika je učenje lažje in je boljše za ponotranjenje norm in vrednot, ki so 

pomembne za posameznika in družbeno rast. Štirje koraki učenja so še posebej zanimivi, ker 

so oddaljeni od običajnega, pasivnega šolskega sistema. Učenje z vizualnimi stimulansi in 

besedami, in teme, ki so pomembne za ljudi je nekaj, kar jim lahko na preprost način  

pomaga. 

 

Izobraževalni koncepti, kot so bančni sistem in dialog sta dva nasprotna sistema. Na eni 

strani, bančni koncept ne omogoča študentu, da bo ustvarjalna, avtonomna oseba, ki se lahko 

sama spreminja v zaželeni smeri. To je zato, ker so učitelji tisti, ki prenašajo znanje, tisti z 

močjo in ne morejo biti na isti ravni kot študentje. Po drugi strani, dialog omogoča študentu, 

da bo aktiven in možnost, da hkrati poučuje in se uči. V tem primeru, učitelj in učenec 

ustvarjata skupaj. Kurki (2000) pravi, da je posebnost freireanskega izobraževanja in SKA v 

tem, da ljudje niso samo produkti, ampak kreatorji svoje kulture in lastnega življenja. 

 

 

3.3.  Augusto Boal 

 

 

"Morda gledališče samo po sebi ni revolucionarno; ampak ne dvomite, da je vaja za 

revolucijo" 

(Theatre of the Opressed, Boal, 2008, str. 160). 

 

Augusto Boal (brazilski režiser, scenarist in politik) je oblikoval gledališče zatiranih, ki 

zagotavlja učenje iz izkušnje in ukvarjanje s čuti, čustvi in domišljijo. Boal je pri razvoju 
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teatra zatiranih delal na primeru dela Paolo Freirea, avtorja Pedagogike zatiranih (1970). 

Boal je naredil premik od tradicionalnega političnega gledališča do interaktivnega gledališča, 

v katerem gledalec postane "gledalec-izvajalec" (spect-actor), ki aktivno sodeluje v 

gledališkem raziskovanju družbenih problemov. Razvil je gledališče zatiranih, v katerem 

skupine uporabljajo gledališke tehnike, da raziskujejo lastna družbena vprašanja in najdejo 

lastne rešitve za ista (Burgoyne, 2003). Gledališče je bolj determinirano s strani družbe od 

drugih umetnosti, ker je njegov neposredni stik z javnostjo večji  in je večja moč prepričanja 

(Boal, 2008). Gledališče zatiranih, v vseh svojih oblikah, vedno išče preoblikovanje družbe v 

smeri osvoboditve zatiranih. Takšen koncept je sam po sebi akcija in ukrep ter priprava za 

prihodnje ukrepe, ker je pomembno, da realnost tudi preoblikujemo (Boal, 2006). 

 

 

 

(The Aesthetics of the Opressed, Boal, 2006, str. 3). 
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Boal je po letu 1970. začel sistematizirati tehnike časopisnega gledališča in od takrat se 

gledališče zatiranih ni nehalo razvijati. Tehnike je razvijal tako, da se odzivajo na nove 

potrebe in se nadovezujejo na stare, ki se ne napuščajo. Zaradi tega je tehnik veliko in je 

možna njihova raznovrstna uporaba. Lahko se uporabljajo v  družbenem in političnem boju, v 

psihoterapiji, v pedagogiki in podobno. Njihova vloga je vedno  neomejena podpora 

gledališča v težavah zatiranih. 

Vse tehnike "rastejo iz enakih tal", ki vsebujejo etiko, politiko, zgodovino in filozofijo. Vse 

tehnike se razvijajo iz, tega in so vse različne ampak imajo skupno povezavo, ustvarjajo "eno 

drevo" in se borijo proti zatiranju (Boal, 2006). 

Če želimo razumeti drevo zatiranih, moramo začeti z njegovim projektom, ki se imenjuje 

Estetika zatiranih. Boal (2006) pravi, da morajo vsi, ki se ukvarjajo z estetiko zatiranih, videti 

širšo sliko in razumeti, da lahko delajo na drugačnen način in uporabljajo druge umetnosti v 

delu kot so: 

 

• besede (vsi udeleženci morajo pisati pesmi in zgodbe) 

• zvoki (izumljanje novih instrumentov in novih zvokov) 

• slike (slikanje, kiparstvo, fotografiranje). 

 

Za estetiko zatiranih je najbolj pomembna stvar estetski proces, ki razvija dojemanja osebe, 

ki ga prakticira, čeprav je zelo zaželeno, da se doseže vrhunec v umetniškem izdelku 

(končano umetniško delo). Ko se postopek zaključi, njegovi avtorji prejmejo priznanje 

drugih, kar jih spodbuja k dodatnim prizadevanjem. Estetski proces omogoča subjektu, da se 

izraža v dejavnostih, ki so mu običajno nedostopne, s čimer širi svoje izrazne in perceptivne 

možnosti. 

 

Prve, ki rastejo iz drvesa, so igre. Te združujejo dve bistvene značilnosti življenja v družbi: 

 

• imajo pravila (družba tudi), ki so potrebna, da  igre funkcionirajo 

• ampak tudi zahtevajo ustvarjalno svobodo. 

 

Igre omogočajo demehanizacijo uma in telesa, ki so odtujeni zaradi ponavljajočih nalog iz 

dneva v dan. So senzorični dialogi in zahtevajo ustvarjalnost, ki je njihovo bistvo (Boal, 

2006). Iz iger se razvija sedem različnih tehnik gledališča zatiranih. Boal (2006, str. 5-6) jih 
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pojasnjuje na naslednji način: 

1. Slikovno gledališče opusti uporabo besede, da se lahko razvijejo druge oblike 

percepcije. Uporablja se telo, fizionomija, predmeti, razdalja in barve. Ni nujno, da le 

z uporabo simbolnega jezika  ločimo  smiselno od nesmislenega. Prav s sliko lahko 

dobimo drugačen pogled in drugačne povezave med različnimi temami. 

 

2. Časopisno gledališče zajema tehnike, ki vključujejo transformacijo novinarskih 

besedil v gledališke scene. Scena je  sestavljena iz kombinacije podob in besed, da se 

razkrijejo nekdanji pomeni, ki se skrivajo v slednji. Na primer, da v svojih tehnikah 

časopisi uporabljajo fikcijo na enak način kot  literatura (postavitev in velikost 

kolone, kje na papirju bo kakšna novica...). Časopisno gledališče služi demistifikaciji 

domnevne nepristranskosti medijev. 

 

3. Mavrica želja z besedami in slikami omogoča teatralizacijo ponotranjenega zatiranja. 

Cilj je pokazati, da imajo ta ponotranjena zatiranja svoj izvor v družbenem življenju 

in pokazati  boj proti ponotranjenemu zatiranju. 

 

4. Nevidno gledališče je mogoče predstaviti na vseh lokacijah, kjer bi se zatiranje lahko 

zgodilo ali se je že zgodilo (na ulici ali trgu, v trgovini ali na sejmu, v čakalni vrsti za 

avtobus ali v kino ...). Igralci in občinstvo se srečajo na isti ravni dialoga in moči.  

 

5. Direktne akcije so teatralizacija protestov (protestne demonstracije, kmečki pohodi, 

posvetne procesije, parade, srečanja delavcev ali drugih organiziranih skupin...) z 

uporabo vseh razpoložljivih gledališkh elementov kot so maske, pesmi, ples, 

koreografije, itd . 

 

6. Legislativno gledališče je mešanica forum gledališča in obredov parlamenta ali 

skupščine, s ciljem oblikovanja skladnih in učinkovitih zakonov. Iz tega izhodišča 

sledijo  poti za njihovo predstavitev v zakonodajo oz. izvajanje pritiska na 

zakonodajalca, da jih odobri. 

 

7. Forum gledališče (je bolj podrobno opisano v naslednjem podpoglavju). 

 

Iz teh sedmih tehnik gledališča izhaja multiplikacija iz njihovih plodov (projektov, delavnic, 
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ki se izvajajo) in solidarnost (ker se gledališče  ukvarja z zatiranimi), ki je bistven del 

gledališča zatiranih. 

 

 

3.3.2. Forum gledališče 

 

 

„Forum gledališče lahko opredelimo kot obliko participativnega, improvizacijskega 

gledališča, v katerem občinstvo, s posredniško vlogo jokerja, aktivno(z vprašanji, predlogi 

igralcem, lastnim igranjem vlog) sodeluje pri analizi in reševanju nekaterih družbenih 

vprašanj, ki so jim blizu in jim jih  ponuja originalna, vnaprej pripravljena forum zgodba“ 

(Krušić, 2007, str 28). 

 

Forum gledališče je najbolj pogosta tehnika gledališča zatiranih in je prisoten v dveh oblikah, 

kot dramske delavnice s pedagoškimi tehnikami ter kot gledališka predstava. Pomembno je 

dodati, da ti dve obliki skoraj vedno razumemo kot nekaj skupnega, ker imajo delavnice 

pogosto kot zaključek predstavo (končni izdelek, finale).Izjema je primer participativnega 

gledališča. Brez aktivnega sodelovanja gledalcev forum gledališča ni. Dvojna vloga gledalca-

akterja prikazuje vse bistvo, vse, kar forum gledališče je. Z aktivnim sodelovanjem v 

predstavi močno podoživljavamo čustva in izkušnje, ampak smo tudi zaščiteni z igro, ločeni 

od realnega življenja. Forum gledališče je zbiranje udeležencev in gledalcev. Gledalci niso 

pasivna bitja, ampak se identificirajo z igralcem, da bi našli rešitev ali ponudili spremembo za 

zatiranega, ki je na odru. Osnova  gledališča so kratki prizori, ki prikazujejo težave v 

nekaterih skupnostih, kjer ni ponujenih rešitev. Gledalci ponujajo lastne rešitve in aktivno 

sodelujejo v predstavi tako, da se zamenjajo z igralcem na odru in improvizirajo različne 

rešitve za predstavljene probleme. Ne iščejo pravega odgovora ali popolne rešitve, ampak je 

cilj  raziskati čim več možnosti. Skozi take gledališke tehnike, se ljudje igrajo z različnimi 

rešitvami in je možno, da bodo spodbuda, ki bo delovala v resničnem življenju, ko se soočajo 

z isto težavo, ki so jo imeli v forum gledališki sceni. Zato je ta metoda je zelo priljubljena v 

svetu in ima zelo široko uporabo. Uporablja se v šolah in skupnostih s posebnimi skupinami 

kot so odvisniki od drog, zlorabljene ženske, zaporniki, sindikati, otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, mladostniki (Krušić, 2007). 

 

Zgodbe za predstavo forum gledališča morajo obvezno imeti naslednje dele ( Krušić, 

2007,str. 29): 
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• V zgodbo je treba vključiti neko obliko zatiranja 

• Potrebna sta najmanj dva lika (oseba, ki zatira-antagnonist, in oseba, ki je zatirana-

protagonist). Koristno je tudi imeti priče-tritagoniste (so tiho, so pasivni, jih je strah), 

ki omogočajo zatiralcu , da brez težav zatira žrtve. 

• Dobro je, da ima žrvet zatiranja eno ali več oseb, ki ji pomagajo in nakazujejo možne 

rešitve problema. 

• Zgodba mora imeti odprt zaključek. 

• Prisoten mora biti "džoker" (vodi predstavo, posrednik med igralci in publiko, 

animator, usmerja tok predstave). 

 

Splošna pravila forum gledališča so naslednja (Krušić, 2007, str. 30): 

 

• Rešitev problema (zatiranja) ne sme biti nasilje. 

• "Čarobne" in neverjetne rešitve niso možne. 

• Gledalci lahko intervenirajo na naslednje načine: 

            -spraševanje likov 

            -dajanje nalog igralcem 

            -igranje 

• Gledalci lahko igrajo vse like (razen lika zatiralca) in lahko menjujejo njihovo 

vedenje. 

• Ko ostali gledalci igrajo, ne morejo menjati osnovnega karakterja lika, ki ga igrajo. 

 

Obstajajo tudi  pravila poteka forum predstave (Krušić, 2007, str. 30): 

• Na začetku džoker gledalcem pojasnjuje kontekst in jim pojasnjuje pravila forum 

gledališča. 

• Potem se brez odmora začne predstava. 

• Potem džoker še enkrat preverja, če gledalci razumejo zgodbo in, če je potrebno, 

dodatno pojasnjuje kontekst. Potem gledalcem pove, da igralcem lahko zastavijo 

vprašanja, da dobijo čim več informacij o likih, ki jih igrajo in njihovih medsebojnih 

odnosih in razlogih za določeno obnašanje. 

• Predstava se igra še enkrat popolnoma enako kot prvič. Tokrat se pričakuje, da bodo 

gledalci reagirali in podali možno rešitev na težavo (zatiranje). Če se gledalec odloči 

za intervencijo, mora dvigniti roko in reči "stop". Potem gre na oder in pojasni 
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igralcem intervencijo ali jo sam zaigra na odru (namesto igralca). S tem menja 

predstavno, ponuja rešitev. 

• Naloge džokerja so, da aktivno sodelujejo v predstavi, da vzdržuje osnovno smer 

predstave (rešitev zatiranja), da išče komentarje gledalcev na ponujene rešitve, da 

vzdržuje predstavno zanimivom in dela izbiro intervencij, če je izbira velika 

• Džoker ne sme izraziti lastnega mnenja, ker bi s tem onemogočil akcijo občinstva. 

 

 

4. Izbrani elementi socialno-kulturne animacije 

 

V četrtem poglavlju sem se bolj osredotočila na socialnopedagoške načine dela, ki se 

uporabljajo v SKA. Pisala sem o skupini in delu v skupini, skupinski dinamiki, socialnem 

vplivanju, izvorih in oblikah socialnega vpliva, socialni moči, komunikaciji, izkustvenemu 

učenju, skupnosti ter terenskem delu kot projektu. Odločila sem se, da bom o tem pisala ker 

so to pomembni deli SKA in predstavljajo tudi stične točke s socialno pedagogiko, saj gre za 

procese, ki so ključnega pomena tudi v socialno pedagoških kontekstih in procesih. Iz tega je 

spet opazno, da SKA izvira iz socialne pedagogike. 

 

 

4.1. Skupina in delo v skupini 

 

Vsi mi pripadamo različnim skupinam (družinskim skupinam, delovnim skupinam, različnim 

klubom, skupinam prijateljev). Takšne skupine so lahko formalne ali neformalne. Po velikosti 

so pogosto male in nastanejo, da bi prišle do skupnega cilja. Male skupine se lahko definirajo 

kot tiste, ki vključujejo najmanj tri osebe, ki medsebojno komunicirajo in usmerjajo lastno 

delovanje, da lahko pridejo do skupnega cilja (Tedeschi in Lindskold, 1976, v Pennington, 

1996). Iz definicije lahko izvedemo naslednje pomembne stvari. Te so: 

• člani skupine komunicirajo in so v medsebojni interakciji 

• skupine nastajajo iz vidika, da se nekaj naredi ali da se pride do skupnega cilja 

• skupine so strukturirane-posamezniki imajo vloge, status in moč, se konformirajo 

proti skupinskim normam. 

Iz definicije Tedeschija in Lindskolda (1976, v Pennington, 1996) je razvidno, da ima skupina 

najmanj tri člane, o zgornji meji pa ni govora. Skupine v institucijah pogosto ne presežejo 
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meje dvajset članov. Če se to zgodi, prihaja do delitve v pododbore ali podskupine. Ko je 

skupina večja, se povečuje tudi formalnost, centralizacija avtoritete in se zvišuje potreba po 

učinkovitejšem vodenju. Stopnja zadovoljstva in sodelovanje posameznikov začne varirati 

(McGrath, 1964, v Pennington, 1996). 

 

Ko gre za faze razvoja skupine, je najbolj znan Tuckmanov model (1971, v Beltz in 

Muthmann, v Kobolt, 2009), ki ima štiri faze: 

 

1. Stopnja formiranja 

 obdobje priključitve v skupino 

 orientacija 

 

2. Stopnja konfliktov 

 konflikti 

 odpori 

 začetek iskanja konsenza in pravil 

 

3. Stopnja normiranja  

 razvoj skupinske kohezije 

 oblikovanje norm 

 oblikovanje skupinskega občutka 

 

4. Delovna stopnja  

 skupina sposobna razrešiti probeme in se posvetiti nalogi 

 vloge posameznih članov so funkcionalne in fleksibilne. 

 

Za Tuckmannov model je značilno, da nima zaključne faze. Poznavanje razvojnih faz 

delovanja skupine je pomembno za razumevanje dogajanja in za lažje vodenje skupin. 

 Vec (2006b) pa ga nekoliko spremeni ter doda zaključno fazo: 

 

1. Faza priprave 

2. Začetna faza ali faza orientacije 
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3. Faza začetnega strukturiranja 

4. Faza konfliktov 

5. Faza očaranosti ali kohezivnosti in medsebojnega zaupanja 

6. Delovna faza 

7. Faza vzajemnosti 

8. Faza zaključevanja 

9. Faza analize 

 

Pri skupinskem delu moramo biti pozorni na naslednje štiri značilnosti (Douglas, 1991): 

 

1. Člani skupine: 

 biografija (družbeni sloj, socialni status, starost, spol, kultura, izobrazba…) 

 osebnost in odnos (različna raven energije, motivacija, karakter…) 

 sposobnosti, viri in status (znanje, veščine, socialni viri) 

 cilji (usklajevanje zanimanj/pričakovanj posameznika s cilji skupine) 

 vedenje in nastop (soočanje z različnimi situacijami:konflikti, zaupanje, 

sodelovanje;   

            izražanje počutja) 

 vloge (vodje, tistega, ki povzroča konflikte/moti/ne sodeluje…) 

 

2. Skupina: 

 norme (pravila, pravice in dolžnosti) 

 oblikovanje podskupin (zaradi podpore, podobnosti, ker so si všeč ali ker se že 

poznajo od prej) 

 odprta/zaprta struktura (odprta - člani se menjajo; zaprta – vedno isti člani) 

 smer komunikacije – vertikalna ali horizontalna 

 razporeditev vlog 

 

3. Pogoji: 

 organizacija in politika (kontekst širšega sistema – npr. podjetje, šola…) 
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okolje 

 čas (več časa pomeni večjo povezanost skupine) 

 velikost (število udeležencev) 

 oblika (načrtovanje, priprava skupine) 

 

4. Vodstvo: 

 znanje (teoretično in praktično - izkušnje) 

 veščine/spretnosti (praksa) – spodbujanje k sodelovanju, motiviranje, 

ustvarjanje atmosfere, zaznavanje neverbalne komunikacije, aktivno 

poslušanje, zrcaljenje, razjasnjevanje, povzemanje, empatija, interpretacija, 

spraševanje, povezovanje, konfrontacija, podpiranje, blokiranje, modeliranje, 

predlaganje, iniciranje, evalviranje, terminiranje) 

 nastop (stil, vloga) 

 cilji (vsakega posameznika in skupine) 

 

Vrste skupinskih metod (povzeto po Reynolds, 1994) so: 

 igre in simulacija – poustvarjanje ali predstavitev določene realne situacije (delo 

tajnice – papirji in telefoni) 

 igranje vlog – vživljanje v različne vloge in situacije (razgovor za službo) 

 debatne skupine – dialog med člani (diskusija o smrtni kazni) 

 akcijsko učenje – učenje v majhnih skupinah – obravnavanje individualnih problemov 

pri delu (naša supervizijska srečanja med prakso) 

 eksperimentalne vaje - learning by doing – (gradnja splava za čez reko) 

 T skupine in študijske skupine – učenje o skupini tako, da smo del nje. 

