
Z GLEDALIŠČEM PROTI 

(priročnik za učitelje in mladinske delavce)

MED “DEJTANJEM”

Publikacija je financirana s strani Evropske unije. Vsebina publikacije odraža izključno stališča avtorja. 
Vsebina te publikacije ne odraža nujno stališča ali mnenja Evropske unije. 



Vsebina

1.	 O	projektu	»Z	gledališčem	proti	nasilju	med	dejtanjem«	in	o	priročniku	 	 	 3
2.	 Ključni	pojmi	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4
3.	 Izvedba	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5
	 3.1.	 Metoda	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5
	 3.2.	 Pravila	delavnice:	 	 	 	 	 	 	 	 	 6
	 3.3.	 Delavnica	»v	živo«	 	 	 	 	 	 	 	 	 6
	 3.4.	 Spletna	delavnica	 	 	 	 	 	 	 	 										10
4.	 Udeleženci	o	delavnici							 	 	 	 	 	 	 	 										14

Zahvaliti	 se	 želimo	 šolam	 in	 organizacijam,	 ki	 so	
sodelovale	 v	 projektu,	 še	 posebej	 pa	 posamezni-
kom	(učiteljem	in	mladinskim	delavcem),		ki	so	se	v	
okviru	teh	organizacij	zavzeli	za	izvedbo	delavnic	in	
prepoznali	njihovo	vrednost.		V	projektu	so	sodelova-
le	šole	in	organizacije:	OŠ	Trzin,	OŠ	Dob,	Mladinski	
center	Tržič,	AIA	–	Mladinski	center	Mengeš,	Zveza	
prijateljev	mladine	Ljubljana	Moste-Polje,	Škrlovec	
–	 dnevni	 center	 za	 mlade	 in	 družine,	 Simbioza.	



Zavod za ustvarjanje, raziskovanje in učenje Azum
(v	nadaljevanje	zavod	Azum)	je	bil	ustanovljen	leta	2015	z	namenom	izvajanja	kreativnih,	svetovalnih,	izo-
braževalnih	in	terapevtskih	dejavnosti.	Iščemo	načine,	kako	ljudem	približati	umetnost	in	kulturo	ter	hkrati	
vključiti	tudi	psihosocialni.	V	ta	namen	naše	projekte	namenjamo	predvsem	osebam	iz	ranljivih	skupin	in	iz	
socialno	ogroženih	okolij.

1.    O projektu »Z gledališčem proti nasilju med dejtanjem« in o priročniku

V	okviru	projekta	je	zavod	Azum	izvedel	serijo	delavnic,	posvečenih	ozaveščanju	glede	nasilja	med	
zmenkanjem.	Projekt	smo	načrtovali	v	skladu	z	načeli	globalnega	učenja.	Angleški	naziv	projekta	je	
»Theatre	as	a	tool	for	prevention	of	dating	violence	among	youth«,	za	slovensko	okolje	pa	smo	ga	
poimenovali	»Z	gledališčem	proti	nasilju	med	dejtanjem«.	Predvsem	se	projekt	sklada	z	načeli	cilja	
trajnostnega	razvoja	z	oznako	4.7,	ki	hkrati	tudi	pojasnjuje	pomen	globalnega	učenja:	»Do	leta	2030	
poskrbeti,	da	bodo	vsi	učenci	pridobili	znanje	in	spretnosti,	potrebne	za	spodbujanje	trajnostnega	
razvoja,	 tudi	 z	 izobraževanjem	 o	 trajnostnem	 razvoju	 in	 trajnostnem	 načinu	 življenja,	 človekovih	
pravicah,	enakosti	spolov,	spodbujanju	kulture	miru	in	nenasilja,	državljanstvu	sveta	ter	spoštovanju	
kulturne	raznolikosti	in	prispevka	kulture	k	trajnostnemu	razvoju.«	

VIR:	Globalni	cilji	(http://www.globalni-cilji.si/)