 

Skupine in skupinske dejavnosti so uspešne, če se v njih zgodi nekaj za posameznega člana, 

oziroma, če ta skupinska izkušnja posamezniku nekaj pomeni. Do te točke lahko posameznik 

pride, ko spozna, da mu je skupina všeč, saj se počuti kot njen del, lahko se zgodi v obliki 

aha-izkušnje, lahko pa posameznik opazuje moteče vedenje katerega izmed članov skupine in 

se v tem prepozna (Carell, 2002). Odgovornost za kakovost bivanja v skupini nosijo vsi člani, 

ne le vodja skupine, zato sta kakovost in obseg dogajanja v skupini odvisna od stopnje 

prizadevnosti in zanimanja članov ter od njihove pripravljenosti vstopiti v takšno vrsto 

dejavnosti (Maksimović, 1991). 
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V mnogih skupinah je en ali več obrobnih odklonskih članov, ki so navadno v vlogi 

"grešnega kozla". Toliko bolj, ko se po lastnosti razlikujejo od ostalih članov skupine, bolj jih 

večina odklanja in začaran krog se nadaljuje. Tovrstna skupina ne spreminja svoje 

strukturiranosti, četudi "grešnega kozla" odstranimo, saj tako njegovo mesto zasede nekdo 

drug (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1991). Tudi konflikte med posameznimi člani ali med člani 

in vodjo lahko izkoristimo za pogovor o skupini. Primerno je, da vsak dejanski ali zaznani 

konflikt predelamo v okviru razprave, pa čeprav moramo zato ustaviti procese v skupini. 

Tako lahko modeliramo reševanje konfliktov pred celotno skupino, razrešitev problema pa 

pozitivno vpliva tudi na vpletenega člana. Vedno je potrebno razpravljati tudi o situacijah, ko 

določenega člana prosimo, naj odide oziroma ga moramo odstraniti iz skupine (Carell, 2002). 

 

4.2. Socialno vplivanje 

 
Vsaka interakcija terja od udeležencev interakcije medsebojno prilagajanje interakcijski 

situaciji. Če je ohranitev interakcije v njihovem interesu, se morajo udeleženci obnašati in 

delovati tako, da interakcijo ohranijo. Njihovo delovanje ne more biti povsem avtonomno, 

temveč je odvisno od delovanja celotne skupine. Kjerkoli je delovanje ene osebe 

predspostavka za delovanje druge osebe pravimo, da gre za socialni vpliv prve osebe na 

drugo (Secord, Backmann, 1986, v Ule, 1992).  Definicijo socialnega vpliva lahko razširimo 

tudi na višje socialne enote kot so skupine, institucije, množice, družbe. Ena socialna enota 

vpliva na drugo, ko ena enota s svojim delovanjem pogojuje delovanje druge socialne enote. 

Socialna psihologija se več ukvarja z vplivom ene osebe na drugo osebo, vendar so pa tudi 

vplivi ene skupine na drugo, ali pa vpliv večine na manjšino in obratno tudi pomembni 

predmeti ukvarjanja socialne psihologije. Ko govorimo o vplivu delovanja ene osebe na 

drugo, ne gre se samo za vedenjsko področje osebe. Pomembno je tudi »psihološko ozadje« 

njihovega delovanja. Pod to spada raziskovanje spreminjanja stališč, čustev, predstav, mnenj, 

motivov in potreb posameznikov pod vplivom delovanja drugih posameznikov. Socialna 

interakcija ne obstaja brez izmenjave socialnega vpliva sodelojučih oseb. Tudi na prvi pogled 

nepomembno srečanje pušča sledi in je rezultat vpliva ene osebe na drugo in obratno. Tudi z 

mnenji, prošnjami in  vedenjem vplivamo na druge in oni na nas (Ule, 1992).  Rečemo lahko, 

da je socialna interakcija eksistencialnega pomena za človeka. Iz tega izhaja, da je  socialno 

vplivanje sredstvo urejanja socialnih stikov. Vemo, da človek iz svojega socialnega okolja 
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dobi potrebno vedenjsko opremo in s socialnim vplivanjem se ta oprema oblikuje, vzdržuje in 

prenaša. V korist taki trditvi gre dejstvo, da je socialno vplivanje v tesni povezavi s 

socialnimi vrednotami in normami (Bečaj, 1997).  Ko gre za raziskovanje socialnega 

vplivanja, pridemo do spoznanja, da je to zelo široko področje, ki zajema skoraj vsa ostala 

področja socialne psihologije. 

 

4.2.1. Izvori socialnega vpliva 

 

 
Nihče ne more bit samo izvor vpliva na druge ljudi in nihče ne more bit samo objekt 

vplivanja ljudi. Če opazujemo le enostavno sekvenco medsebojnega vplivanja posameznikov, 

enosmerni vpliv ene osebe na drugo, potem razlikujemo pri socialnem vplivu izvor vpliva, 

proces sam in cilj vpliva. Izvor socialnega vpliva je »oddajnik« informacij, ki sprožijo 

spremembo v stališčih, mnenjih, sodbah posameznika. Kot cilj socialnega vpliva pa imamo 

„prejemnika“ teh informacij (Moscovici, 1976, 1979, v Ule, 1992). Secord in Backmann 

(1979, v Ule, 1992) nudijo drugačno opredelitev osnovnih sestavin socialnega vpliva. 

Razlikujejo štiri kategorije procesov socialnega vpliva. 

 

To so: 

 ciljno delovanjeje delovanje, ki naj bi ga izvršila oseba ki je prejemnik socialnega 

vpliva (priznanje, nakup, izmenjava mnenj, izvršitev neke usluge); 

 ciljna oseba je prejemnik socialnega vpliva; 

 odnos med ciljno osebo in drugimi osebami(odnos moči, avtoritete, podrejenosti...); 

 socialni kontekst, ki je v okolju ciljnega delovanja (zadolžitve, pričakovanja, socialne 

norme, definicija socialne situacije). 

 

Te kategorije in medsebojne odnose bi lahko ponazorili s krogi. Medsebojno se dopolnjujejo 

in v bistvu ne morejo bit samostojni. Vse kategorije so del socialnega vpliva in skupaj 

delujejo kot ena celota. Secord in Beckmann (1979, v Ule, 1992) sta se osredotočila le na 

objekt socialnega vpliva in sploh ne zajemata akterja socialnega vpliva in njegove dejavnosti. 

V nasprotju z njuno je Moscovicijeva (1976, 1979, v Ule, 1992) opredelitev bolj celovita. V 

bistvu pa se obe delitvi medsebojno dopolnjujeta. 
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                       4.2.2. Oblike socialnega vplivanja 

 

 
Vsem tem oblikam je skupno to, da gre v vseh primerih za tak ali drugačen odnos do norm. 

Vsak posameznik ima določen odnos do njih. Eni ljudje imajo bolj podoben odnos, drugi pa 

bolj različnega.  To se kaže v njihovi percepciji, kognicijah, čustvih in ravnanju (Bečaj, 

1997). 

 

Najpogostejša oblika socialnega vpliva je prisotnost drugih oseb. Najenostavnejši primer 

socialnega vpliva je  vpliv prisotnosti drugih ljudi  na posameznika, ko med temi ljudimi in 

posameznikom ni (vsaj zvestne) interakcije. Psihologi so na začetku tega stoletja ugotovili, da 

ljudje boljše rešujejo naloge, če so prisotni tudi drugi ljudje. Ta učinek se pojavi ne glede na 

to, ali drugi opazujejo posameznika (učinek publike), ali se zgolj ukvarjajo s podobnimi 

aktivnostmi (učinek soaktivnosti). Allport je bil eden od prvih psihologov, ki se je 

sistematično ukvarjal s tem pojavom. Poskusnim osebam je dajal različno težke naloge. 

Poskusne osebe so bodisi same v sobi ali skupaj s še petimi drugimi osebami. Rezultati so bili 

boljši, če je bilo v sobi več oseb. Učinek „socialne olajšave“ je bil večji pri reševanju lažjih 

nalog in se je izničil pri reševanj težjih nalog. Negativnemu učinku prisotnosti drugih oseb pa 

v psihologiji pravimo „ socialna zavora“ (Ule, 1992).   

Bolj kompleksni vplivi pa so usmerjeni pritiski na medsebojno usklajevanje posameznikov, 

da bi ustrezali določenim pričakovanjem, merilom, normam ali da bi skupno rešili nek 

problem. Poznamo tri  glavne oblike takšnega vpliva (Ule, 1992): 

• Uniformnost 

Psihologi so pogosto opažali, da se razvijejo med člani istih skupin različne podobnosti: 

podobno reagiranje, govorjenje, podobno oblačenje ipd., čeprav med člani skupin ni bilo 

nobenih posebnih dogovorov ali pa eksplicitnih pravil obnašanja. Socialni psihologi se pri 

razlagi uniformnosti naslanjajo predvsem na teorijo socialne primerjave, na teorijo socialnih 

norm in teorije o sledenju modelom. 

• Poslušnost 
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Poslušnost posameznikov do tistih oseb ali institucij, ki reprezentirajo večinsko ali vladajoče 

mnenje, stajališča, cilje, norme in vrednote. Biti poslušen temu, kar govorijo drugi, ali storiti 

to, kar nam ukažejo drugi, se zdi zelo dvojmljivo početje, saj implicira odpoved naši svobodi 

delovanja ter sprejetuje tujih napotkov in tujega nadzora nad našim delovanjem. Vsi pa se 

radi vidimo kot avtonomni dejavniki, in ne kot enostavni sledniki tujih ukazov. Poslušnost je 

bolj neposreden način socialnega vpliva skupin, ki je po svojih posledicah lahko še nevarnejši 

od konformizma. 

 

• Konformizem 

Konformizem pomeni popuščanje eksplicitnim ali implicitnim socialnim pritiskom na 

posameznika. Najbolj znan je Aschov eksperiment. V eksperimentu gre za zavestno 

sprejemanje mnenja skupine. Nekatere poskusne osebe so v javnosti (pred skupino) 

zagovarjale skupinsko (večinsko) mnenje, čeprav so za sebe ohranile svoje mnenje. Pri njih je 

šlo za zavestno nadziranje izražanja lastnega mnenja. Vse poskusne osebe, ki so se podredile 

večini, tega niso storile zaradi zavestnega prilagajanja skupini, temveč so v resnici verjele, da 

ima večina prav. 

 

4.2.3. Socialna moč 

 

„O moči, ki jo ima ena oseba nad drugo lahko govorimo takrat, ko prva oseba s svojim 

vedenjem pri drugi povzroči določeno spremembo“ (Cartwright in Zander, 1968, v Bečaj, 

1997). V začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja je bilo socialno vplivanje razumljeno v 

tesni povezavi z socialno močjo. Socialni vpliv je bil razumljen kot osnova socialne moči. 

Moscovici in Faucheux  (1972, v Bečaj, 1997) sta opozorila da gre za dva različna pojava. Do 

tega zaključka sta prišla v okviru preučevanja dejavnih manjšin. Ločila sta dve vrsti 

socialnega pritiska: prisilo (moč) in vplivanje (normativnost). Moč provzroča navidezno 

prilagajanje, normativnost pa pelje k resničnem sprejemanju in spreminjanju. To razlikovanje 

je pomembno v razumevanju odnosov med posameznikom in normativnimi pričakovanji 

socialnega okolja. Težava je v tem, da sam odnos med socialnim vplivanjem in socialno 

močjo v bistvu nikoli ni bil popolnoma jasen. Pojem socialne moči, kot navaja Poitou (1976, 

v Bečaj, 1997) se je najprej začel uporabljati na področju politične sociologije in se je verjelo, 
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da na področju odnosov ni uporaben. 

Ko se je socialna psihologija začela ukvarjati z pojmom moči po Poitouju (1976, v Bečaj, 

1997) je imela dve poti. Prva je bila, da se začne raziskovati, kako se dejstva, do katerih je 

prišla sociologija na makrosocialni ravni, kažejo v majhnem prostoru. Druga je pa izhajala iz 

domneve, da na mikro ravni obstajajo enaki mehanizmi kot na marko ravni, le v pomanjšani 

obliki. Drugo smer je predstavljal behaviorizem, v okviru katerega se je razlagalo, da je 

človekovo vedenje moč popolnoma pojasniti z mehanizmom pogojevanja. Zaradi tega je bilo 

moč možno razumeti kot temeljno dimenzijo odnosa med posamezniki (Poitou, 1976, v Ule, 

1992). Posameznik s svojo močjo vpliva na vedenje drugih, zaradi česar lahko „vsak odnos, 

ki eni od oseb omogoča, da spremeni vedenje druge, razumemo kot odnos na osnovi moči“ 

(Poitou, 1976, str. 54, v Bečaj, 1997). Pomembno je tudi omeniti Frencha in Ravena (1959, v 

Bečaj, 1997) ki sta se tudi ukvarjala s problemom socialne moči. Pravita, da socialna moč 

sama po sebi še ne pomeni vplivanja. Res je, da tudi pasivna prisotnost osebe, ki ima 

določeno moč, lahko vpliva na spremembe v vedenju druge osebe. Oblikovala sta tudi delitev 

možnih virov socialne moči. Ločila sta pet virov: 

 Moč nagrajevanja 

Ta vrsta moči je odvisna od tega, kako sposobnost nagrajevanja dojema oseba, na 

katero je vplivanje usmerjeno. Uporaba te moči povečuje privlačnost osebe, ki vpliva. 

 Moč prisiljevanja ali moč kaznovanja 

Uporaba te moči stopnjuje in vzdržuje odvisnost osebe, na katero je vplivanje 

usmerjeno in zmanjšuje privlačnost osebe, ki vpliva. 

 Moč legitimnosti 

Je najbolj kompleksna vrsta moči. Oseba, ki vpliva, ima določeno legitimno moč v 

odnosu do osebe, na katero vpliva. Osnova za to vrsto moči je dvojna. Najprej so 

različne kulturne norme in vrednote, ki določajo, kaj kdo sme, mora ali ne sme 

naredit. Potem pa imamo pravice, ki so pripisane različnim vlogam v splošno sprejeti 

socialni zgradbi. 

 Referenčna moč 

Moč dobrega odnosa. Temelji na indetifikaciji osebe na katero je vpliv usmerjen z 

osebo, ki vpliva nanjo. Ta vir moči je najbolj splošen od vseh in ga je včasih težko 

ločiti od drugih. 
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 Moč ekspertnosti 

Tudi tukaj, kot pri legitimni moči, je pomembna percepcija osebe na katero je vpliv 

usmerjen na ekspertnost osebe, ki vpliva. Če oseba, ki vpliva, ni sprejeta kot ekspert, 

ta vir moči odpove in si je potrebno pomagati s kakšnim drugim. Ta vrsta moči naj bi 

predvsem vplivala na kognitivni sistem osebe, na katero se vpliva. 

 

4.3. Komunikacija 

 

 

Reardon (1998, v Leinert Novosel, 2012) pravi, da so komunikacija, sporočanje, vpliv, 

zaščita, dejavnosti, značilne za človeka kot družbeno bitje. Gre za pošiljanje informacij o nas, 

naših intelektualnih, čustvenih in socialnih značilnosti. Torej, komunikacija je pošiljanje ali 

sprejemanje sporočil (Leinert Novosel, 2012). Samo en del naše komunikacije z drugimi 

ljudmi se odvija na eksplicitni jezikovni ravni. Komuniciramo s celotnim telesom, poleg tega 

pa tudi znotraj jezikovnega komuniciranja poznamo komuniciranje "ob jeziku" (Ule, 2009). 

Lahko rečemo, da je "učinkovita komunikacija med dvema osebama tista, pri kateri si 

prejemnik razlaga sporočilo pošiljatelja enako, kot  je le-ta želel, da bi si." (Johnson in 

Johnson, 1997, str. 140-141, v Vec, 2002). Učinkovito pošiljanje in učinkovito sprejemanje 

sporočil, sta torej dejavnika, od katerih je odvisna učinkovita komunikacija (Hargie, 1991, v 

Vec, 2002). 

 

 

4.3.1. Neverbalna komunikacija 

 

 

Hayes in Ornell (1998, v Vec, 2005) opredeljujeta neverbalno komunikacijo kot „vsako 

sporazumevanje, ki ne vključuje besed ali simbolov, ki besede nadomeščajo“. Gre za 

„nebesedna in telesna sporočila, ki imajo za druge sporočilno vrednost“ (Adler in Rodman, 

2003, v Ule, 2009). 

Brez uporabe neverbalne komunikacije bi bilo sporazumevanje med ljudmi mnogo bolj 

revno, verbalni izkaz bi bil enoličen skupek zlogov in besed, ki bi ga bilo težko razumeti. 

Človekovi neverbalni znaki so mnogo bolj povezani z učenjem kot z dedovanjem. Poleg 

podedovanega pomembno vplivajo kultura, trenutna situacija, izkušnje in dražljaji, na katere 

oseba reagira. Pri gestah, najštevilčnejših in pogosto uporabljenih vrstah znakov, je vloga 
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učenja še bolj izrazita (Jelenc, 1998). Bistvena značilnost neposredne komunikacijske 

interakcije (pogovora med vsaj dvema osebama) je povezanost verbalne in neverbalne 

komunikacije ter s tem tudi uporaba verbalnih in neverbalnih znakov (Jelenc, 1998). V našem 

celotnem medsebojnem komuniciranju ima neverbalna komunikacija vrsto pomembnih 

funkcij. Na vsebinski ravni neverbalna sporočila spreminjajo, potrjujejo, dopolnjujejo in 

širijo tehtnost izgovorjene vsebine in usmerjajo k delu z vsebino. Na osebni ravni izražamo z 

neverbalnimi sporočili svoja čustvena stanja, namere in pričakovanja ter odpiramo sebe 

drugim. Na odnosni ravni izražamo z neverbalno komunikacijo svoja stališča, opredeljujemo 

odnose, vzdržujemo in usmerjamo strukture moči in družbenega reda. Na vplivni ravni 

predstavljajo neverbalna sporočila močno sredstvo ozaveščanja in vplivanja naših sporočil, 

pospešujejo ali upočasnjujejo komunikacijski feedback in dialog (Brajša, 1993). Vloga 

neverbalnega komuniciranja pa je najpogosteje definirana kot pomoč in okrepitev verbalnega 

govora. Tipi neverbalne komunikacije so naslednji:   

 

1. Govorica telesa: 

 Izraz obraza je najpomembnejši vidik nebesedne komunikacije, saj je sestava 

obraznih izrazov za vsakega posameznika drugačna in mu daje osebnostni pečat 

(Mandić, 1998). Brez da bi spregovorili, nam obraz lahko pokaže razpoloženje, 

starost, poklic(Barker 1997, v Burger, 2000). 

 

 Očesni stik je zelo močno izrazno sredstvo v komunikaciji, pogosto so v središču 

nezavednega, včasih pa tudi zavednega interesa, saj opazujemo poglede drugih kot 

tudi svoje (Mandić, 1998). Oči so zelo zgovorne, saj naš pogled izraža veliko 

sporočil, saj je lahko sovražen, skromen, prazen, umirjen, zaljubljen (Trček, 

1994). 

 

 Gibi, kretnje so najstarejša človeška govorica, saj je bila prvotna govorica človeka 

v davnini gib, prav tako pa tudi majhni otroci prej razumejo gibe kot besede. Pri 

vsakdanjem običajnem besednem govorjenju uporabljamo približno 50 gibov 

(Trček, 1994). Služijo ilustraciji pripovedovanega (z gibi pokažemo velikost  

ribe), poudarjanju (z roko udarimo po mizi in poudarimo jezo), popravljanju 

povedanega (če ne najdemo pravega izraza), izražanju čustev, namerno in 

nenamerno (stisk roke tistih, ki so brez energije, je mlahav) (Rot, 1987, v Vec, 
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2005). 

 

Dotik je zelo pomemben, pomeni vzpostavljanje intimnosti, zato je značilno, da se tujcev 

neradi dotikamo oziroma se njihovih dotikov izogibamo. Ljudje, ki so na visokih položajih 

pogosteje začnejo z dotikom, kot tisti z nižjim, prav tako se tisti z nižjim položajem pogosteje 

pustijo dotakniti, kot tisti z višjim (Vec, 2005). 

 

 Telesni prostor in bližino delimo na intimno bližino (spustimo le tiste, ki so nam 

zelo blizu na primer svoje otroke, partnerje, ožje sorodnike), osebni prostor (tu se 

zadržujemo z ljudmi, ki so nam blizu, so naši znanci, prijatelji, sorodniki), uradna 

razdalja ali socialni prostor (to razdaljo imamo do trgovcev, policistov, nadrejenih, 

uradnikov), Javni prostor (pri javnem nastopanju) (Trček, 1994). 

 

 Drža telesa proučuje položaje telesa, ki jih delimo v pet osnovnih položajev in 

sicer sedenje, stanje, čepenje, klečanje in ležanje, s kombiniranjem pa dobimo še 

ostale položaje. Položaj je odvisen od nameravane aktivnosti (Mandić, 1998). 

Prav tako je drža telesa dober kazalec našega počutja, saj se v drži lahko marsikaj 

razbere in sicer sproščenost, napetost, napadalnost, obrambno vedenje… (Vec, 

2005). 

 

2. Oblačila, zunanji izgled, vonj ponavadi oblikujemo sami in sicer z obleko, raznimi 

pripomočki, barvo las in kože pa le do določene mere. Prav tako ima zelo velik 

vpliv na druge ljudi ter tudi na osebo samo. Obleka lahko o človeku pove zelo 

veliko in sicer iz katerega socialnega razreda je, katerim skupinam pripada, kateri 

so interesi… (Mandić, 1998). 

3. Pisava, risanje in skiciranje ima oblikovne, obrambne in še druge vsebine. 

Pomembno je, da opazujemo ljudi, ko kaj čečkajo, saj lahko s tem dobimo 

pomembne informacije, lahko se vživimo in se potrudimo osebo razumeti. Risanje 

je način razmišljanja, uvida in navdiha (Mandić, 1998). Pomembno je, da 

interpretacija napisanega, naslikanega ni izolirana, moramo vpoštevati še ostale 

značilnosti oziroma obravnavati celostno in preveriti še z drugimi bolj 

zanesljivimi instrumenti (Vec, 2005). 
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4.3.2. Kominikacijske ovire 

 

 

V komunikaciji se pojavljalo različne ovire. Po Dimbleby in Burtonu (1995, v Vec, 2005) so 

te naslednje: 

 

• Ovire pri procesu zaznavanja in filtriranja so povezane s psihološkimi ovirami, saj se 

filtriranje odvija v mišljenju. Pri filtriranju so temeljnega pomena predpostavke, 

vnaprejšnje domneve, ki jih imamo o drugih  ljudeh, npr. naše predpostavke o tujcih 

vplivajo na to, kako boste zaznavali in nato tudi komunicirali z novim sošolcem, od 

katerih je eden prišel iz Albanije, drugi pa iz Kanade. 

 

• Mehanične ovire oz. fizični dejavniki otežujejo ali onemogočajo komunikacijo. Sem 

sodijo npr. ropot, ki prihaja z ulice v učilnico, sedežni red v razredu, zračnost učilnice, 

temperatura, osvetljenost, dnevni čas itd. 

 

• Semantične ovire se nanašajo na nepremišljeno uporabo besed. Če ne uporabljamo 

besed na ustrezen način in z ustreznim pomenom, je velika verjetnost, da ne bomo 

pravilno razumljeni. Pri tem je pomembno zavedanje, da »pomen besed obstaja v 

mislih, ne v besedah samih«. Pomen besed znotraj posameznikovih skupin je namreč 

dogovorjen. Takrat, ko npr. uporabljate besede pomensko drugače od ustaljene rabe, 

povečate verjetnost, da bo prejemnik pripisal vašim besedam svoj pomen. 

 

• Psihološke ovire so povezane predvsem s stališči, prepričanji in vrednotami. Te so 

najbolj običajni izvori težav v medosebni komunikaciji.  V tem okviru so zlasti močni 

predsodki in stereotipi o ljudeh, ki vplivajo na proces kodiranja, pa tudi proces 

dekodiranja. 

 

Gordon (1992) našteva enajst ovir na poti h komunikaciji, ki jih poimenuje s pojmom 

jezik nesprejemanja in jih deli v 5 skupin: 

 

1. Skupina ovir, ki ponuja rešitve za probleme: 
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• Ukazovanje; 

• Opozarjanje, grožnje; 

• Moraliziranje; 

• Svetovanje, sugeriranje; 

• Poučevanje, navajanje logičnih argumentov. 

 

      2. Skupina ovir, ki se nanaša na ocenjevanje, vrednotenje: 

• Ocenjevanje, kritiziranje, sramotenje; 

• Etiketiranje, dajanje imen; 

• Interpretiranje, analiziranje, diagnosticiranje. 

 

 

3. Ovire, ki jih predstavlja »zasliševanje«: 

• Spraševanje, navzkrižno zasliševanje 

 

5. Reakcije odraslega, s katerimi skuša spremeniti otroka, ga zabavati ali pa se izogniti 

problemu: 

• Umik, sarkazem, humor. 

 

4.4. Izkustveno učenje 

 

V najširšem smislu je vsako učenje izkustveno, saj je učenje vsako progresivno spreminjanje 

posameznika na osnovi izkušenj. Izkustveno učenje se je razmahnilo v zadnjih desetletjih kot 

odgovor na znanje, ki je zasnovano na knjigah in učiteljevi besedi. Le-to pa razvija predvsem 

abstraktno simbolično znanje (Marentič Požarnik, 2000, str. 123, v Čagran, Ivanuš Grmek in 

Sadek, 2009). 

Učenje je vedno povezano s konkretnimi izkušnjami, še posebej pa odrasli učenci primerjajo 

nove situacije s preteklimi izkušnjami, obstoječim znanjem in kognitivnimi shemami. Kolb in 

Fry (1975. v Bergo, Jung in Fischer, 2008) sta sestavila na izkušnjah osnovan učni krog, ki 

temelji na štirih učnih fazah. Te so: 

 

• Konkretna izkušnja: 
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Na začetku učnega procesa se posameznik ponavadi loti določene aktivnosti in izkusi       

posledice svojega delovanja v konkretni situaciji. 

 

• Razmišljujoče opazovanje: 

Posameznik opazuje in retrospektivno razmišlja o situaciji; v procesu prepoznava 

vzroke in korelacije. V tej fazi učnega procesa je posameznik sposoben napovedati 

posledice svojega dejanja na enak način v enaki situaciji. 

 

• Abstraktna konceptualizacija: 

Če se število podobnih izkušenj kopiči, začne posameznik posploševati na podlagi 

primerjav. Pridobljeno razumevanje lahko prenese v nove situacije. 

 

• Ponovni pregled in prenos konceptov: 

Ko posameznik razume osnovni princip, začne aktivno eksperimentirati, uvajati 

spremembe ter prenašati koncept v druge situacije in pogoje. Če se učni proces zares 

začne, je posameznik postavljen v pozicijo, ko lahko napove možne posledice svojega 

delovanja v vseh mogočih okoliščinah. Učenec postane aktiven, vpliva na situacijo v 

prizadevanju za dosego svojih ciljev in interesov. 

 

 

Izkustveno učenje se torej kaže v naslednjih značilnostih (Marentič Požarnik, 2000, str. 124; 

Golob, 2006, str. 30-31, v Čagran, Ivanuš Grmek in Sadek, 2009): 

• izkušnja je osnova in spodbuda za učenje; 

 

• učenci sodelujejo pri izvajanju učnega procesa in aktivno ustvarjajo lastne izkušnje; 

 

• učenje temelji na izkušnjah in predstavlja kontinuiran, cikličen proces; 

 

• bolj kot rezultat je poudarjeno učenje kot dinamični proces; 

 

• učenje poteka problemsko v prijetnem in sproščenem ozračju; 

 

• sodelovalni odnos in razreševanje konfliktov med udeleženci procesa; 

 

• učenje predstavlja proces ustvarjanja znanja; 

 

• učenje je celostni (holistični) proces; 

 



35 

 

• učenje je družbeno in kulturno pogojeno; nova spoznanja se povezujejo s praktičnimi 

življenjskimi izkušnjami; 

 

• vključevanje medsebojnega vpliva med učencem in okoljem. 

 

 

Pogoji za izkustveno učenje morajo biti spodbujevalni (Golob, 2006, str. 31, v Čagran, Ivanuš 

Grmek in Sadek, 2009): 

 

• učenje naj temelji na različnih učenčevih zmožnostih (na spoznavni, čustveni, 

socialni); 

 

• učna vsebina naj bi bila povezana s konkretno življenjsko situacijo, kjer je to mogoče; 

 

• neposredna učna situacija naj bi bila za učence ugodna – kakovost medosebnih 

odnosov, razredna klima – sproščeni medsebojni odnosi; 

 

• sodelovanje, ugodni prostorski pogoji – ustrezna opremljenost prostora; 

 

• doseči je treba izmenjavo položaja učitelja in učenca (oba naj sodelujeta). 

 

 

Marentič Požarnik (2000, v Čagran, Ivanuš Grmek in Sadek, 2009) pravi, da se prek 

izkustvenega učenja povezujejo teorija in praksa, konkretna praksa in izkustveno spoznavanje 

resničnosti. Starost udeležencev ni pomembna ker se izkustveno učenje uporablja v vseh 

starostnih skupinah. Najbolj pomemben dej je celovita osebna izkušnja, ker se iz izkušnje 

človek nečesa najbolje nauči (če je oseba aktivna in sama preziskuša stvari). 

 

4.5. Skupnost 

 

Moderna prinaša pospešeno depersonalizacijo socialnih razmerij v družbi. To pomeni, da so 

odnosi, ki temeljijo na skupnosti, postali bolj šibki in da v današnji družbi poznamo več 

anonimnosti in veliko posameznikov, ki so orientirani na sebe (self oriented). Kolektivno 

življenje, kot je bilo nekoč, ne obstaja več. Tradicionalna, podeželska skupnost je 

nadomeščena z individualiziranim, kapitalistično usmjerjenim človekom. Enotnosti in 

pripadnosti ljudi, na primer na lokalni ravni, večinoma ni več (Chambers, 2006). Smith 

(2009b) pravi, da je bilo nekaj napetosti med videnjem skupnosti kot "kraja", kjer se dogajajo 

učenje in razvoj in skupnost kot „ciljem“ intervencije. Organizacije, ki so usmerjene na delo z 

mladimi, trde, da so mladi potisnjeni na obrobje družbe. Občutek individualizacije in 

pomanjkanja sodelovanja z drugimi ljudmi, lahko pripelje do vse vrst različnih težav, kot so 
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težave v šoli, pri iskanju zaposlitve ali pa posameznik postane neaktiven član skupnosti. 

Simmel (1950, v Chambers, 2006) pravi, da življenje postaja vse bolj neosebno in, da so 

socialni stiki vedno bolj neprijazni, občasni in minljivi. Te spremembe so se zgodile zaradi 

urbanega življenja in ekonomskega gospodarstva. Izjavil je tudi, da imajo zaradi tega ljudje 

občutek  nepripadnosti in, da se posamezniki počutijo kot da so brez korenin, nemočni in ne 

morejo razumeti in usmeriti lastnega življenja v želeno in pravo smer. Izjavil je tudi, da 

pomanjkanje vere v metropolitanski način življenja in pomanjkanje varnosti  družbe 

prispevajo k tem občutkom. Podobno kot Simmel, Robert Putnam (2000, v Chambers, 2006) 

pravi, da je občutek pripadnosti skupnosti (socialna kohezija), značilna za razpad družbenega 

kapitala (oblik družbene organizacije, ki omogočajo sodelovanje med posamezniki in so v 

obojestransko korist). Zaradi slabega socialnega kapitala se ljudje soočajo s težavami z 

zdravjem, izobraževanjem, srečo, družino, blaginjo, varnostjo, kulturo, gospodarski blaginji 

in političnim institucijam. 

 

4.6. Terensko delo kot projekt 

 

"Ko smo na terenu, stopamo v svet, ki je praviloma vsakdanji življenski svet ljudi, med 

katerimi so nekateri tudi uporabniki ali potencialni uporabniki" 

(Flaker, 2003, v Grebenc, 2009, str. 71). 

 

 

Terensko delo poteka v okolju uporabnikov, v skupnosti, tam kjer živijo. Tak način dela 

spodbuja posameznike, da postanejo aktivni akterji v svoji skupnosti in jih spodbuja da se 

vključijo v dialog. Delo lahko poteka s posamezniki, skupinami in skupnostimi in je delo 

vedno na dveh ravneh. To pomeni, da bomo vedno vplivali tako na ravni posameznika kot na 

ravni skupnosti, saj je skupnost okolje, kjer delo poteka. Terensko delo zahteva vključenost 

ljudi, ki se bodo odločili za spremembe, če se bodo videli kot del teh sprememb. Okolje, kjer 

se bo projekt izvajal, se mora redno obiskovati, da se lahko poiščejo ključne informacije, 

pomočniki, ki bodo imeli informacije o ciljnih skupnosti in o infrastrukturi ključnih področij. 

Prej ali slej se na te osebe naleti. Pomembno je, da se predstavi jasen namen stopanja v 

skupnost ter lastne kompetence (da povemo, kaj jim lahko ponudimo). Pri tem pomaga, da 

govorimo odkrito o ciljih in namenih dela in, da s seboj prinesemo gradiva, letake, plakate, ki 

pojasnjujejo delo (Grebenc, 2009). 
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Grebenc (2009, str. 75) navaja stopnje vzpostavljanja terenskega dela kot projekta: 

 

1. Raziskovanje v skupnosti:lokalno znanje, konteksti skupnosti; 

2. Posvetovanje (z uporabniki, s skupnostjo); 

3. Opredelitev problema, ocena virov (čas, kader, finance); 

4. Izbiranje partnerjev (razširjanje podporne mreže); 

5. Izvedbeni načrt (opredelimo poslanstvo, cilje in namen projekta, definiramo rezultate-

končni, vmesni, evalvacija); 

6. Pogajanje: oblikovanje novih zavezništev (če je potrebno), zagovorništvo; 

7. Izvajanje in razvijanje projekta. 

 

Te stopnje nam pomagajo, da imamo okvir, po katerem lahko delamo, da imamo smernice. 

Seveda pa jih pri konkretnem delu prilagajamo potrebam skupine, s katero delamo. 
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5.  Empirični del 

5.1. Raziskovalni problem in namen raziskovanja 

 

Namen diplomske naloge je raziskati socialno-kulturno animacijo kot metodo dela v socialni 

pedagogiki. Socialno-kulturna animacija ima svoje korenine v socialni pedagogiki (Leimio-

Reijonen 2002, v Syrjäniemi, 2011), zato imata obe podoben način dela in razmišljanja. Z 

raziskavo želim potrditi tezo, da je socialno-kulturna animacija dobra metoda dela v socialni 

pedagogiki, kar nameravam doseči z izvedbo in analizo forum gledaliških delavnic.  

Z namenom poglobljenega raziskovanja in kasneje analiziranja podatkov sem organizirala 

projekt socialno-kulturne animacije s šestimi delavnicami, ki so temeljile na teatru zatiranih 

Augusta Boala, z metodo dela forum gledališča. Opazovala sem osebno in skupinsko 

spreminjanje med delavnicami, s poudarkom na skupinski dinamiki, komunikaciji (verbalni 

in neverbalni), izkustvenem učenju, izražanju samega sebe ter sodelovanju. Rezultate 

opažanja sem združila z rezultati skupinskega intervjuja in tako dobila bolj poglobljene in 

verodostojne rezultate. 

 

 

5.2. Namen delavnic 

 

"V gledališču zatiranih nihče  ni prisiljen storiti ničesar, če si tega ne želi" 

(Boal, 2002, str. 49). 

 

Namen delavnic je, da udeleženci spoznajo forum gledališče kot praktično metodo dela, ter 

da izkusijo, kako lahko skozi delavnice izrazijo sebe in svoje pomembne teme. Namen je tudi 

akcijsko preizkusiti proces forum gledališča z izbrano skupino mladih v lokalnem okolju. S 

tem namenom sem sestavila delavnice forum gledališča. Delavnice so zastavljene tako, da se 

na vsaki ukvarjamo z eno značilnostjo forum gledališča. Na prvi delavnici je namen  

premostiti razkorak med občutkom in dotikom. Na drugi, med poslušanjem in sluhom. Na 

tretji bomo poskusili razvijati več čutov naenkrat. Na četrti delavnici bomo poskušali videti, 
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kaj gledamo. Nenazadnje imajo tudi čutila spomin - na peti delavnici ga bomo poskušali  

prebuditi. Namen delavnic je ta, da skozi tematsko razpornejene igre udeleženci delajo na 

izražanju svojih čustev, na spoznavanju samega sebe, da gradijo skupinsko dinamiko, da se 

kot skupina povežejo, da se skozi izkustva učijo ter da razvijajo medsebojno verbalno ter 

neverbalno komunikacijo ter da poiščejo njim pomembne teme, kot posamezniki in kot 

supina in jih skozi skupinski proces izrazijo. 