Poglavitni cilji projekta:

			 •	udeležencem	omogočiti	naslavljanje	tematike	nasilja	med	zmenkanjem	in	deliti	svoje	poglede	ter	
izkušnje	z	vrstniki,
					 •	udeležencem	predstaviti	veščine	in	orodja,	s	katerimi	bodo	razvijali	kreativno	razmišljanje,	izboljšali	
veščine	reševanja	problemov	in	se	odzvali	na	različne	situacije,	ki	jih	čakajo	v	prihodnosti,	
					 •	omogočiti	učiteljem	in	mladinskim	delavcem,	da	bodo	lahko	vključili	naučene	tehnike	v	svoje	delo	in	
nadaljevali	obravnavo	nasilja	med	zmenkanjem	tudi	po	zaključku	projekta.

Poslanstvo	učiteljev	 in	mladinskih	delavcev	 je	plemenito	 in	njihovo	delo	neprecenljivo.	Otrokom	in	
mladim	preskrbijo	popotnico	za	vse	življenje	in	jih	poskušajo	opolnomočiti,	da	se	bodo	znali	soočati	z	
različnimi	situacijami,	ki	jih	čakajo.	Pogosto	pa	se	morajo	učitelji	in	mladinski	delavci	ukvarjati	s	pre-
veliko	količino	administracije,	namesto	da	bi	lahko	svojo	energijo	in	voljo	namenili	izključno	otrokom	
in	mladim	ter	si	pridobivali	nova	znanja	in	veščine	v	takšnem	obsegu,	kot	bi	si	marsikdo	od	njih	želel.	
Zato	je	nastal	pričujoč	priročnik,	za	katerega	upamo,	da	bo	koristil	učiteljem	in	mladinskim	delavcem,	
ki	bodo	z	učenci,	dijaki	 in	uporabniki	obravnavali	 temo	nasilja	 med	zmenkanjem,	saj	 je	 napisan	v	
strnjeni	in	uporabniku	prijazni	obliki.	
Priročnik	temelji	na	izkušnjah	z	izvedenih	delavnic	ter	na	povratnih	informacijah	s	strani	udeležencev	
in	njihovih	mentorjev/učiteljev.	
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2.    Ključni pojmi
a)	Cilji	trajnostnega	razvoja	

Leta	2000	so	se	svetovni	voditelji	zavezali,	da	si	bodo	s	skupnimi	močmi	prizadevali	za	globalni	raz-
voj,	in	v	ta	namen	podpisali	Milenijsko	deklaracijo,	v	kateri	so	določili	osem	razvojnih	ciljev	tisočletja.	
Rok	za	uresničitev	teh	ciljev	je	bil	postavljen	v	leto	2015.	Gre	za	prvi	mednarodno	dogovorjen	okvir	za	
odpravo	svetovne	revščine,	lakote,	bolezni	in	neenakosti.	Leta	2015	so	svetovni	voditelji	na	Vrhu	Or-
ganizacije	združenih	narodov	(OZN)	o	trajnostnem	razvoju	sprejeli	Agendo	2030	za	trajnostni	razvoj,	
ki	usmerja	prizadevanja	na	področju	razvoja	nadaljnjih	15	let.	Nov	razvojni	okvir	–	17	ciljev	trajnos-
tnega	razvoja	s	skoraj	170	podcilji	–	 je	občutno	obsežnejši	kot	razvojni	cilji	tisočletja,	novi	globalni	
cilji	pa	postavljajo	nove	temelje	pri	naslavljanju	neenakosti,	gospodarske	rasti,	dostojnih	delovnih	
mest,	izzivov	mest	in	naselij,	industrializacije,	energije,	podnebnih	sprememb,	trajnostne	potrošnje	in	
proizvodnje	ter	miru	in	pravičnosti.	Ključno	sporočilo	nevladnih	organizacij	pri	pripravi	nove	razvojne	
agende	je	bilo,	da	ta	ne	sme	nikogar	pustiti	zadaj.	