 

 

5.3. Raziskovalna metodologija 

5.3.1. Raziskovalna vprašanja 

 

V okviru raziskave me je zanimalo predvsem: 

 

1. Kako uporaba socialnokulturne animacije podpira socialnopedagoške cilje dela na 

posameznikovi  in skupinski ravni? 

 

2. Kako s pomočjo socialnokulturne animacije posameznik in skupina predstavijo sebe 

in svoje pomembne teme? 

 

3. Kako glede na faze skupinske dinamike poteka skupinski ustvarjalni proces? 

 

4. Kako socialnokulturna animacija pripomore k uresničevanju socialnopedagoških 

ciljev kot so skupinsko povezovanje, samoizražanje, verbalna in neverbalna 

komunikacija, izkustveno učenje, izražanja osebnih in skupinskih tem? 

 

5.3.2. Raziskovalne metode 

 

V raziskovanju uporabimo kvalitativno metodologijo, ko želimo razložiti določena ravnanja, 

dogodke, delovanje organizacije, socialnega okolja in interakcije medsebojnih odnosov. Bolj 

smo osredotočeni na socialne procese, in ne toliko na socialno strukturo (Dimovski in dr. 

2008, v  Roblek, 2009). Kvalitativna metodologija omogoča raziskovalcem, da raziščejo teme 

podrobno in globoko in  k temu prispeva to, da ni vnaprej določenih kategorij analize. Ta 
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metoda nudi  podrobne informacije  na relativno majhnem številu primerov (Mejovšek, 

2008). 

Glavno vprašanje kvalitativne raziskave je povezano z vprašanjem zanesljivosti in veljavnosti 

podatkov. Ker je vedno možna pristranskost (ki ni značilna le za kvalitativne raziskave), 

uporabljajo se različne tehnike za preverjanje podatkov (Strauss in Corbin, 1991, v Žugaj, 

2007). Kot pogosto priporočano tehniko sem v raziskavi uporabila triangulacijo, in sicer z 

uporabo različnih metod zbiranja podatkov. Ko sklep temelji na podatkih, zbranih na različne 

načine, je bolj verjetno, da je veljaven. Uporabila sem:                                                                                                          

 triangulacijo zbiranja podatkov - uporabljeni različni viri podatkov (polstrukturirani 

intervjuji in dnevnik odkritega opazovanja z udeležbo). 

 triangulacija metod - z uporabo različnih metod (usmerjeni skupinski intervju in 

odkrito opazovanje z udeležbo). 

 

Kot sem že omenila, sem v raziskovanju uporabila usmerjeni skupinski intervju in odkrito 

opazovanje z udeležbo. Njune značilnosti bom v nadaljevanju bolj podrobno opisala. 

 

a) Usmerjeni skupinski intervju 

Usmerjeni skupinski intervju je kvalitativna raziskovalna metoda, ki vključuje vrsto vodenih 

skupinskih razprav, v katerih se zbirajo udeleženci, ki imajo skupne posamezne značilnosti ali 

izkušnje, da lahko razpravljajo o določenih vprašanjih, relevantnih za raziskovalni problem 

(Đurić, 2007, str 40, v Đurić, Popović Ćitić in Meško, 2010).  

Podatki, pridobljeni z uporabo te metode, izvirajo tako iz verbalnih izjav udeležencev kot tudi 

iz skrbnega opazovanja med razpravo izraženih neverbalnih reakcij. Skupino sestavlja od 6 

do 12 ljudi. Namen razprave je zbiranje podatkov o mnenjih, občutkih, stališčih in idejah 

udeležencev o določeni temi. Moderator usmerja pogovor z uporabo že pripravljenih vprašanj 

(ponavadi pet do sedem). Potek pogovora je zelo svoboden. Udeleženci se izmenjujejo, se 

navezujejo drug na drugega, in to je z vidika namena raziskave zaželeno, saj izzove iskanje 

argumentov (Halami, 1996). Uspešna skupinska interakcija je ta, ko udeleženci s svojimi 

odgovori naslavljajo druge udeležence in ne moderatorja. Na tak način razlagajo in 

utemeljujejo svoje mišljenje ali pa iščejo obrazložitev od drugih udeležencev. Usmerjeni 

skupinski intervju običajno traja od 1,5 do 2,5 ure, odvisno od  vprašanj in udeležencev 

(Đurić in dr., 2010). 
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b) Odkrito opazovanje z udeležbo 

V kvalitativnem odkritem opazovanju z udeležbo se pogosto osredotočamo na več različnih 

situacij, kar je razlog za to, da se mu ne pripisuje atributa sistematičnosti. Opazovanje z 

udeležbo je problematično kot raziskovalna tehnika, saj ne obstaja ločeno od drugih tehnik. 

Nemogoče je narediti opazovanje z udeležbo če raziskovalec ni vključen v skupino, če ne  

zastavlja vprašanj, ne vodi neformalnega pogovora, branja, hkrati pa tudi zbira druge 

materiale, povezane s temo (Mejovšek, 2008).  

 

 

5.3.3. Ciljna skupina raziskovanja 

 

Ciljna skupina mojega raziskovanja so mladi. Za to skupino sem se odločila zaradi načina 

raziskovanja in zaradi teme diplomske naloge. Mladi so izredno prezrta, morda celo zatirana 

družbena skupina in so zelo primerni za raziskovanje z gledališčem zatiranih. V skupini sem 

imela sedem oseb od desetih prijavljenih. Pridobila sem jih na različne načine. Po mestu sem 

delila letake in plakate na krajih, kjer se zbirajo mladi (da jih lažje opazijo). O projektu sem 

veliko razpravljala s prijatelji in znanci, ki sem jih prosila, naj o njem širijo besedo, 

informacije in moje kontaktne podatke. Na tak način sem pridobila deset oseb, s katerimi sem 

se dogovorila za točen kraj in čas izvajanja delavnic. Ko se je projekt dejansko začel, je redno 

prihajalo sedem oseb. Sodelovalo je pet deklet ter dva fanta. Vsem je skupno to, da so mladi, 

ki živijo na območju mesta Bjelovar. Skupina je bila heterogena z zelo različnimi izkušnjami, 

kar je ustvarilo skupinsko vzdušje, v katerem smo bili vsi enaki in začeli od nič proti 

skupnemu in konstruktivnemu cilju. Delavnice smo izvajali v enem od lokalnih podjetij z 

veliko prostora, ki ga med vikendi ne uporablja in so nam  dovolili uporabo le-tega. Bil je 

ravno pravšnji za izvajanje SKA delavnic. 

 

 

5.3.4. Zasnova projekta 

 

Grebenc (2009, str. 75) navaja stopnje vzpostavljanja terenskih projektov in sem se odločila 

slediti njenim navodilom (opisano v teoretičnem delu, str. 36):  

 

 SKA projekt izvajam v skupnosti, katere del sem tudi jaz in mi zato ni treba narediti 

podrobne raziskave. Poznam skupnost, mlade in njihove potrebe tudi iz lastnih 
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izkušenj. Odločila sem se, da bom izvajala projekt z mladimi ker so skupina, ki je 

trenutno v težki situaciji in je pripravljena na akcijo in spremembe. 

 Veliko sem se pogovarjala z mladimi, če obstaja potreba po projektih, in če so 

pripravljeni sodelovati (tudi v kakšni meri in na kakšen način bi se teh projektov 

udeležili). Dobila sem pozitivne odgovore in pripravljenost na sodelovanje. 

 Seveda so določene težave tudi s pripravo projekta. Težko je bilo najti prostor, a v 

enem od lokalnih podjetij z veliko prostora, ki ga med vikendi ne uporablja, nam je 

dovolilo uporabo le-tega. Bil je ravno pravšnji za izvajanje SKA delavnic. Dogovorili 

smo se, da bodo delavnice med vikendi, saj imajo takrat posamezniki največ časa in 

so manj obremenjeni. Stroški s finančnega vidika so bili zanemarljivi (malo pijače in 

jedi za udeležence), zato sem jih krila sama. 

 Partner pri izvajanju projekta je bil tudi eden od članov skupine, ki se ukvarja z 

amaterskim gledališčem in se spozna tudi na forum gledališče. Skupaj z njim ter 

vodjo gledališča smo se dogovorili, da nam dovoli uporabo gledaliških prostorov za 

izvajanje predstave (za veliki finale projekta). 

 Izvedbeni načrt: šest delavnic (med vikendi: petek, sobota in nedelja, po dve uri vsaka 

delavnica). 

 Dodatno povezovanje ni bilo potrebno, saj smo imeli vse kar smo potrebovali. 

 Izvajanje in razvijanje projekta bo podrobno opisano v pripravi na delavnice. 

 Podobno kot Grebenc (2009) je tudi Ander-Egg (1997, v Kurki, 2000) zastavil deset 

vprašanj na katera je treba odgovoriti preden se začne z izvajanjem SKA projekta 

(opisano v teorietičnem delu, str. 8): 

 S tem projektom želim spodbuditi mlade k skupnemu sodelovanju ter priučitvi novih 

metod dela in reševanja težav. 

 To želim narediti preko forum teatra in na odprt način zastavljenih delavnic. S tem bi 

rada raziskala, oziroma preverila na kakšen način je socialno-kultura animacija dobra 

metoda dela v sklopu socialne pedagogike. Tak način dela je v skupnosti, v kateri bo 

projekt potekal, nekaj novega (tudi to je pritegnilo pozornost mladih). Mlade je treba 

na zanimiv način aktivirati in jim pokazati, kaj vse lahko naredijo in česa so zmožni.  
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 Cilji akcije so sodelovanje posameznikov, ustvarjanje dobre skpinske dinamike, 

ustvarjanje občutka zaupanja ter skupinskega dela (da posameznike skupinsko delo 

pripelje do končnega izdelka - do predstave), da se razvije dobra verbalna in 

neverbalna komunikacija, da ugotovimo kakšen vpliv ima skupina na posameznika. 

 Načrtovanih je bilo šest delavnic, ki so vodile do zaključka projekta, ki je forum 

gledališka predstava. 

 Projekt je potekal v prostoru lokalnega podjetja, ki je v bližini vseh sodelujočih in 

ponuja dovolj velik prostor. 

 Aktivnosti in metode prek katerih smo prišli do cilja projekta so forum gledališke 

delavnice. 

 Delavnice so potekale med vikendi (petek, sobota in nedelja, približno dve uri na 

delavnico, dva vikenda zapored). 

 Ciljna skupina so brezposleni mladi, 

 V izvajanju projekta sodelujeta vodja delavnic in sodelujoči partner (ki se spozna na 

forum gledališče). 

 Potreben materijal in finančna sredstva sta zagotovljena s strani vodje projekta. 

 

Imeli smo šest delavnic, ki so bile razdeljene v tematske sklope po pravilih forum gledališča 

(bolj podroben opis delavnic je v prilogi naloge). 

Prva delavnica: 

-Udeležencem predstaviti gledališče zatiranih in tehnike dela s poudarkom na  forum 

gledališče 

-Spoznavne igre ter igre na temo: občutek, česa smo se dotaknili. 

Druga delavnica: 

-Globlje raziskovanje tehnik gledališča zatiranih. 

-Igre na temo: poslušaj tisto, kar slišiš ter dinamika večih čutov. 

Tretja delavnica: 

-Priprava udeležencev na oblikovanje in delo s slikovnim gledališčem. 

-Pripovedovanje zgodb o zatiranju. 

-Igre na temo: opaziti tisto, kar gledamo ter slikovno gledališče. 
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Četrta delavnica: 

-Skupinsko raziskovanje zgodbe in strukturiranje predstave. 

-Igre na temo: spomin in smisel ter slikovno gledališče. 

Peta  delavnica: 

-Vaja pred predstavo. 

-Igre na temo: forum gledališče. 

Šesta delavnica: 

-Vaja pred predstavo. 

 

 

5.3.5. Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Izvedla sem projekt socialno-kulturne animacije z metodo forum gledališča Augusta Boala. 

Podatke sem zbirala z dvema metodama t.j.: odkrito opazovanje z udeležbo (med izvajanjem 

delavnic) ter usmerjeni skupinski intervju, ki sem ga izvedla po koncu projekta. Sproti sem 

delala še evalvacije z udeleženci, ki sem jih tudi zapisovala. Med pripomočki za zbiranje 

podatkov za raziskavo je bil dnevnik delavnic, kamor sem zapisovala opažanja in evalvacije 

udeležencev med vsako posamezno delavnico. Zanimali so me dinamika skupine, verbalna in 

neverbalna komunikacija v skupini, izražanje čustev in osebnih tem. Namen raziskave je 

doseganje novih spoznanj o tej metodi dela v okviru socialnopedagoškega dela. V empirično 

analizo sem vključila usmerjeni skupinski intervju ter lastna opazovanja, ki sem jih zaradi 

raziskave enakih tem pri analizi združila. Podatke, ki sem jih uporabila iz intervjuja sem 

citirala in so v poševni pisavi, moji zaznamki iz dnevnika delavnic pa so v regularni  pisavi. 

Obdelava podatkov je kvalitativna. Z metodo triangulacije sem združevala lastna opazovanja 

z delavnic s podatki iz intervjuja. Kodirala sem glede na teme, povezane s temo raziskave.  

Obdelava usmerjenega skupinskega intervjuja je potekala po naslednjih korakih: 

• dobeseden prepis intervjuja; 

• prevod v slovenski jezik; 

• določitev enot kodiranja;  

• pripisovanje pojmov empiričnim opisom (odprto kodiranje); 

• združevanje sorodnih pojmov v kategorije; 

• analiza značilnosti pojmov in kategorij; 

• interpretacija podatkov. 
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5. 4.  Kodiranje in analiza intervjujev  

 

 

Z udeleženci projekta sem naredila usmerjeni strukturirani intervju. Intervju sem snemala in 

sem potem naredila transkript. Zatem sem zapis prevedla v slovenščino. Naslednji korak je 

bil ta, da sem se odločila, da bom iz skupinskega usmerjenega intervjuja izvedla odgovore 

štirih udeležencev (dva fanta in dve punce). Za te štiri osebe sem se odločila zato, ker so 

samo dva fanta sodelovala v projektu in sem zato njih izbrala. Zato sem pa tudi nenaključno 

izbrala dve punci, da v vzorcu bodo enako zastupljena oba spola. Njihove odgovore sem 

kodirala in to bom tudi prikazala. Uporabila sem odprt način kodiranja. Iz intervjujev sem s 

kodiranjem dobila pet skupnih tem in te so: 

 Doživljanje skupinskega dela; 

 Doživljanje skupinske dinamike; 

 Doživljanje komunikacije v skupini; 

 Doživljanje forum gledališča kot metode dela; 

 Doživljanje samoizražanja skozi gledališče. 

V vsaki posamezni analizi vsakega posameznega intervjuja bom opisala pet skupnih tem v 

povezavi z intervjujenčevimi odgovori na vprašanja iz vprašalnika. 

Osebe so označene kot A, B, C in D zaradi zaščite podatkov. 

 

5.4.1. Primer kodiranja: Intervju „A“ 

 

 

Prepis intervjua: Oseba “A” Kodiranje – Analiza značilnosti pojmov 

 

1. NIVO 2. NIVO 

… smo se dopolnjevali…  Na splošno 

ni bilo rahajanja mnenj. Bilo je 

fluidno. Jaz sem se res presenetil… 

zelo presenetljivo, kako smo se ujeli. 

(3) 

 

Doživljanje vpliva skupine na 

posameznika 

 
 
 
 
 
 
Doživljanje skupinskega dela 

.. sem se počutil ugodno. Celoten čas 

sem bil sproščen kar se mi zdi, da je 

tudi pogoj za uspešne delavnice. In 

 

 

Počutje ob skupinskem delu 
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smo res “kliknili” vsi skupaj. (4) 

Fajn je bilo! Zabavno, veselo, 

sproščujoče. Lahko sem vsem zaupal. 

(5) 

 

Opis doživljanja čustev v 

celotnem procesu                                              

Bil sem bolj odprt v skupini, mogoče 

zato, ker se med,seboj nismo poznali. 

Skupina se je odlično povezala. (7) 

Opis vpliva projekta na 

povezovanje skupine 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Doživljanje skupinske 

dinamike 

…Doživljal sem sebe in lastno telo v 

odnosu do ostalih v skupini. Doživel 

sem se kot pomemno osebo v skupini. 

Ampak smo vsi bili pomembni tako 

da sem se počutil kot vsi ostali na 

nek način. Sprejetost je bila odlična. 

In sem se doživel kot ena sposobna in 

kreativna oseba. (15) 

 

 

 

Lastno doživljanje v procesu 

delavnic 

Vse kar smo na delavnicah delali, 

nas je pripeljalo do tega cilja, do 

predstave. Bilo je odlično ker so 

delavnice bile narejene po temah in 

skozi to smo se cel čas pripravljali... 

(16) 

 

 

Pomen celotnega delovanja, ki je 

pripeljal do predstave 

Odprto brez omejitev, saj smo se 

počutili varno v skupini, vsaj jaz 

sem… (17) 

 

Opis verbalne komunikacije 
 
 

Doživljanje komunikacije v 

skupini Neverbalna komunikacija je bila 

dovolj usklajena z verbalno! Bili smo 

zelo odkriti drug do drugega in se 

nismo bali tujih dotikov… (18) 

 

 

Neverbalna komunikacija 

Jaz sem že delal forum gledališče. 

(8) 

 

Že delal forum gledališče 
 

 

 

 

 

 

 

Doživljanje forum gledališča 

kot metode dela 

Popolnoma nov pristop k problemu, 

kjer ni pomembno, kaj bodo 

institucije naredile, ampak vsakdanji 

ljudje, ki prevzamejo vlogo… S 

svojimi čustvi boš odigral tisto eno 

sceno, ker bi rad pomagal zatirani 

osebi.  (9) 

 

 

Osebno razmišljanje o forum 

gledališču kot metodi dela 

Vse je bilo odlično! Nimam nič 

posebej za izpostaviti. (10) 

Osebno razmišljanje o tem, kaj 

je bilo najboljše v projektu 

Škoda, ker delavnice niso bile vsak 

dan…. (11) 

Osebno razmišljanje o tem, kaj 

je bilo najslabše v projektu 

Tista igra, ko nismo mogli zmagati 

me je spravila ob živce! (12) 

Kaj bi spremenili v projektu 

Sem se bolj spoznal in sem ozavestil 

na kaj moram bit pozoren. (6) 

Osebno razmišljanje o tem, kaj 

je spoznal o sebi v procesu 

projekta 
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Jaz sem se našel v vlogi zatiralca v 

tisti kolumbijski hipnozi. Mal preveč 

sem užival. Nisem bil prestrašen, 

vendar sem bil zaskrbljen…. (13) 

 

Opis reševanja težav in lastega 

izražanja 

 
 

 

 

Doživljanje samoizražanja 

skozi gledališče 

Ja, smo se igrali. Jaz sem igriv in 

sem  zvrckast, tako, da se mi je bilo  

super igrati . … Tudi dejstvo, da smo 

se vsi igrali in smo bili kot otroci. 

Zame je to izražanje mene. (14) 

 

 

Način lastnega izražanja skozi 

projekt 

 

 

5.4.2.  Analiza intervjuja „A“ 

 

 

Oseba “A”  

Spol Moški 

Starost 24 

 

 

 Doživljanje skupinskega dela 

Oseba “A” je v intervjuju velikokrat izpostavila, da je celoten proces bil zelo zabaven in, da 

se je boljše spoznal. Navaja tudi to, da je bilo zelo sproščujoče in, da je projekt doživel kot 

nekaj, iz česar se da veliko naučiti. Pravi, da so se udeleženci zelo dopolnjevali in, da je vse 

bilo zelo fluidno in, da so bila njihova mnenja podobna. Je tudi presenečen, kako so se kot 

skupina zelo hitro ujeli. 

 

 

 Doživljanje skupinske dinamike 

Pravi, da je bil v skupini zelo odprt in je mnenja, da je to bilo tako, ker se medseboj niso prej 

poznali. Pravi, da se je skupina odlično povezala. Doživel se je kot pomembno osebo v 

skupini ampak pravi, da so vsi bili enako pomembni, tako da se je počutil kot vsi ostali na 

nek način. Sprejetost je bila odlična. Doživel se je kot sposobna in kreativna oseba. Za 

delavnice pravi, da so mu bile v redu, ker so bile tematsko pripravljene in so se z njimi 

pripravljali na predstavo. 
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 Doživljanje komunikacije v skupini 

Verbalno in neverbalno komunikacijo v skupini je opisal zelo enostavno. Izpostavil je, da sta 

obe vrsti komunikacije bili skupaj usklajeni. Pomembnost je dal temu, da so med seboj bili 

odkriti in, da se je počutil varno in, da je zaradi tega komunikacija bila tako uspešna. 

 

 Doživljanje forum gledališča kot metode dela 

Je že sodeloval v projektih forum gledališča. Pravi, da forum gledališče, kot metoda dela, 

ponuja nov način doživljanja in pristopanja k problemu. Izpostavlja, da ni pomembno kaj 

bodo naredile institucije, pač pa vsakdanji ljudje, ki prevzamejo vlogo zatirane osebe. V 

projektu mu bilo všeč vse razen ene igre,. Izpostavil je tudi to, da je škoda, ker delavnic 

nismo imeli vsak dan (imeli smo jih ob vikendih). 

 

 

 Doživljanje samoizražanja skozi gledališče 

Ozavestil je, na kaj mora bit bolj pozoren v življenju in pravi, da se je skozi proces projekta 

bolj spoznal. Ugotovil je, da je v vlogi zatiralca (posebej pri igri “Kolumbijska hipnoza) mal 

preveč užival in ga je to zaskrbelo. Izpostavlja, da se zaveda, da je to bila samo igra in, da se 

je predvsem zato tako obnašal ampak mu kasneje ni bilo vseeno. Tudi pravi, da se je lahko 

izrazil. Igra je zanj dober medij samoizražanja, ker je osebno igriv in pravi, da mu je bilo 

dejstvo, da so se vsi igrali in bili kot otroci, zelo všeč. 

 

 

 

5.4.3. Analiza intervjuja „B“ 

 

 

Oseba “B”  

Spol 

 

Moški 

Starost 

 

23 

 

• Doživljanje skupinskega sodelovnja 

Za celoten projekt pravi, da je bil zelo poučna izkušnja. Pravi, da se je naučil nekaj stvari o 
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sebi.  Ko smo imeli igro v parih, pogovor o preteklih izkušnjah, takrat je izpostavil, da se zelo 

težko odpira in je oseba, ki je bila z njim v paru, morala iz njega vleči besede. Poudarja, da je 

skupina imela nanj ogromen vpliv.  Pomembno mu je bilo, da so ga sprejeli in so mu 

pomagali, da se odpre in da lažje sodeluje. Drugače se je pa počutil v redu in se je počasi 

sproščal. Zase pravi, da je zaprt tako, da je na začetku bil pod stresom in mu ni bilo zelo fajn 

ampak se je skozi proces spročal. Na vsaki delavnici je bil bolj sproščen in srečen. 

 

 

• Doživljanje skupinske dinamike 

Za skupino pravi, da se je dobro povezala zaradi dobrih delavnic. Navaja tudi to, da so vsi 

zelo različni in, da jim je nekako uspelo hitro in dobro se povezati. Zase pravi, da je bil bolj 

pasiven na delavnicah in, da je rabil dosti časa, da se počuti do konca sprejeto. Navaja, da so 

ga igre spodbudile k razmišljanju. Pravi, da je bil na delavnicah na osebni preizkušnji, kjer je 

spoznaval sebe in tudi druge. Za delavnice pravi, da so bile sproščajoče in da so se naučili, 

kako narediti predstavo in kaj forum gledališče je. Če na koncu ne bi imeli predstave, bi tudi 

bilo v redu, ampak je v povezavi z delavnicami bilo po njegovem tako veliko boljše. 

 

 

• Doživljanje komunikacije 

Nasplošno ima težave s komunikacijo, ampak na vsaki delavnici je bilo boljše in boljše. 

Pravi, da je komunikacija bila dobra, vendar ga je zmotila ena igra v parih, ko so plesali 

skupaj in si bili zelo blizu. Pravi, da se je to zgodilo  morda zato, ker je imel pogled direkt v 

oči in zato, ker je oseba bila zelo blizu.  

 

• Doživljanje forum gledališča kot metode dela 

Forum gledališče je zanj nov način dela. Meni, da je spodbudna metoda dela, še posebej če se 

na odru najde rešitev. Pravi, da je dobro, če  nekdo od gledalcev objektivno ponudi svojo 

vizijo, ideje, komentar ali možno rešitev. Povezuje gledalce z igralci na način, da se je morda 

kdo iz publike kdaj znašel v podobni situaciji kot je ta v predstavi in da mu izkušnja iz 

gledališča lahko pomaga v vsakodnevni situaciji.  In to je vsekakor spodbudno. “Ljudje, ki so 

si ogledali predstavo, so mogoče v podobni situaciji in so morda opazili elemente lastnega 

življenja in dobili možne rešitve, ali pa vsaj začeli razmišljati o rešitvah.” Pravi tudi, da mu je 

bilo všeč ravnovesje med zabavo in resnim delom na delavnicah. Izpostavlja, da mu ni bilo 

všeč moje snemanje in fotografiranje.  
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• Doživljanje samoizražanja skozi gledališče 

Ugotovil je, da se zelo težko odpira ljudjem in, da zelo težko zaupa drugim. To je v bistvu še 

bolj potrdil na delavnicah. Ugotovil je, da z izogibanjem težav ne bo ničesar izboljšal in pa da 

je vse treba takoj v začetku začeti reševati. Pravi, da se je izrazil ampak, da je imel s tem 

nekaj težav. Težko mu je sodelovati v skupinskem delu, ampak se je s časom sprostil. 

Najboljše mu je bilo, ko so se v parih pogovarjali in ko smo delali slikovno gledališče. 

Poudarja, da se je takrat  res izrazil in sprostil.   

 

 

5.4.4. Analiza intervjuja „C“ 

 

 

 

Oseba “C”  

Spol Ženski 

Starost 24 

 

 

• Doživljanje skupinskega dela 

Skupinsko delo opisuje kot zabavno in zanimivo. Pravi, da so vsi bili srečni, ker so imeli 

“opravičilo”, da se obnašajo kot majhni otroci in, da so se lepo družili. Zelo pozitivna 

izkušnja. Meni, da ni velik naučila o sebi ampak da nekaj spet je. Všeč ji je misliti, da se kar 

dobro pozna. Pravi, da se je obnašala neresno in igrivo in, da so se v skupini fino 

nadopolnjevali in bili na isti valovni dolžini. Počutila se je ugodno in dovolj sprejeto, da se je 

lahko popolnoma odprla.  Občutek sreče je skoz bil prisoten skozi celoten projekt. 

 

 

• Doživljanje skupinske dinamike 

Vse je šlo zelo hitro. Kot da bi se že nekaj let vsi dobro poznali. Pa tudi take vaje so bile, ki 

so pozitivno vplivale na povezovanje skupine. Pomembna ji je bila skupina, komunikacija, 

skupinsko sodelovanje, ne pa kako jo ostali kot posameznika doživljajo. Ni ji bilo 

pomembno. Doživljala se je kot del skupine in se je počutila sprejeto.  Meni, da je predstava 

šla skozi brez večjih težav zato, ker so bile delavnice dobra priprava.  
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• Komunikacija 

Za komunikacijo v skupini pravi, da je bila odkrita, kot da se poznajo že leta in leta. Zaradi 

sproščenosti se ni bala, da bo kaj narobe povedala ali naredila. O neverbalni komunikaciji 

ima podobno mnenje kot o verbalni. Za igrice, kjer je neverbalna komunikacija bila ključ, 

pravi, da so šle skozi odlično, ker so si medseboj zaupali in, da je to bil pogoj za uspeh.  

 

• Doživljanje forum gledališča kot metode dela 

Za forum gledališče pravi, da je za njo to nova in kreativna metoda dela. Ocenjuje ga kot 

pameten način dela. Meni, da so splošni pogovori najboljši način za rešitev problema ob 

upoštevanju mnenja drugih ljudi in poslušanje, kar so skozi projekt tudi počeli. Najbolj všeč 

ji je bilo vzdušje na delavnicah. Iz tega feedbacka je razvidno, da je uživala v projektu.  

 

• Doživljanje samoizražanja skozi gledališče 

Potrdila je nekatere reakcije, ki jih ima. Bila je pa bolj odprta do drugih, ki jih ni prej poznala 

in je bilo to za njo nekaj novega. Zabavno ji je bilo sodelovati v igrah, pravi pa,da nikoli ne bi 

namenoma zatirala ljudi. Ugotavlja, da se morda malo preveč drži zase. Delo v skupini ji je 

bilo všeč in je ugotovila, da ji tak način dela in sodelovanja ugaja. Udeleženci so ji tudi dali 

odgovore na nekatere težave, ki jih ima. Povedala je tudi, da se je lahko izražala. Skozi igre je 

lahko pokazala, koliko je kreativna, enako meni tudi za ostale udeležence. Meni, da so lahko 

vsi izrazili del sebe, vsaj določena čustva. Ni se pretvarjala, meni, da se tudi ostali niso. 

 

5.4.5. Analiza intervjuja „D“ 

 

 

Oseba “D”  

Spol Ženski 

Starost 23 

 

 

• Doživljanje skupinskega dela 

Mislila je, da bo bolj resno, vendar je bilo veliko zabave in smeha. To povezuje z dobrim 

počutjem v skupini. Za njo je to bila zabavna, izobraževalna, ustvarjalna in osvobajajoča 
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izkušnja. Spomnila se je številnih vaj z igralskih delavnic in nekatere bo verjetno uporabila v 

lastnem delu. Meni, da so kot skupina lepo sodelovali in pozitivno vplivali drug na drugega. 

Presenečena je, da so se kot skupina tako dobro ujeli, ker se sicer od prej bolj ali manj med 

seboj vsi poznajo samo na videz. Bila je zelo sproščena in ji je bilo všeč vzdušje, za katero 

pravi, da je bilo prijetno. Pravi, da je zaupala skupini in, da je skozi celoten proces bila 

vesela.  

 

• Doživljanje skupinske dinamike 

Meni, da se je skupina zelo dobro razvijala in da v skupini sploh ni bilo nelagodja. Skupina se 

je zelo hitro odlično povezala. Delavnice so pozitivno vplivale na povezovanje. Zanimivo je, 

da se je v tem procesu doživljala na povsem drugačen način, kot se običajno vidi v življenju. 

Obožuje gledališče in se posebno počuti, kadar je na odru. Za predstavo meni, da je za ta 

način dela nujen zaključek. 

 

• Doživljanje komunikacije 

Meni, da je komunikacija bila odlična. Vsak je imel kaj za povedati, in nihče ni okleval in 

nikogar ni bilo strah povedati, kaj misli. Pravi, da je komunikacija bila tako dobra zato, ker so 

bile delavnice zanimive. Pravi, da je tudi neverbalna komunikacija bila odlična. Osebno je 

imela težave z neverbalno komunikacijo v igri “Slepi avti” iz razloga, ker ni popolnoma 

zaupala osebi, s katero je bila v paru. 

 

• Doživljanje forum gledališča kot metode dela 

Forum gledališče je žepoznala in je mnenja, da je ta oblika dela dobra, ker je možno dobiti 

bolj kvalitetne zaključke o vedenju ljudi in hitreje rešiti težavo kot pri večini drugih raziskav.  

Opazovala je druge osebe, kako sodelujejo v delavnicah, kako se prepuščajo in kako so 

spontani. Povedala je, da ji bilo najmanj všeč to, da je na eni od delavnic manjkala in da bi si 

želela dlje trajajoč projekt. Iz tega se da zaključiti, da ji je bila izvedba projekta všeč.  

 

• Doživljanje samoizražanja skozi gledališče 

Skozi delavnice je dobila potrditev za nekatera obnašanja in občutja. Zdaj jih je skozi projekt 

ozavestila in je tako bolje spoznala sebe. Želi si, da bi bolj zaupala vase. Ozavestila je, da na 

težave lahko gleda iz več različnih kotov in da je v redu sprejeti tuje nasvete. Pravi, da se je 

lahko popolnoma izrazila in, da so v skupini drug drugega spodbujali in da so bili dovolj 

sproščeni. Vsi so sodelovali na igrah in prispevali k tem, da so vsi  pokazali svojo 



53 

 

ustvarjalnost. 

5.5. Interpretacija kvalitativnih podatkov 

 

 

Skozi analizo intervjujev smo seznanjeni z mnenji štirih udeležencev socialno-kulturnega 

projekta, ki sem ga izvajala za namene diplomske naloge. Analizo intervjujev sem delala na 

principu petih tem, ki so mi se odprle s kodiranjem intervjujev. V interpretaciji bom to 

združila še z lastnimi zabeležkami, dnevniškimi zapisi in dnevniki iz delavnic ter s 

teoretskimi izhodišči. Interpteracija je razdeljena na pet tem, tako kot analiza.  

 

 

 Doživljanje forum gledališča kot metode dela 

 

Uporaba uprizoritvenih umetnosti, kot je recimo gledališče, se uporablja v praksi poleg 

akcijskega in izkustvenega učenja. Poleg tega, dejanske zmogljivosti, ki se razvijajo z 

izvajanjem improvizacijskega gledališča, se lahko razvijajo in prakticirajo s tehnikami in 

igrami, ki so del improvizacijskih gledališč. Te sposobnosti lahko opredelimo na več načinov. 

Koppet (2002, v Gibb, 2004, str. 745) je opredelil na naslednje: 

 Visoka stopnja zaupanja; 

 Spontanost in ustvarjalnost;  

 Sodelovanje;  

 Poslušanje in ozaveščanje;  

 Komunikacija; 

 Učinkovita interakcija. 

Sama sem pri udeležencih opazila vse od navedenih sposobnosti. Celoten projekt je 

zastavljen tako, da potencira in spodbuja prej opisane sposobnosti tako, da je razumljivo, da 

so bile vse tudi izpostavljene. Zanimivo je to, kaj je oseba D povedala o forum gledališču kot 

metodi dela: “Mnenja sem, da je to oblika dela (raziskovanja), iz katere je mogoče dobiti bolj 

kvalitetne sklepe o vedenju ljudi in hitreje rešiti težavo, kot  pri večini drugih raziskav”. 

Oseba C pa pravi: “Pameten način dela. Mislim, da so splošni pogovori najboljši način za 

rešitev problema. Ob upoštevanju mnenja drugih ljudi in poslušanje, kar smo skozi projekt 
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tudi počeli”. Osebi A in D sta že delali forum gledališče, osebi B in C pa nikoli prej. 

Gledališka improvizacija lahko zagotovi spodbudo za razvoj in podpira spremembe, kot so 

komunikacijske sposobnosti, skupinsko delo in izvajanje politike enakih možnosti. Gledališče 

lahko uporabimo za sodelovanje ljudi na načine, na katere druge metode ne morejo. Poudarek 

je na enem določenem pristopu k uporabi improvizacije. To je uporaba forum gledališča 

(Hague, 2002, v Gibb, 2004), ki izhaja iz idej in prakse Augusta Boala. V forum gledališču so 

igralci in občinstvo vključeni v ustvarjalni proces predstave, zaradi česar spada v skupino z 

improvizacijsko tradicijo. Glavna razlika forum gledališkega pristopa k improvizaciji je 

njegov politični element. Boal predlagala gledališče zatiranih za premagovanje večjih slabosti 

in pomanjkljivosti, pri čemer uporabljajo metode, kot je osredotočanje na problem. Potrebno 

je, da je skupina (gledalci) aktivna in da preko aktivnosti udeleženci odkrijejo svoje lastne 

rešitve za težave, s katerimi se soočajo in rešitve za njih. Forum gledališče zahteva, naj bodo 

udeleženci aktivni pri raziskovanju problemov in razvijanju rešitev zanje. Forum gledališče 

se uporablja v različnih kulturnih okoliših in je metoda za zelo široko uporabo.. 

Boal spodbuja drugačno sodelovanje gledalca v gledališču, kot tisto, ki se uporablja običajno. 

Predstavlja ga kot eno od najdemokratičnijih oblik gledališkega akta in hkrati kot model za 

vajo uresničevanja demokracije same (Krušić, 2007). Oseba A je odlično povzela iste misli: 

“Popolnoma nov pristop k problemu, kjer ni pomembno kaj bodo institucije naredile, ampak 

vsakdanji ljudje, ki prevzamejo vlogo… S svojimi čustvi boš odigral tisto eno sceno, ker bi 

rad pomagal zatirani osebi”. Oseba B je imela podobne misli: “Spodbudno je še posebej, če 

se na odru najde rešitev. Bilo je dosti ljudi, ki so bili usmerjeni na enako situacijo, ki se je 

običajno dogajala med nekaj osebami. To se zgodi med nekaj ljudmi in je manj rešitev in idej. 

In potem je nekdo od gledalcev objektivno ponudil svojo vizijo, ideje, komentar, možno 

rešitev. In to je vsekakor spodbudno. Ljudje, ki so si ogledali predstavo, so mogoče v podobni 

situaciji in so morda opazili elemente lastnega življenja in dobili možne rešitve, ali so vsaj 

začeli razmišljati o rešitvah”. 