VIR:	Globalni	cilji	(http://www.globalni-cilji.si/)

b)	Nasilje

O	nasilju	govorimo,	ko	pride	do	kršenja	človekovih	pravic	in	človekovih	osebnih	mej	ter	zlorabe	moči.	
Največ	nasilja	se	dogaja	med	osebami,	ki	se	med	seboj	poznajo.	Za	nasilje	je	vedno	odgovoren	tisti,	
ki	ga	povzroča.	Preprečujemo	ga	lahko	zgolj	z	ničelno	toleranco	do	nasilja.	
Nasilje	ima	več	oblik:	psihično,	telesno	ali	fizično,	spolno	in	ekonomsko	nasilje.	Druge	vrste	nasilja,	
ki	pogosto	združujejo	več	omenjenih	oblik	nasilja,	so:	trgovina	z	ljudmi	in	spolno	izkoriščanje,	nasilje	
nad	starejšimi,	nasilje	nad	LGBT	populacijo,	nasilje	nad	hendikepiranimi	osebami,	vrstniško	nasilje,	
diskriminacija,	mobing,	nasilje	med	zmenkanjem,	 institucionalno	(strukturno)	nasilje,	nasilje	preko	
informacijsko	 komunikacijske	 tehnologije	 (IKT),	 spletno	 nadlegovanje	 (tudi	 mobilno	 ustrahovanje),	
kraja	identitete,	seksting,	zalezovanje.	
VIR:	Društvo	za	nenasilno	komunikacijo	(https://www.drustvo-dnk.si/o-nasilju/druge-vrste-nasilja.html)

Slika	1:	CILJI	TRAJNOSTNEGA	RAZVOJA



c)		Diskriminacija

O	diskriminaciji	govorimo,	ko	pride	do	neenakega	obravnavanja	glede	na	osebne	okoliščine.	Diskrim-
inacija	se	lahko	pojavlja	v	različnih	oblikah,	kot	npr.	neposredna	ali	posredna	diskriminacija,	(spolno)	
nadlegovanje,	večkratna,	dolgotrajna	ali	množična	diskriminacija,	pa	tudi	pozivanje	k	diskriminaciji.	
Tudi	 diskriminacija	 je	 v	 Sloveniji	 prepovedana	 z	 zakonodajo,	 koliko	 pa	 se	 to	 izvaja	 v	 praksi,	 pa	 je	
odvisno	od	posameznih	primerov.	
VIR:		Zagovornik	načela	enakosti	(http://www.zagovornik.si/o-diskriminaciji/kaj-je-diskriminacija/)

d)	Enakost	med	spoloma

Ko	 govorimo	 o	 enakosti	 med	 spoloma	 po	 uradni	 definiciji	 govorimo	 o	 enakosti	 žensk	 in	 moških.	
To	 pomeni,	 da	 bi	 morala	 biti	 oba	 spola	 ne	 le	 zakonsko,	 ampak	 tudi	 v	 praksi	 enako	 prepoznavna,	
razpolagati	bi	morala	z	enako	družbeno	močjo,	biti	enako	udeležena	na	vseh	področjih	javnega	in	
zasebnega	življenja	ter	imeti	enako	korist	od	rezultatov	družbenega	napredka.	Enakosti	moških	in	
žensk	pa	ne	smemo	zamenjati	z	istostjo	in	ne	pomeni	zanikanje	razlik	med	ženskami	in	moškimi.	V	
praksi	dejanska	enakost	moških	in	žensk	ni	dosežena	še	nikjer	na	svetu.	Nekateri	prisegajo	na	to,	
da	je	napredek	(pre)počasen,	drugi,	da	je	enakost	žensk	in	moških	v	naši	družbi	že	dosežena.	Po	eni	
strani	imajo	prav	oboji,	a	to	nikakor	ne	velja	za	vsa	področja	in	v	vseh	okoljih.	Potrebne	so	predvsem	
spremembe	v	vsakdanjem	življenju.	