 

 

 Doživljanje samoizražanja skozi gledališče 

 

Gledališke procese lahko uporabimo za doseganje različnih ciljev, kot so čustvena in fizična 

integracija in osebna rast. To je aktivni pristop, ki pomaga ljudem, da povedo svojo ali tujo 

zgodbo, da se reši težava, doseže katarza, razširi globina in širina notranje izkušnje, razume 
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pomen podob (National Drama Therapy Association, 2004, v Malchiodi, 2005). Gladding 

(1992, v Malchiodi, 2005) ugotavlja, da ukvarjanje z umetnostjo lahko dejansko pospeši 

proces raziskovanja sebe in omogoča ljudem, da se izrazijo in doživijo sebe drugače. Preko 

opazovanja skupine sem opazila, da so vsi udeleženci naredili v procesu pozitiven korak 

naprej, najprej v doseganju skupnega cilja, potem pa tudi pri doseganju osebnih ciljev in 

sprememb. Recimo, oseba C je izpostavila, da ji tak način dela ugaja in da je dobra metoda za 

reševanje težav: “Ugotovila sem, da se mogoče malo preveč držim zase. Delo v skupini mi je 

bilo fajn in sem ugotovila, da mi takšen način dela in sodelovanja ugaja... Dobila sem 

odgovore na nekatere težave s strani večih ljudi”. Podobno je tudi pri osebi D: ”Ozavestila 

sem nekatere stvari, ki jih počnem. Bolj se zavedam, da na težave lahko gledam iz več 

različnih kotov in da je v redu sprejeti tuje nasvete”. 

Samoizražanje skozi umetnost lahko povzame dosedanje izkušnje in je celo katarzično za 

nekatere, vendar sta to le dva od vidikov samoizražanja, ki imata terapevtski učinek. 

Samoizražanje se uporablja kot posoda za občutke in percepcije, s katerimi se lahko 

poglobimo v večje samorazumevanje in ki se lahko preoblikuje in rezultira v čustvenem 

izboljševanju, reševanju konfliktov ter v dobrem počutju (Malchiodi, 2005). Oseba B je imela 

največjo korist od celotnega procesa. Velikokrat je izspostavila, da mu je težko in da rabi 

veliko časa. Na intervjuju je pa povedal: “Jaz sem ugotovil v pogovoru z Ivano, da z 

izogibanjem težavam ne bom ničesar naredil. Vse je treba takoj od začeti reševati”.In “…Sem 

se izrazil ampak sem pri tem imel težave. Sej veš, kako mi je težko sodelovati pri skupinskem 

delu. Najboljše mi je bilo, ko smo se v parih pogovarjali in ko smo imeli tisto slikovno 

gledališče. Takrat sem se pa res izrazil in sprostil”. Morem pa povedat še to, da mi je oseba 

po končanem projektu povedala, da je začel aktivno iskati službo, da gre bolj pogosto ven in 

da se dobiva z osebami, ki so sodelovale v projektu in da se medsebojno družijo. To je za 

njega ogromen napredek. Oseba C je pa izpostavila odprtost do drugih: “Jaz sem potrdila 

nekatere reakcije, ki jih imam. Bila pa sem bolj odprta do drugih, ki jih ne poznam. To pa je 

nekaj novega”.  Oseba D pa pravi: “Moram priznati, da sem skozi delavnice dobila potrdilo 

za nekatera moja obnašanja in občutja, ki jih do zdaj nisem ozavestila. Bolj sem spoznala 

sebe… moram bolj zaupati vase”.   

Gledališče in performans so temeljne človekove dejavnosti. Z zagotavljanjem prostora za 

osebe, da sintetizirajo svoje mnogobrojne identitete in vloge, študenti pridobijo možnost za 

komentiranje in ustvarjanje sprememb v svojih skupnostih in na osebni ravni (Sadler, 

2010).Jedro procesa delavnic vključuje razvoj zavedanja o lastnem telesu, demehanizacijo 

dnevne rutine, raziskuje se narava gledališča, preiskuje se narava moči in posebne teme 
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delavnic. Udeleženci delijo zgodbo o izkušnjah, ki zbuja določene teme ali vprašanja pri 

drugih udeležencev, ki opazujejo (Malchiodi, 2005). Oseba A je izpostavila spoznavanje 

samega sebe in igro kot izražanje: “Sem se bolj spoznal in sem ozavestil na kaj morem bit 

pozoren”. In “Ja , smo se igrali. Jaz sem igriv in sem zvrckast tko, da se mi je bilo  super 

igrati . … Tudi dejstvo, da smo se vsi igrali in smo bili kot otroci Zame je to izražanje mene”. 

Oseba C je pa omenila tudi kreativnost, ki jo je izražala skozi igre: “Lahko sem se izražala 

.Nisem imela težav s tem. Imela sem potrebo, da delim nasvete, ko smo se pogovarjali va 

parih. Upam, da nisem šla čez mejo. Skozi igre smo lahko pokazali kolk smo kreativni. Ko 

smo igrali, ko smo mogli nekaj ugotovit, ko smo se pogovarjali… Vsi smo lahko izrazili del 

sebe, nekatero čustvo. Nisem se pretvarjala, noben ni”. Oseba D pa pravi: “Vsekakor se 

strinjam s tem, da sem se lahko izrazila. Posebej dobro je bilo to, da smo v skupini bili dovolj 

sproščeni in smo spodbujali drug drugega. Vsi so sodelovali na igrah in prispevali, da se 

boljše izrazim in smo vsi  pokazali svojo ustvarjalnost”. Prizadevamo si za izgradnjo 

temeljite analize teme skozi podobe, čustva in ideje, ki se kopičijo znotraj skupine. Vaje in 

delo, ki ga delamo en dan bo vplivalo na odločitve, ki se bodo opravljale drugih delavnicah. 

Na ta način je zgrajeno kolektivno razumevanje teme (Linds, 1998). 

 

 

 

 Doživljanje komunikacije 

 

Komunikacija v skupini se nanaša na interakcije med tremi ali več ljudmi, ki so povezani s 

skupnim namenom, medsebojnim vplivanjem in skupno identiteto. S komunikacijo ljudje 

delijo svoje misli, ideje, stališča in namere in usklajujejo svoje dejavnosti. Obe funkciji 

komuniciranja, izražanje in izmenjava misli, idej, odnosov in medsebojnega usklajevanja 

dejavnosti skupine so enako pomembni (Leinert Novosel, 2012). Komunikacija v skupini je 

bila odlična. Enako verbalna kot neverbalna. Udeleženci so to potrdili. Oseba A je povedala: 

“Neverbalna komunikacija je bila dovolj usklajena z verbalno”. Oseba C je istega mnenja: 

“Podobna kot verbalna. Smo si verjeli in bili sproščeni”. 

Glede na vsebino, po Rot (2010, v Trebješanin in Lalović, 2011) je mogoče razlikovati tri 

vrste sporočila v skupini: 

• Komunikacija v povezavi z obavljanjem sedanjih dejavnosti in nalog skupine; 

• Komunikacija, ki je v povezavi z splošnim zadevam in organizacijo delovnih skupin; 
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• Komunikacije, ki je izraz socialno-čustvenih potreb članov skupine.  

V skupini je vse bilo opazno. Ko sem jih opazovala, so bile opazne vse 3 vrste sporočil. 

Pogovor je potekav v vseh oblikah in skozi celoten proces. Oseba D je o tem povedala: 

“Menim, da je komunikacija bila odlična. Vsak je imel kaj za povedati in nihče ni okleval ali 

da bi ga bilo strah povedati, kaj misli. Če delavnice ne bi bile tako zanimive, tudi 

komunikacija ne bi bila tako dobra”. Iz tega je vidno, da so dobre delavnice in povezana 

skupina ključ vsakega uspeha . 

 

Neformalno komuniciranje se izvaja poleg uradnih oblik komunikacije (delovnih sestankov), 

ter se običajno nanaša na afektivne in socialne potrebe članov skupine. Formalna 

komunikacija je predvidena in vnaprej načrtovana. To poteka v obliki ali delovnih sestankih 

in se vsebina nanaša izključno na planiranje in izvajanje nalog.  Verbalna komunikacija, z 

besedami (sistem verbalnih simbolov), je največja in najbolj popolna oblika komuniciranja za 

natančno posredovanje abstraktnih idej, natančna formulacija kompleksnih sporočil in 

subtilnega izražanja misli in čustev. Oseba A je zelo kratko in jedrnato odgovorila na 

vprašanje o verbalni komunikaciji: “Odprto brez omejitev, saj smo se počutili varno v 

skupini, vsaj jaz sem se…”. Oseba C pa je povedala: “Odkrito, kot da se poznamo že leta in 

leta. Sem pač bila sproščena in se nisem bala, da bom kaj narobe povedala ali naredila”. 

Trebješanin in Lalović (2011) navajata pomembnost neverbalne komunikacije v življenju. Ni 

nujno, da sledi, dopolnjuje ali popravlja verbalno komunikacijo, vendar omogoča bolj 

spontano, bolj zanesljivo in boljše prenašanje avtentičnih čustvenih sporočil kot je to mogoče 

le z besedami. Osebi B in D sta imeli majhne težave z neverbalno komunikacijo, kar je 

razvidno iz odgovorov na vprašanje o neverbalni komunikaciji. Oseba D je povedala: “Tudi 

neverbalna je bila odlična. Ko smo bili slepi avtomobili me je bilo morda malo strah, ker 

nisem vedela, kje bom končala, ne zato, ker nisem verjela osebi, ki me je “peljala”.  Oseba B 

pa: “Bila je dobra, vendar me je zmotila tista igra, ko smo plesali v parih... morda zato, ker 

sem imel pogled direkt v oči in, da je oseba zelo blizu“.  Oseba B je izpostavila odkritost pri 

neverbalni komunikaciji: “Bili smo zelo odkriti drug do drugega in se nismo bali tujih 

doikov…” 

 

 Doživljanje kupinskega dela 

 

Vsi štirje intervjujenci navajajo, da so se v skupini dopolnjevali in, da so vplivali drug na 
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drugega. Za skupinsko delo oseba A navaja: “… smo se dopolnjevali… Na splošno ni bilo 

razhajanj v mnenjih. Bilo je fluidno. Jaz sem se res presenetil… zelo presenetljivo, kako smo 

se ujeli”. Brown (1992, str 8, v Smith, 2008) pravi: “…skupinsko delo zagotavlja okvir, v 

katerem posamezniki pomagajo drug drugemu, je metoda pomoči skupinam, kot tudi pomoč 

posameznikom, in to lahko omogoči posameznikom in skupinam vplivati in spreminjati 

posameznike, skupine, organizacijske probleme in probleme skupnosti”.  O tem govorita tudi 

osebi D in C, ko navajata, da so pri skupinskem delu “pozitivno vplivali drug na drugega”, 

da je skupina “imela pozitiven učinek” na sodelujoče. Isto meni tudi oseba B: “so me sprejeli 

in so mi pomagali”.  

Wageman (2001) pravi, da večina skupin ustvari stanje soodvisnosti za rezultate članov, akcij, 

misli, čustev in so izkušnje določene v delu z drugimi člani skupine. V takih situacijah, so 

člani dolžni ali soodgovorni za druge člane skupine, saj drug drugemu zagotavljajo podporo 

in pomoč. Interakcijska zveza je osredotočena na medosebno, socialno plat življenja skupine. 

Če se je članu skupine zataknilo in potrebuje pomoč, jim bodo drugi s prijaznimi besedami, 

predlogi in drugimi oblikami pomoči pomagali. Vsi štirje omenjajo, da so se v skupini dobro 

počutili. Oseba B navaja: “ Počutil sem se v redu in sem se počasi sproščal”. Oseba A je 

občutke ob delovanju v skupini opisala na podoben način: “… sem se počutil ugodno. 

Celoten čas sem bil sproščen”. Osebi C in D pravita, da sta se počutili sprejeto in sproščeno: 

“No, jaz sem se počutila ugodno in dovolj sprejeto, da bi se lahko popolnoma odprla” in 

“Bila sem zelo sproščena. Popolnoma prijetno vzdušje”. Ko smo izvajali delavnice, je bilo 

zelo opazno, da uživajo, da se sproščajo in da si med seboj pomagajo, ko se nekomu zatakne. 

Na vsaki naslednji delavnici je bilo vzdušje boljše in vsi so bili zelo hitro sprejeti in so boljše 

sodelovali. 

Če upoštevamo dejavnosti neformalnih vzgojiteljev, drugih delavcev in animatorjev, ki 

delujejo v lokalnih skupnostih, je koristno, da ti ugotovijo, ali so skupine, s katerimi se 

ukvarjajo, načrtovane ali slučajne. Načrtovane skupine so posebej oblikovane za nekatere 

namene bodisi s svojimi člani ali z zunanjim posameznikom, skupino ali organizacijo 

(Cartwright in Zander, 1968, v Smith, 2008). Naša skupina je bila načrtovana z namenom 

izvajanja projekta forum gledaliških delavnic. Bili so odvisni drug od drugega in so pokazali 

močno medsebojno zaupanje. Oseba A na to temo navaja: “Zabavno, veselo, sproščajoče. 

Lahko sem vsem zaupal!” Oseba B je povedala naslednje: “Dosti sem zaprt, tako da sem na 

začetku bil pod stresom in ni mi bilo zelo fajn. Sproščal sem se. Na vsaki delavnici sem bil 

bolj sproščen in srečen, zadovoljen”. Oseba C o skupini pravi naslednje: “Občutek sreče je 

bil vseskozi prisoten in verjamem, da je to bilo zaradi skupine, ki je bila zelo fina.” Oseba D 
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se na to naveže z naslednjimi besedami: “Lahko sem zaupala skupini. To mi je bilo zelo 

pomembno. Vesela sem bila”. Tudi iz njihovih odgovorov je opazno to, da je interakcija bila 

izredno dobra in zaradi tega je bilo tudi skupinsko delo dobro. Navajajo, da so v procesu bili 

srečni in sproščeni, kar gotovo vpliva na skupinsko delo.  

Skupinska interakcija je raznolika, kot je raznoliko človeško vedenje. Vsako vedenje, ki ga 

lahko posameznik opravlja sam, se lahko opravi tudi v okviru skupine. Bale (1999, v Forsyth, 

2006) opredeljuje dva načina interakcij, ki so najbolj pogosti v skupinskih situacijah. 

Interakcija nalog vključuje vsa vedenja skupine, ki se osredotočajo predvsem na naloge 

skupine, projekte, načrte in cilje. V večini skupin morajo člani usklajevati svoje različne 

sposobnosti, vire in motivacije, da bi lahko skupina sprejela sklep, ustvarjala izdelek ali 

dosegla zmago. 

 

 

 Doživljanje skupinske dinamike 

 

"V okviru skupinske dinamike razumemo vsa dogajanja in spreminjanje v razmerjih med 

posameznimi člani v skupini in spremembe v odnosih te skupine do drugih skupin, ki so z njo 

v kakršnem koli fizičnem ali psihološkem stiku" (Žugarević, 1978, v Žugaj, 1982, str 205). 

Skupinska dinamika je bila skozi celoten proces odlična. Nenavadno je bilo to, da so se že 

takoj na začetku udeleženci obnašali tako, kot da bi skupaj sodelovali že dolgo časa. To so 

tudi sami izpostavili. Osebe A in B so izpostavile prav povezovanje skupine: “Skupina se je 

odlično povezala”, “da smo vsi zelo različni in nekakor nam je uspelo se hitro in dobro 

povezati”.  Oseba C se je navezala z naslednjim: “Vse je šlo zelo hitro. Kot da bi se že par let 

vsi dobro poznali. Pa tudi take vaje so bile, ki so pozitivno vplivale na povezovanje skupine”. 

Oseba D je podobnega mnjenja: “Zelo dober razvoj skupine. Ni bilo nelagodja sploh. 

Skupina se odlično in zelo hitro povezala. Delavnice so pozitivno vplivale na povezovanje“. 

Skupine se oblikujejo postopoma (Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1991): 

• Začetno predstavljanje 

• Verbalno in neverbalno komuniciranje 

• Vživljanje v skupino 

• Medsebojno zaupanje 

• Uveljavljanje lastnih interesov in potreb znotraj skupine. 

V naši skupini niso šli tako natačno skozi navedene korake. To so naredili na prvih dveh 
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delavnicah in skupina je že bila močno povezana.  

Odgovornost za kakovost bivanja v skupini nosijo vsi člani, ne le vodja skupine, zato sta 

kakovost in obseg dogajanja v skupini odvisna od stopnje prizadevnosti in zanimanja članov 

ter od njihove pripravljenosti vstopiti v takšno vrsto dejavnosti. Sodelovanje pri delavnici je 

za vsakega člana prostovoljno, obenem pa se je mogoče opredeljevati glede sodelovanja v 

posameznih delih delavnice. Član, ki zavrne sodelovanje, mora to vsem jasno povedati, pri 

tem pa mu svoje odločitve ni potrebno pojasnjevati, če tega noče. Tako napravimo tudi 

nesodelovanje za neke vrste angažma (Maksimović, 1991). Vse štiri osebe so navedle to, da 

so na delavnicah sodelovali in so opisali svoje doživljanje delavnic. Oseba A je povedala: 

“Doživljal sem sebe in lastno telo v odnosu do ostalih v skupini. Doživel sem se kot pomemno 

osebo v skupini. Ampak smo vsi bili pomembni, tako, da sem se počutil kot vsi ostali na 

nekakšen način. Sprejetost je bila odlična. In sem se doživel kot ena sposobna in kreativna 

oseba”. Oseba B je izpostavila proces, skozi katerega je šla: “Bil sem bolj pasiven na 

delavnicah. Rabil sem dosti časa, da se počutim do konca sprejeto. Ampak so me igre 

potaknile na razmišljanje…. Doživljal sem se kot, da bi bil na nekih preziskusih. Osebnih 

preziskusih, kjer sem spoznaval sebe in tudi druge”. Oseba C je navedla naslednje: “Skupina, 

komunikacija, skupinsko sodelovanje. Sploh mi ni bilo pomembno, kako me ostali kot 

posameznika doživljajo... Doživljala sem se kot del skupine, sprejeto”. Oseba D se je pa 

povsem drugače doživela, kot sedoživlja sicer: “Zanimivo je, da sem se v tem procesu, 

doživljala na povsem drugačen način, kot ga običajno vidim v življenju”. 

Carell (2002) pravi, da so skupine in skupinske dejavnosti uspešne, če se v njih zgodi nekaj 

za posameznega člana, oziroma, če ta skupinska izkušnja posamezniku nekaj pomeni. Do te 

točke lahko posameznik pride, ko spozna, da mu je skupina všeč, saj se počuti kot njen del, 

lahko se zgodi v obliki aha-izkušnje, lahko pa posameznik opazuje moteče vedenje katerega 

izmed članov skupine in se v tem prepozna. 
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6. Zaključek 

 

 

Kot rezultat socialno-kulturnega animacijskega projekta, je mogoče povzeti, da je forum 

gledališče močno orodje za krepitev vloge in sodelovanja ljudi. Pomaga jim zgraditi 

skupnost, ter jih spodbuja, da sporočijo svoje izkušnje in da izrazijo svoje mnenje o 

vprašanjih, ki jih vsi delijo. Vsak in vsi v skupini potrebujejo intenzivno sodelovanje z vsemi 

drugimi. To ni samo predpogoj za gledališko delo, prav tako ustvarja nove socialne stike in 

odnose tako znotraj skupine kot zunaj nje, s čimer se povečuje socialni kapital članov 

skupine. 

Umetniško-estetska praksa lahko vodi in spodbuja, da posamezniki pridejo do izzivov in 

uspehov v življenju. Lahko predlaga načine za oblikovanje in ustvarjanje življenja in 

življenjskega sloga s spodbujanjem razdalje do situacij, ki so v življenju težke, s 

spodbujanjem volje do življenja in doživljanjem veselja v življenju in ustvarjalnosti.  

Po rezultatih udeležencev, ki so vidni v analizi in interpretaciji kvalitativnih podatkov, so bili 

vsi zelo zadovoljni s projektom. Trdijo, da se je njihov način izražanja izboljšal, povečalo se 

je njihovo individualno delovanje in refleksivne sposobnosti, okrepili pa so tudi občutek 

lastne vrednosti. Projekt je bil eksperimentalni prostor za vajo alternativnih ukrepov v težkih, 

stresnih situacijah. Potencial udeležencev za ukrepanje (v smislu krepitve moči) se je 

povečal, vključno z njihovim znanjem in spretnostmi na področju skupinskega dela in 

sodelovanja, komunikacijskih veščin, reševanja težav v osebnem življenu. Raziskovali so 

svoja čustva, se spoznavali, ter izkustveno, prek projekta, učili. 

Skozi forum gledališče ljudje sodelujejo v različnih procesih. Je medij za osredotočanje na 

družbene probleme, socialne neenakosti in socialne izključenosti. Prav tako lahko zapolni 

vrzel med realnostjo ljudi, prizadetih zaradi revščine ali drugih socialnih problemov in 

strategijami. Na ta način so procesi forum gledališča povezani z družbenim razvojem, ki 

dviguje družbeno zavest, aktivira socialne kompetence in spodbuja procese individualne in 

skupinske moči. Medtem ko so bile lehko posamezne izkušnje procesa zlasti enostranske in 

subjektivne, pa rezultati omogočajo določeno stopnjo posplošitve. Socialno-kulturna 

animacija kot metoda dela v socialni pedagogiki je po mojem mnenju zelo dober način dela 

in sodelovanja z različnimi skupinami ljudi, neodvisno od spola, starosti ali katere koli druge 

identifikacije. To lahko pokažem na podlagi rezultatov, ki sem jih dobila s svojo raziskavo. 

Pri pripravljanju projekta za raziskavo sem izhajala iz socialno-kulturne animacije, bolj 

podrobno iz pravil forum gledališča in iz socialne pedagogike. Projekt sem zastavila tako, da 



62 

 

sem prepletla socialno pedagoške načine dela kot so delo s skupino, izkustveno učenje, 

verbalna in neverbalna komunikacija ter izražanje s forum gledališčem. Vsi ti elementi so se 

odlično povezali, in ne predstavljam si, da bi temelje zastavila drugače. Razlog temu je tudi 

to, da socialno-kulturna animacija izvira iz socialne pedagogike.  

Pri socialno-kulturni animaciji je najbolj pomembna dejavnost organizacija skupin in 

dejavnosti. Dejavnosti dvigujejo zavedanje udeležencev tako, da niso samo udeleženi pri 

dejavnosti sami,  ampak hkrati tudi doživljajo učenje, se izkustveno učijo. Postajajo resnična 

skupina,  kjer je edinstvenost, spontanost in dostojanstvo posameznika priznano. Izbrana 

strategija usmerja pot in sredstva, da so primerni ciljem. Bistveno je zaupanje v možnost 

spremembe skozi celoten postopek animacije. Neizogibni konflikti in napetosti so del 

dinamike sprememb. Socialno-kulturna animacija je zanimiva metoda dela, pri kateri 

udeleženci dobijo vpogled v racionalizacijo drugih, v načine, na katere bi drugi rešili 

določene težave in kakšni so možni ukrepi. Tovrstno izkušnjo toplo priporočam vsem. 
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8.  Priloge 

 

Priloga 1: Vprašalnik 

 

 

1. Kakšno je vaše doživljanje delavnic in celotnega projekta? 

2. Kakšen vpliv je imela celotna izkušnja na vas? 

3. Kako bi opisal/opisala vpliv skupine nate kot posameznika? 

4. Kako si se počutil/počutila v skupini? 

5. Kako si se počutil/počutila v celotnem procesu? Katera čustva si doživljal/doživljala? 

6. A si se bolj spoznal/spoznala? 

7. Kako se ti zdi, da so delavnice in celoten projekt vplivale na skupino? Se je skupina   

            povezala? 

8. A bi lahko povedal/povedala, da si preziskusil/preziskusila nov način dela? 

9. Kako se ti forum gledališče zdi kot način dela (izražanja)? 

10. Kaj ti je bilo najbolj všeč? 

11. Kaj ti je bilo najmanj všeč? 

12. Bi kaj spremenil/spremenila? 

13. Ti je projekt pomagal pri izražanju samega sebe in reševanju težav? 

14.       A ste lahko skozi delavnice in proces izrazili sebe in svoje pomembne teme? 

15.       Kako si doživljal/doživljala sebe v procesu delavnic? 

16.       Kakšen pomen za vaju ima predstava na koncu? 

17.       Kako se vam je zdela verbalna komunikacija v skupini? 

18.       Kako se vam je zdela neverbalna komunikacija v skupini? 
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Priloga 2: Priprava na delavnice 

 

1. Delavnica 

Namen delavnice: 

-Udeležencem predstaviti  gledališče zatiranih in tehnike dela s poudarkom na  forum 

gledališču 

-Spoznavne igre ter igre na temo: občutek, česa smo se dotaknili. 

 

Igre: 

 

a) Spoznavne/sprostitvene igre 

 

Ime, ime, ime 

Nekdo je na sredini kroga in mora 3 krat ponoviti ime enega od tvorcev kroga. Če mu uspe 

preden on sam pove svoje ime se lahko zamenjata, sicer ne. 

 

Zip-zab-bop 

Stojimo v krogu in uporabljamo zgornje besede in sicer tako, da če si izbereš besedo ZIP 

moraš proti soigralcu, ki je na tvoji levi ali desni strani (neposredno) usmeriti konice prstov 

(dlan se stika tako kot pri molitvi)-ob tem rečeš ZIP. ZAP pomeni, da imaš roki sklenjeni na 

enak način, vendar jih ne smeš usmeriti k „sosedu“, ampak h komurkoli drugemu v krogu. 

BOP  pa pomeni, da dvigneš roke v zrak in s tem preprečiš, da ti kdo „pošlje“ ZIP. 

 

b) Splošne vaje (občutek, česa smo se dotaknili) 

 

Kolumbijska hipnoza 

Skupina se razdeli v pare, eden iz para drugega vodi s svojo dlanjo, ki ji mora drugi z 

obrazom slediti. Obraz in notranja stran dlani sta si nasproti. To lahko preizkusimo tudi v 

trojicah (vodja vodi dve osebi). 

 

Skupinske skulpture 

Skupina se razdeli na manjše skupine v katerih igralci ustvarjajo določeno skulpturo, ki jo 

vsem skupinam določi vodja. Vodja ocenjuje hitrost, umetniško noto (dobro je, če se zadeva 
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premika). Npr.: stikalo, sušilec za lase, pralni stroj, letalo… 

 

Dvigovanje osebe s stola 

En igralec sedi na stolu. Drugi akterji vanj pritiskajo svoje roke, da se ne more dvigniti 

(ampak se ves čas upira). Vsak uporablja vso svojo moč do točke, ko vodja delavnic zakriči 

"zdaj!!!" in vsak obrne gibanje v istem trenutku, položi roke pod osebo, ki jo nato dvignejo v 

zrak. 

 

Počasno premikanje 

Zmagovalec je zadnja oseba. Ko se dirka začne, se akterji ne smejo ustaviti. Ves čas se 

gibljejo in vsak gib je treba izvesti kar se da počasi.  Ko se ena noga se preseli pred drugo, 

mora posredovati nad ravnjo kolena. V procesu premikanja morajo akterji raztezati svoje dele 

telesa navzven, tako da se v tem gibanju prekine ravnovesje. Ko pade noga se mora slišati 

zvok. Pravilo - nogi ne smeta biti na tleh hkrati. 

 

Ples z jabolkom 

Razdelimo se v pare in vsaki par dobi eno jabolko. S čelom jo morajo držati in ne smejo 

uporabljati rok. Tako so primorani plesati (z jabolkom med njimi). 

 

Oseba osebi 

Osebe se razdelijo v pare. Vodja delavnice kliče imena delov telesa, ki jih morajo partnerji 

združiti, na primer, "glava h glavi''- par mora združiti glave (ali pa na primer "noga h 

komolcu" – noga enega partnerja se mora dotakniti komolca drugega in obratno  (istočasno, 

če je mogoče). Ko imajo partnerji združena dva dela telesa, jih mora voditi naprej v istem 

položaju, medtem ko že daje naslednje navodilo. Ko sta dva para teles skupaj jih morajo 

držati v istem položaju medtem ko opravljajo naslednja navodila. Pari lahko izberejo 

katerikoli način igre (sede, stoje, leže, itd).  Partnerji se menjajo po štirih do petih navodilih. 

 

c) Sproščanje 

Demon 

Demon je igra za sprostitev napetosti. Akterji skačejo z ene noge na drugo in hrkati 

zamahujejo z rokami tako, kot da bi se radi znebili demona ali vode po tuširanju. 

 

d) Evalvacija 
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2. Delavnica 

 
Namen:  

-Globlje raziskovanje tehnik gledališča zatiranih  

-Igre na temo: poslušaj tisto, kar slišiš ter dinamika večih čutov. 

 

Igre: 

 

a) Sproščanje 

 

Zip-zap 

 

Nevidna žoga 

Udeleženci stojijo v krogu in si podajajo nevidno žogo. Uporaba telesa in zvoka (lahko 

izraziš, težo žoge, ...). 

 

b) Splošne igre (poslušaj tisto, kar slišiš) 

 

Krog z ritmom in premikom 

Akterji tvorijo krog. Eden od njih je  na sredini in naredi kakršenkoli gib (čuden ali morda 

nenavaden), ki ga spremlja zvok.  Vsi ostali pa ga posnemajo, poskušajo ponoviti gib in zvok, 

v času z njim . Potem akter iz sredine kroga pride s svojim gibom ter zvokom do ene od oseb 

v krogu in jo izzove, naj pride v sredino namesto njega in naredi svoj gib in zvok, ki ga 

morajo ostali spremljati, potem ta oseba izzove naslednjo itd. Vsi ostali si morajo prizadevati 

za reprodukcijo vsega, kar so videli in slišali, kar se da natančno - enaki gibi, enak glas, enak 

ritem... Če je ženska na sredini, se morajo moški v krogu potruditii, da  ne proizvajajo 

"moške" različice gibanja, temveč reproducirati točno enako. 

 

Karneval  

Vsak si izbere neko preprosto gibanje in zvok ter ga izvaja, čez čas se poskušajo združiti 

(prepričati drugega v svoj gib in zvok) z nekom, uskladiti zvok in gibanje tako, da je skupen 

obema, nato se igralci združijo še v trojice, četvorke, na koncu pa vsi poskušajo izvajati 

skupen zvok in gibanje. Nekateri na koncu poskušajo stopiti iz skupine in prepričati ostale, da 

se pridružijo njihovemu gibanju in zvoku. (teme: moč; vpliv). 
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Veliki šef 

V krogu, na tleh. Ena oseba zapusti sobo. Skupina izbere "velikega šefa " (oseba, ki bo 

sprožila vse spremembe v ritmu in vsa ritmična gibanja kroga). Oseba ki je čakala zunaj, se 

pridruži po povabilu ter mora poskusiti ugotoviti, kdo je veliki šef. 

 

Hodi, stoj, upraviči 

Osebe hodijo po prostoru na nenavadne načine. Vsake toliko časa vodja delavnice reče 

'Stop!!'; vsak se ustavi na mestu, in vsaka  mora upravičiti svoj nenavaden položaj oziroma ga 

mora osmisliti.  

 

Vdihnite  počasi  

Počasi in globoko vdihnite skozi desno nosnico in ven skozi levo nosnico, nato obratno. S 

tremi ponovitvami. 

 

Eksplozija  

Vdihni toliko zraka, kot je mogoče in ga izdihni na najbolj nasilen način, vse v enem sunku, 

skozi usta. Zrak proizvaja zvok, podoben kriku agresije. Naslednjič izdihni močno skozi nos. 

S tremi ponovitvami. 

 

Ritem mašina 

Udeleženec pride na sredino kroga in prične s preprostim gibanjem telesa, ki mu doda tudi 

zvok. Postopoma se mu pridružujejo še ostali igralci, ki dodajo svoje gibanje in zvoke. (vmes 

kot stroj deluje vodja, ki usmerja še njegovo hitrost… ). Npr.: plesni stroj, stroj za srečo… 

 

c) Splošne igre (dinamika več čutov) 

 

Steklena kobra 

Osebe stojijo v  parih s svojimi rokami na ramenih osebe pred njimi. Oči so zaprte, 

uporabljajo svoje roke, da raziščejo zadnji del glave, vrat in ramena osebe, ki je spredaj. To je 

steklena kobra v enem kosu. Nato se po navodilih vodje kobra razide in udeleženci z zaprtimi 

očimi hodijo po prostoru. Nekaj minut kasneje se mora kobra sestaviti na enak način kot je 

bila na začetku.  
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Slepi avtomobil 

Ena oseba stoji za drugo, ki je car. Navodila za vožnjo prihajajo od zadaj "z rahlim pritiskom 

prsta v sredini nazaj (pojdi naravnost), na levi rami (zavijemo levo – bližje kot je dotik rami, 

bolj oster je kot), desni rami (zrcalno), ali z roko na vratu (nazaj). Ker bo število slepih 

avtomobilov večje, vožnja pa sočasna, je pomembno, da se prepreči nesreče. Avtomobili se 

ustavijo, ko se jih vozniki ne dotikajo več. 

 

d) Sproščanje 

 

Krog z nasmeški 

Vsakemu članu skupine, ki je v krogu, se ob pogledu nasmehneš. 

 

Masaža 

Osebe stojijo v krogu in se vse obrnejo na desno stran in drug drugemu masirajo hrbet. 

 

e) Evalvacija 

 

 

3. Delavnica 

 
Namen: 

-Priprava udeležencev na oblikovanje in delo z slikovnim gledališčem 

-Pripoved zgodb o zatiranju 

-Igre na temo: opaziti tisto kar gledamo ter slikovno gledališče 

 

Igre: 

 

a) Sproščanje 

 

Jajce, ptič, nadčlovek  

Bistvo igre je, da poskuša igralec priti do stopnje nadčloveka (stojiš in imaš dlani sklenjene 

kot pri molitvi). Igralci hodijo po prostoru kot jajce-1.stopnja (roke sklenjene pod trebuhom-

prekrižani prsti), ptič-2.stopnja (oponašaš letenje ptiča) in nadčlovek-3.stopnja. na višjo 

stopnjo lahko igralec pride s »tekmovanjem« z bitjem, ki je na enaki stopnji in sicer tako, da 

pristopi do bitja ter ga vpraša, če bi se igral z njim in ko on govori, da bi se, se igra lahko 
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začne. Oba skupaj naglas preštejeta do 3 in zatem naenkrat pokažeta roke z določnim 

številom iztegnjenih prstov. Kdor prej prešteje iztegnjene prste obeh, zmaga in se lahko 

povzpne na višjo stopnjo, poraženec pa v vsakem primeru pristane na stopnji jajca.  

 

b) Splošne vaje (opaziti tisto v kar gledamo) 

 

Preprosto ogledalo 

Udeležencev so v dveh vrstah. Tisti, ki v vrsti A so "predmeti" in ljudje iz vrste B so "slike". 

Vaja se začne. Vsak „predmet“ posnema serijo gibov in ekspresijo, ki jih njegova "slika" 

ponavlja, oziroma reflektira. Stopnja natančnosti in sinhronizacija mora biti taka, da  zunanji 

opazovalec ne bi mogel ločiti med vodjo in posnemovalcem. Vsi premiki morajo biti počasni. 

Prav tako je pomembno, da so udeleženci pozorni na najmanjše podrobnosti (na telesu  ali 

izrazu na obrazu). Po nekaj minutah vodja naznani zamenjavo vlog brez prekinitve, fluidno, 

počasno, da zunanji opazovalec ne vidi spremembe. Potrebna je kontinuirana povezava, brez 

pavz in distrakcij. Potrebna je dobra koncentracija. 

 

Modeliranje 

Zamenjava partnerjev, zopet v dveh vrstah. Skupina A modelira skupino B. Partnerja skupaj 

sestavita skulpturo. Vlogi se nato obrneta. 

 

Skulptura 

Najprej skupina A zmodelira skupinsko skulpturo in predstavi njen pomen. Temu sledi 

zamenjava vlog. 

 

c) Splošne vaje (slikovno gledališče) 

 

Končaj sliko 

Par se je rokoval. Zamrzne se v sliko. Skupino se vpraša, kaj so možni pomeni slike 

(poslovno srečanje, ločitev za vedno, osebe, ki se ukvarjajo z drogami, ljubijo med seboj, se 

sovražijo med seboj, itd.). Eden od partnerjev se umakne, pri čemer drugi ostane s podaljšano 

roko zamrznjen v istem položaju. Nato ločeni partner pove, kaj misli o  tej novi podobi. Vrne 

se nazaj v sliko v drugačnem položaju, z drugačnim odnosom do partnerja, z iztegnjeno roko 

in spreminja pomen slike. Za tem prvi partner izstopi iz te nove zamrznjene slike in jo 

pogleda . Kakšna je razlika med občutki v sliki ter med tistimi opazovalca. 
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Ples 

Partnerji plešejo v paru, na znak vodje pa se ločijo in nadaljujejo s plesom, kot da so še vedno 

v paru. 

 

Vlečenje vrvi 

Dve skupini vlečeta imaginarno vrv, kot da bi bila resnična. 

 

Liki v gibanju  

Ena (ali več) oseba  pride na oder in mora z različnimi gibi pokazati, od kje prihaja, kaj počne 

in kam gre. Ostali poskušajo razumeti: so prišli z ulice, so v čakalnici, so prišli iz trgovine, so 

v avli hotela in želijo v sobo, so v dvigalu in bodo začeli z delom v pisarni, itd. 

 

Omedlevica  

Vsi udeleženci  dobijo številko. Hodijo po prostoru in se  ne smejo premikati daleč proč od 

drugih. Ko vodja  pokliče številko osebe z določeno številko, se le-ta ''omedli'' ostali pa ga 

morajo ujeti  preden pade. Vodja lahko pokliče le eno številko, ali zaporedno dve ali tri 

naslednje številke.  

 

Kdo ima moč? 

Nekdo na pobudo vodje izstopi iz skupine in ostalim z držo pokaže moč (tako kot jo vidi 

sam), čez čas se mu pridruži še kdo iz skupine, ki prav tako pokaže moč… Člani skupine, ki 

so izstopili ostanejo na svojih mestih in  so v položajih, ki jim predstavljajo moč. Vmes pa 

teče debata med opazovalci o tem, kdo od njih ima dejansko moč, zakaj jo ima… 

 

d) Pripoved zgodb o zatiranju 

 

e) Sproščanje 

 

Masaža 

Osebe stojijo v krogu in se vse obrnejo na desno ter drug drugemu masirajo hrbet. 