VIR:	https://www.gov.si/teme/enakost-zensk-in-moskih/

e)		Zmenkanje	in	nasilje	med	zmenkanjem	

Izraz	 zmenkanje	 pomeni	 “dogovarjanje	 za	 zmenek	 ali	 druženje,	 druženje	 samo	 in	 ves	 čas	 odnosa	
med	 fantom	 in	 dekletom	 v	 obdobju,	 ko	 sta	 par,	 a	 še	 ne	 živita	 v	 skupnem	 gospodinjstvu”.	 Nasilje	
med	zmenkanjem	je	vsako	fizično,	spolno,	psihično	ali	ekonomsko	nasilje	ene	osebe	proti	drugi	med	
njunim	zmenkanjem.	Do	nasilja	med	zmenkanjem	lahko	pride	že	na	prvem	ali	enem	samem	zmenku	
kot	enkratno	nasilno	dejanje	ali	pa	se	ponavlja	kot	vzorec	nasilnih	dejanj.	Če	se	bo	nasilje	na	zmenku	
pojavilo	enkrat,	se	bo	najverjetneje	še	ponovilo.	

VIR:	»A	zmenkaš?«	
Nasilje	med	zmenkanjem	(http://www.arhiv.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/ZlozenkaZmenkanje.pdf)
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    3. Izvedba

»Rada bi sporočila, da so mi bile delavnice zelo všeč. Učenci so bili ves čas aktivni. Uporabljali ste različne pris-
tope in jih znali motivirati. Predvsem pa je bila zanimiva tema, saj se o teh stvareh še premalo govori. Veliko 
situacij, ki so v bistvu nasilne ali prikrito nasilne, učenci ne poznajo, ker se ne zavedajo, da se jim dogaja nekaj, 
kar sodi v to skupino. Mislim, da je to delo spodbudilo učence k razmišljanju, večji pozornosti in drugačnemu 
ravnanju v vsakdanjem življenju predvsem v odnosu do sošolcev, vrstnikov.« 
(M.G., učiteljica slovenskega jezika)

  3.1.  Metoda 
Uporabljene	so	bile	metode	pomoči	z	dramsko	umetnostjo	in	gledališke	pedagogike.	V	delavnice	smo	
mestoma	vnesli	tudi	elemente	pomoči	z	likovno	umetnostjo.	Namen	je,	da	naj	bi	se	tekom	obravnave	
problematike	nasilja	med	zmenkanjem	vzpostavilo	varno	okolje,	v	katerem	bodo	udeleženci	 lahko	
delili	izkušnje	in	preizkušali	različne	situacije.	

Pomoč z dramsko umetnostjo	 oz.	 dramska	 terapija	 je	 terapevtska	 metoda,	 ki	 uporablja	 dramske	
procese	v	obdobju	stiske,	čustvenih	pretresov	in	težav	na	področju	psihičnega	zdravja.	Pri	tem	so	
uporabljene	tehnike,	ki	izhajajo	iz	drame	in	gledališča.	Med	njimi	so	igra	vlog,	uporaba	lutk	in	mask,	
pripovedovanje,	...	Marsikje	po	svetu	je	dramska	terapija	priznana	s	strani	države	kot	stroka	in	kot	
poklicna	usmeritev,	dramski	terapevti	pa	se	izobražujejo	tako	na	področju	drame	kot	tudi	terapije.

VIR:	Langley,	D.M.,	An	Introduction	to	Dramatherapy.,	Sage	Publications,	London,	Thousand	Oaks,	Delhi,	2006.		