 

f) Evalvacija 
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4. Delavnica 

 
Namen: 

-Skupinsko raziskovanje zgodbe in strukturiranje predstave 

-Igre na temo: spomin in smisel ter slikovno gledališče 

 

Igre: 

 

a) Sproščanje 

 

Prazen stol 

Udeleženec se počasi približuje praznemu stolu, skupina poskuša poskrbeti, da ga ne dobi (s 

presedanjem), saj je en stol manj kot je oseb (podobno kot metl tanc – ples z metlo v slo 

folklori) 

 

b) Splošna igra (spomin in misel)  

 

Dan v preteklosti  

Nekaj, kaj se je zgodilo prejšnji teden ali pa nekaj pomembnega izpred dvajset let, nekaj, kar 

je naredilo velik vtis (spomin, ki izzove čustva še danes). Vsak udeleženec mora imeti 

kopilota, izkušnje ljudi, niso enake - ko kopilot posluša  hkrati ustvarja novo podobo v svoji 

glavi. Kopilot mora pomagati osebi povezati spomin z občutki, postavljati veliko vprašanj, 

povezanih z občutki in spraševati o podrobnostih. Kopilot mora uporabljati vajo, da bi 

poskusil ustvariti enak dogodek v svoji domišljiji.  

 

Spomin na dejansko zatiranje  

Enaka vaja, s tem da lahko tokrat kopilot predlaga možne ukrepe, ki bi lahko sčasoma 

pripeljali do odprave zatiranja. To je pomoč protagonistu samemu, da v svoji zabesti prekine 

zatiranje, tudi če le sledi  predlogom kopilota. 

 

c) Splošne igre (slikovno gledališče) 

 

Igranje scen 

Na določeno temo se po parih odigrajo različne scene, (npr. tema “Na zabavi”; potem se 
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združita 2 skupini, sestavita sceni z vmesnim, premostitvenim prizorom, itd.)..  

 

Igranje scen na sredini kroga 

Srečata se stara prijatelja – igra dveh..  

 

Slika teme (zatirani ter opresorji) 

Nekaj prostovoljcev mora (vsak zase) s telesom pokazati temo. Drug za drugim pridejo na 

oder in naredijo prikaz (ampak ne istočasno, na odru je le ena oseba). Vsak dela zase in ne 

smejo gledati ostalih. Po tem, ko vsak prostovoljec pokaže svojo sliko na temo, vodja vpraša 

publiko, če bi kdo prikazal enako. 

Potem sledi dinamizacija. Prostovoljci so na odru istočasno in šele takrat vidijo, kaj so 

prikazali ostali (še vedno so zamrznjene slike). Potem se morajo prostovoljci povezati (v eno 

sliko). Nato se spremenijo še v opresorje. 

 

Zoperstavljanje zatiranju (banka se je zaprla, vremenska brava, božič) 

Prostovoljec mora povedati zgodbo o zatiranju, ki jo skupina odigra. Nato zamenjajo vloge 

(opresor in zatirani). 

 

d) Naredimo scene predstave 

 

e) Sproščanje 

Masaža v krogu. 

 

f) Evalvacija 

 

 

 

5. Delavnica 

 
 

Namen: 

-Vaja  predstave 

-Igre na temo: forum gledališče 
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Igre: 

 

a) Sproščanje 

 

Yes, let's! 

Nekdo iz skupine predlaga v kaj se vsi ostali spremenijo,  in sicer z besedami: let's all be… 

(bodimo vsi…), nato to ostali za njim ponovijo in sicer rečejo: »yes, let's all be…« (da, 

bodimo) in oponašamo omenjeno stvar, žival (vsak po svoje)… Naključna oseba iz skupine 

nadaljuje igro z novim predlogom. 

 

b) Splošne igre (forum gledališče) 

 

Rekonstrukcija kriminala  

Udeleženci vadijo prizor pred skupino. Kadarkoli pride igralec do  pomembnega trenutka, se 

lahko obrne proti občinstvu in govori neposredno z njimi, upravičuje svoje ukrepe na sceni. 

Medtem ko igralec tako razlaga, vsi ostali na sceni zamrznejo. 

 

Analitična vaja čustev  

Vaja scene v kateri imajo udeleženci enotno  čustvo kot izhodišče (dve glavni čustvi, ljubezen 

in sovraštvo). Igralci igrajo prizor najprej s sovraštvom, z nasiljem, ki je vsebovano v vsaki 

vrstici in vsakem dejanju. Nato ponovijo sceno samo z ljubeznijo. Na koncu, sicer odvisno od 

natančne narave konflikta situacije, se izberejo najprimernejša čustva za vsak lik: nestrpnost, 

živčnost, nezainteresiranost, strah, ali moralne lastnosti, kot so pogum, strahopetnost, 

zlobnost, itd. 

 

Analitična vaja v slogu  

Variacije prejšnje vaje, pri kateri pa se igralci odločijo, da igrajo drugačen žanr - cirkus, 

melodrama, farsa, nadaljevanka, dokumentarec, itd. Ne glede na primernost žanra se ustvari 

povsem nov material in druge možnosti ter razsežnosti.  

 

Govori naprej 

Vodja reče: "govorite naprej!" po končani sceni v scenariju, in udeleženci morajo podaljšati 

pogovor in dejanja (nadaljujejo z igro). 
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Long Beach telegram  

Vsak udeleženec lahko izgovarja le najbolj pomembno besedo v vsakem stavku v dialogu, 

sicer rahlo vzeto iz konteksta, pa vseeno še nosi smisel za prenos informacij. 

 

 

e) Vaja predstave 

 

d) Sproščanje 

 

e) Evalvacija 

 

 

6. Delavnica 

 

Namen: 

-Vaja predstave 

 

a) Sproščanje 

 

Dopolni pozo 

Nekdo v paru naredi pozo, ki jo mora drugi dopolniti (s časom se pojavlja več drznosti v 

gibih ter bližine s partnerjem); prva stopnja – ni telesnega stika, druga stopnja, je telesni stik 

in očesni stik. 

 

b) Vaja predstave 

 

c) Sproščanje 

 

d) Evalvacija 
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Dodatek 3: Dnevniki opazovanja delavnic 

Dnevnik 1 

SODELOVANJE 

UDELEŽENCEV 

-potrebovali so nekaj časa za sprostitev in pogum za sodelovanje 

-sodelovanje je bilo zelo očitno pri igri – dvig osebe s stola s 

skupnimi močmi 

-dober primer v igri – ples z jabolkom (v parih so morali plesati z 

jabolkomin imeti usklajene korake in ritem) 

- 

SKUPINSKA DINAMIKA -opazen napredek ob koncu delavnice, ko so se že malce bolje 

spoznali 

VERBALNA KOMUNIKACIJA -pogovarjali so se ves čas, z izjemo enega udeleženca 

NEVERBALNA 

KOMUNIKACIJA 

-bili so nasmejani in so imeli odprte položaje telesa 

IZRAŽANJE ČUSTEV -pri igri dvig osebe s stola je bil prisoten občutek strahu (da ne bi 

koga po nesreči poškodovali oz. da ne bi kdo padel s stola 

-v splošnem prisotni sproščenost ter sreča (mogoče veselje?) 

IZRAŽANJE OSEBNIH TEM / 

EVALVACIJA / 

IVANA -zabavno. lepo, vse ji je bilo všeč, ugotovila je, da je zelo 

samostojna in neodvisna 

IVA -igre ter način dela so se ji zdeli zanimivi 

-strah da bi koga poškodovala v igri dvig osebe s stola 

ANA MARIJA -prijetni občutki med igrami, izpostavila je občutek skupnosti pri 

plesu z jabolkom 

MARIJANA -občutila je strah (skrb za druge) pri igri dvig s stola, kot Iva, ko 

pa so v zrak dvignili njo, se je počutila osvobojeno 

MARINA -pozabila je kako lepo se je igrati, ne glede na to, da so imele te 

igre globlji pomen, občutek, ko so jo dvignili v zrak, je dojela kot 

lep, vse ji je bilo všeč 

MIHAEL -igra dvig s stola... v njej je izražena nemoč potlačenega, ker so 

ostali združili moči in me potisnili dol, a ko so me dvignili v 

zrak, je bil občutek ravno nasproten, odličen... prihipnozi sem se 

ustrašil, ko sem ugotovil, s kakšno lahkoto sem jaz potinil druge 

v težke položaje... ko sem vse spremljal, sem se počutil sigurnega 
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IVICA -hipnoza mi je bila zelo všeč, enako sem se počutil, ko sem vodil 

in ko sem bil voden, tista igra s plesom me je ujezila, sicer ne 

vem zakaj... vse ostalo je bilo super 

 

Dnevnik 2  

Sodelovanje udeležencev -vsi zelo dobro sodelujejo in viden je napredek v primerjavi s prvo 

delavnico 

-so bolj sproščeni 

 

Skupinska dinamika -sami so rekli, da ne morejo verjeti, kako hitro so se povezali 

-zelo dobro sodelujejo 

 

Komunikacija-verbalna - ne glede na to, da je to šele druga delavnica, je komunikacija med 

člani zelo dobra 

 

                        -neverbalna na zavedni ravni (slepi avtomobil) dober prenos direktive  

 

Izražanje čustev -sreča, strah pred vodenjem (da ne bi česa storili narobe), topla 

atmosfera 

 

Izražanje osebnih tem / 

Evalvacija / 

Ivana - Bulo je zabavno, zaupam ostalim, izpostavila bi igro ritma, ker je 

bilo opazni sodelovanje ter skupnost 

 

Iva -jooj, vse je bilo odlično, pri slepem avtomobilu sem se v obeh 

pozicijah (vodja/vodeni) počutila enako, izpostavila pa bi ritem 

mašino, pri kateri sem se z lahkoto prilagodila nastalemu ritmu s 

svojim zvokom in  

 

Ana Marija -delati moram na zaupanju (slepi avtomobil), lažje vodim, ritem 

mašina je bila super, sledim tijemu ritmu in se po drugih tudi dobro 

ravnam 

 

Marijana 

 

- med današnjo delavnico so se pri meni menjali zanimivi in zelo 

različni občutki, danes je bila delavnica v vseh pogledih boljša od 

prejšnje, izpostavila bi slepi avtomobil, ritem mašina, ki je vsem 

ostalim super, pa meni ni, ker nimam občutka za ritem 

Marina 

 

-vse to me sprošča in super je da delamo na sebi, tega pa se niti ne 

zavedamo, super je ker ozaveščam določene stvari  

Mihael 

 

- skozi današnje igre sem potrdil to, da ne maram biti odvisen od 

drugih, niti oni od mene, pa saj ne da so. Ko sem vozil avto, sem se 

dal, da se bo druga oseba v koga zaletela po moji krivdi, ko pa je 

Ivana vodila mene, sem ji zaupal 

Ivica 

 

- lažje mi je bilo voditi ker težko verjamem in zaupam drugim, 

vendar si tega res želim. Ni mi bilo všeč ono dihanje... fuj. 
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Dnevnik 3 

Sodelovanje udeležencev - Ivica bolje sodeluje v vajah v paru kot v skupinkih vajah –ostali 

se v obeh situacijah dobro znajdejo  

 

Skupinska dinamika - zelo dobra, vsi se trudijo sodelovati ter vse čim boljše in 

pozitivno oddelati, delajo na skupinskem duhu (kave po 

delavnicah, druženje se nadaljuje tudi izven ‘’našega’’ časa)  

 

Komunikacija -verbalna - verbalna komunikacija je bila prisotna v pripovedovanju zgodb o 

zatiranih, večinoma enosmerna z izjemo par dialogov in 

mdsebojnih komentarjev  

 

                        -neverbalna - telesno izražanje je bilo zelo opazno, kar pa je tudi bistvo 

gledališča  

 

Izražanje čustev -sreča, jeza v skupinski vaji slik, ker so se nekatere skupine malo 

težje uskladile, žalost pri pripovedovanju zgodb o zatiranju, 

odsotnost na nekem nivoju, regresija v preteklost  

 

Izražanje osebnih tem -večina se je dobro izrazila preko današnjih vaj gledališča slik 

(povedali so mi, da so se lahko posredovali svoj izraz preko slik)  

 

Evalvacija / 

Ivana - bila sem zelo sproščena, prav nič prisiljenaja (v smisli: o joj a 

sedaj pa še to...), vaje mi odgovarjajo   

 

Iva - razžalostile so me zgodbe o zatiranih, ampak to slikovno 

gledališče je pa štos, dobro sem se izrazila  

 

Ana Marija - recimo, pri igri ogledalo sem se bala neuspeha, nepopolnosti, 

nedokončanosti, ko sem kopirala Ivano... ostalo je bilo vse dobro, 

sodelovanje z ostalimi je super, težko sem pojasnila kaj želim 

prikazati pri prikazu moči, različne vrste moči je težko prikazati  

 

Marijana 

 

 - katarza je beseda... skozi zgodbe in spomine sem se osvobodila 

nekaterih težkih reči, zgodbe te prisilijo k razmišljanju... pri 

ostalih igrah sem izrazila svojo kreativnost  

Marina 

 

- jaz, naprimer, nisem kreativna in je bil to en majhen problem, 

ampak je super, da se zaradi tega nisem počutila grozno, ker smo 

skupaj ustvarili občutek varnosti, vsak ima pravico grešiti in da 

mu nekaj ni všeč mu se nešto ne svidi 

Mihael 

 

- res dobra delavnica, ogledalo je super in kakaor sem že nekajkrat 

uvidel, so mi všeč vaje z vodjo/vodenim... dajo ti misliti... 

domišljija in teater slik sta super... baš ok radionica 

danas..ogledalo je super i kao što sam već nekoliko puta 

napomenuo, dobre su mi te vježbe vođa-vođen...daju ti za 

misliti....imaginacija i teatar slika koji smo danas radili su isto 

super... umik od namišljene ljubezni je bil super (koliko truda za 

neviden rezultat).. tudi to se je treba naučiti sprejeti  
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Ivica - ugibanje skulptur je billo zabavno, tudi ostalo je bilo ok  

 

Dnevnik 4 

Sodelovanje udeležencev -Ivica je slabo sodeloval, poizkušala sem ga animirati pa ni šlo, tako 

da sem mu rekla, da če se bo počutil pripravljenega, naj se nam 

pridruži  

 

Skupinska dinamika -z vsako delavnico boljša (tudi člani to pozitivno komentirajo)  

 

Komunikacija-verbalna - na vidni ravni z obzirom na to, da gre za zelo heterogeno skupino 

ljudi, ki so močni na različnih področjih in se med sabo ne poznajo  

 

                        -neverbalna - drža telesa kaže na odprtost in pripravljenost na delo, mimika je 

dobra in pozitivna  

 

Izražanje čustev -žalost, pritisk, sreča, zaupanje drugemu v paru, čustva so izvlekli iz 

globin na površje 

 

Izražanje osebnih tem -pri igrah spomina so govorili o sebi in svojih izkušnjah  

Evalvacija / 

Ivana - nočem zajebavati drugih... počutila sem se grozno kot opresor, 

bolj kot ko sem bila zatirana... drugače se ne bojim konfrontacij, in 

igra banka – jooooj, ampak mislim, da bi se v nemogočih situacijah 

nekako znašla... ostalo je vse super in všeč mi je naše sodelovanje   

 

Iva - malo težja je bila vaja s spomini... vrnaš se nazaj, spomniš se... 

razmisliš kako bi bilo bolje reagirati v teh situacijah danes... 

zanimivo  

 

Ana Marija -ni bila prisotna 

 

Marijana 

 

- danes sem se z lahkoto izrazila in si dala duška, banka je bila 

zanimiva, ko ugotoviš, da so situacije v katerih enostavno nimaš 

več pameti, ne veš kaj storiti... lažje sem opresor kot zatirana  

Marina 

 

- danes je bilo dobro na delavnici, vidi se, da smo dobra ekipa in da 

je super skupinska dinamika  

Mihael 

 

- igra -banka- je  zelo zapletena iz obeh zornih kotov, ker je v 

vsakem primeru brezizhodna... težko je biti opresor in nepočutim se 

dobro v tej vlogi   

Ivica 

 

-danes nimam komentarja 
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Dnevnik 5 

Sodelovanje udeležencev -vvsi sodelujejo in si dajejo napotke in komentarje (tudi najmirnejši 

v skupini napreduje)  

 

Skupinska dinamika -na zelo očitni ravni glede na to, da je to peta delavnica, in da so 

skupaj preživeli malo časa  

 

Komunikacija-verbalna -medsebojna komunikacija med vajami je bila vidna in dobra, 

večinoma v skladu z vlogo, ki so jo oblikovali  

 

                        -neverbalna -enako je z neverbalno komunikacijo skozi igranje vloge (nekateri 

se tako še lažje sprostijo)  

Izražanje čustev -izražanje cele palete čustev skozi igranje vlog  

 

Izražanje osebnih tem -teme izražajo skozi like in vloge (sami so izbrali zgodbo, ki jim je 

blizu in skozi katero se lažje izrazijo)  

 

Evalvacija / 

Ivana -na zanimiv način smo prišli skozi predstavo, nisem si mislila, da bi 

lahko skozi vajo tako šli še globlje v zgodbo  

 

Iva -všeč so mi bili načini vaje predstave, vživljanje v vlogo in 

domišljija  

 

Ana Marija -všeč mi je smisel vaj skozi potek delavnic, ki so nas pripravile na 

tovrstno vajo za predstavo  

 

Marijana 

 

-predstavo vidim v novi luči, že tako se težje sprostim in ta način je 

zame lažji, kot pa da se moram omejenno učiti tekst na pamet, tako 

se lahko skozi lik izrazim jaz  

Marina 

 

-zanimivo je, kako smo skozi izbrano zgodbo razdelidi vloge tako, 

da se je vsak na nek način videl v svojem liku, na zame nov način to 

zvadili  

Mihael 

 

-ne morem povedati ničesar novega, strinjam se z ostalimi  

Ivica 

 

-malo težja se mi zdi improvizacija  

-po eni strani je super, ker se mi ni treba učiti teksta na pamet, a po 

drugi strani me je strah, da se ne zmotim  
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Dnevnik 6 

Sodelovanje udeležencev -vsi sodelujejo s polno paro in predanostjo 

 

Skupinska dinamika -dosegla je vrhunec 

 

Komunikacija-verbalna -kot na prejšnji delavnici 

 

                        -neverbalna -kot na prejšnji delavnici 

 

Izražanje čustev -trema pred resnično in dokončno izpeljavo predstave, veselje, ker 

smo pri cilju  

 

Izražanje osebnih tem -več „sebe“ so vnesli v lik  

 

Evalvacija -podobna prejšnji, ker smo samo še enkrat šli skozi predstavo  

 

 