Gledališka oz. dramska pedagogika	je	novejša	usmeritev,	metoda,	ki	se	uporablja	tekom	izobraževal-
nih	procesov.	V	njej	sta	združena	tako	drama	kot	gledališče.	Zelo	je	razširjena	v	Veliki	Britaniji.	V	šolah	
jo	pogosto	uporabljajo	v	povezavi	s	standardnim	predmetnikom.	Njene	tehnike	učencem	in	dijakom	
omogočajo	učenje	o	najrazličnejših	temah.	Uporablja	se	jo	lahko	tako	pri	učenju	družboslovnih	pred-
metov	in	jezika	kot	pri	naravoslovnih	predmetih.	

VIR:	Landy,	R.	J.,	Handbook	of	educational	drama	and	theatre.,	Greenwood	Press,	Westport	Connecticut,	London	England,	1982.

Udeleženci	morajo	razumsko	dojemati,	da	so	situacije,	ki	se	odvijajo	tekom	delavnice,	uprizorjene	na	
simbolni	ravni	in	da	se	nekdo,	ki	prevzame	določeno	vlogo,	v	resnici	ne	poistoveti	s	svojim	likom	(npr.	
ko	gre	za	nasilneža).	Poudarjamo	pomen	varnosti	(fizične	in	tudi	psihične).

»Učenci so se znali tudi vživeti v različne vloge. Tako da delavnica gotovo deluje tudi terapevtsko. Biti v vlogi 
žrtve in nasilneža nas lahko spomni na različne oblike osebnega doživljanja podobnih situacij. Učenci so zelo 
pozorno spremljali in imeli mnogo zanimivih idej, razmišljanja, k čemur ste jih znali na nevsiljiv način spodbu-
diti.« 
(M.G., učiteljica slovenskega jezika)

         3.2.  Pravila delavnice:

V	uvodnem	delu	vsake	delavnice	sklenemo	z	udeleženci	dogovore,	ki	pripomorejo	k	vzpostavitvi	var-
nega	prostora	tekom	delavnice:

				•	Med	potekom	dejavnosti	ni	prav/narobe	(na	primer	v	performativnih	dejavnostih).
				•	Govorimo	o	sebi,	svojih	pogledih,	svojih	izkušnjah.	Ne	govorimo	o	drugih	osebah.
				•	Če	se	s	kom	ne	strinjamo,	lahko	povemo	svoje	mnenje	vendar	brez	slabšalnega	odnosa	do	
						drugega.	Ne	obsojamo,	se	ne	posmehujemo,	kritiziramo	in	podobno.
   



	 •	Vsak	posameznik	mora	imeti	možnost,	da	zavrne	sodelovanje	v	določeni	dejavnosti.
					 •	Če	kdo	noče	govoriti	o	nečem,	mu	tega	ni	treba.	

»V mislih imamo, da tekom delavnice vladata medsebojno spoštovanje in zaupanje kljub temu, da imamo za 
sabo različne življenjske izkušnje ter poglede na svet. S tem lahko ustvarimo varno okolje, v katerem lahko 
povemo, kar mislimo. Zato je toliko bolj pomembno, da se med seboj poslušamo, slišanega pa po končani 
delavnici NE delimo z vsemi sošolci, sošolkami, prijatelji, prijateljicami in drugimi, še najmanj pa po različnih 
socialnih omrežjih in podobno.« (opozorilo	v	spletni	učilnici,	ki	je	bila	vzpostavljena	za	potrebe	projekta)

         3.3.  Delavnica »v živo«

Delavnica	je	razdeljena	na	več	delov,	ki	se	med	seboj	povezujejo:	
     1. uvodni del (izvajalec	se	na	kratko	predstavi	skupini	in	predstavi	projekt	oziroma	namen		
	 delavnice,	dogovor	v	skupini),
     2. spoznavni del in »razbijanje ledu«	(dejavnosti,	ki	pripomorejo	k	povezovanju	in	
	 premostitvi	morebitne	začetne	zadrege	ter	spoznavanju	članov	skupine-tudi	dejavnosti	za		
		 ogrevanje),
					 3.	osrednji del (navezava	na	osrednjo	problematiko,	ustvarjalne	dejavnosti)	in
					 4.	zaključni del (refleksija).

 UVODNI DEL:

Izvajalec	 se	 na	 kratko	 predstavi	 skupini	 in	 predstavi	 projekt	
oziroma	namen	delavnice.	Kljub	temu,	da	je	nasilje	med	zmen-
kanjem	resna	tema,	smo	tekom	delavnic	v	določeni	meri	upo-
rabili	humor	kot	sredstvo	za	premostitev	zadrege	in	razbijanje	
ledu.	V	uvodnem	delu	z	udeleženci	izvajalec	sklene	dogovor	o	
poteku	delavnice.			
»Lažje je, če pogovor vodi nekdo, ki je sproščen, ki ni kot učiteljica, 
ampak bolj eden od nas.«	(13	let)

PRIMERI DEJAVNOSTI ZA OGREVANJE:

V	tabeli	navedene	dejavnosti	so	dramske	igre,	ki	so	široko	razširjene	in	znane	po	vsem	svetu	
v	različnih	gledališko-dramskih	smereh	in	šolah,	v	veliki	meri	pa	je	njihov	opis	mogoče	najti	
pri	različnih	avtorjih,	kot	so	na	primer	Viola	Spolin,	Anna	Scher,	Charles	Verall	in	David	Farmer	
-	izvajalec	delavnic	jih	lahko	po	svoje	prilagodi	skupini	glede	na	njene	specifike.

7



Dejavnost Opis Namen Dodatno

Morski pes Člani skupine stojijo v krogu. Vsak 

pove svoje ime. Izvajalec stopi v krog

in pove, da je »morski pes«. Za žrtev 

si izbere nekoga, ki stoji v krogu, in 

se mu prične približevati kot »morski

pes«. Skupina lahko reši žrtev, če 

zakliče njeni ime, preden morski pes 

pride do nje. Potem mora morski pes

izbrati novo žrtev. Če mu uspe priti 

do žrtve, preden skupina zakliče 

njeno ime, žrtev postane novi morski

pes, prejšnji pa se postavi na njeno 

mesto. Tisti, ki si ga morski pes 

izbere za žrtev, ne sme zaklicati 

lastnega imena.

spoznavanje

razbijanje ledu

sprostitev

koncentracija

Uporabno v skupini, kjer so mlajši 

udeleženci, ki se še ne poznajo dobro in si 

morajo zapomniti imena. Igro lahko 

obogatite tako, da vsak udeleženec pove 

svoje ime in naredi gib po izbiri. Skupina 

ponovi ime in gib dodatno poudari.

Proste asociacije Udeleženci stojijo v krogu in si med 

sabo podajajo proste asociacije tako,

da pokažejo z roko na naslednjega in

z njim vzpostavijo očesni stik. 

spoznavanje 

razbijanje ledu

kreativnost 

koncentracija

Če se skupina med seboj ne pozna dobro, 

lahko udeleženci izrečejo ime prejemnika 

asociacije, preden podajo besedo.

Podajanje predmetov Udeleženci stojijo v krogu. Eden od 

njih z rokami oblikuje predmet, ki ga 

poda drugemu udeležencu. Ta 

sprejme predmet tako, kot si 

predstavlja, kaj je, pri tem se 

udeleženci ne pogovarjajo o 

namembnosti predmeta, pomembno

je tudi, da upoštevajo načelo »nič ni 

narobe«.

kreativnost 

empatija

koncentracija

komunikacija

Uporabno tudi v skupini, kjer se udeleženci 

ne poznajo dobro in si morajo zapomniti 

imena, saj lahko rečejo ime prejemnika, 

preden podajo predmet dalje.

Tisti, ki… Udeleženci stojijo v krogu. Mesta naj 

si med seboj zamenjajo tisti, za 

katere veljajo navedene trditve, ki jih

izreka izvajalec:

»Naj zamenjajo mesta tisti, …«

empatija, 

koncentracija, 

poglobljeno 

spoznavanje, 

grajenje 

zaupanja

Ta dejavnost lahko nastopa v vlogi 

povezovalne dejavnosti z naslednjim delom 

delavnice, saj lahko izvajalec izbira trditve, 

ki so povezane s tematiko delavnice, npr.

… ki ne marajo kričanja.«

… ki so se že kdaj drli nad nekom.«

… ki so že nekoga udarili.«

… ki so kdaj že bili tepeni.«

V	osrednjem	delu	z	udeleženci	razdelamo	ključne	pojme,	ponudimo	jim	možnost,	da	delijo	svoje	po-
glede,	postavimo	jim	lahko	vprašanja,	ki	se	navezujejo	na	njihovo	dojemanje	nasilja,	odnosov,	…	

»Nisi last od fanta.«	(14	let)
»Če ti reče, da se ne smeš družiti s prijatelji, vprašaš, zakaj ne?«	(15	let)
»Ni nujno, da vse to velja samo za punce.«	(16	let)

Nato	 po	 potrebi	 udeležence	 razdelimo	 na	 več	 manjših	 skupin,	 vsaka	 od	 njih	 pa	 dobi	 svojo	
nalogo	 in/ali	 temo.	 Udeležence	 ponovno	 opomnimo	 na	 dogovor,	 da	 se	 lahko	 odmaknejo/
prekinejo	dejavnost,	če	začutijo	kakršnokoli	nelagodje.	V	tem	primeru	se	z	njimi	pogovorimo	
oziroma	spoštujemo	njihovo	željo,	če	ne	želijo	govoriti	o	tem.	Vedeti	jim	damo,	da	se	lahko	na	
nas	obrnejo	tudi	po	koncu	delavnice.

OSREDNJI DEL:



Tehnika Kratek opis Namen Dodatno

Forumsko gledališče
(VIR: https://kudtransformator.com/

gledalisce-zatiranih/)

Igralci (izbrani udeleženci)  

odigrajo kratek prizor, v 

katerem je prikazan prizor 

zatiranja, o temi katerega se 

vnaprej dogovorijo. Po prvi 

uprizoritvi prizora sledijo 

ponovitve z intervencijami, ko 

gled-igralci odigrajo svoje 

predloge za soočanje s 

situacijo in jo fizično pokažejo 

na odru. Po vsaki ponovitvi 

sledi diskusija in refleksija 

glede na videno.

Preizkušanje različnih ravnanj in

situacij v nadzorovanem okolju. 

Imeti moč poseči v dogajanje, 

čeprav je nekdo v nekem 

trenutku gledalec – z ustavitvijo 

prizora in menjavo ene od oseb 

lahko izrazi in preizkusi svojo 

zamisel, kako ravnati v določeni 

situaciji.  

Tehnika forumskega gledališča 

omogoča, da gledalci preizkusijo 

svoje ideje v določeni situaciji, 

ravno zaradi možnosti večkratne 

ponovitve določenega prizora, zato

govorimo o gled-igralcih. Situacije 

so lahko različne, npr. fant, ki dekle

obtožuje, da se preveč spogleduje 

z drugimi, …

Žive slike (tableaux) Izbrani udeleženci se postavijo 

v sliko tako, da je razvidno, kdo

predstavlja kateri lik, kakšne so

specifike teh likov (spol, 

starost, razpoloženje, 

prevladujoče čustvo, status, …),

še posebej pa je pomembno, 

da pokažejo, kakšni so odnosi 

med liki, ki sestavljajo podobo. 

Po vsaki sliki sledi diskusija in 

refleksija s strani gledalcev 

glede na videno, prav tako na 

koncu dejavnosti.

Udeleženci se med sabo 

dogovarjajo o temi, »vlogi«, ki 

naj bi jo prevzeli, doseči morajo 

sodelovanje in konsenz v 

skupini. Razmišljajo o odnosih, 

kar je še posebej izrazito pri živi 

sliki, saj je iz nje težko razbrati, 

v kakšnem odnosu so liki, če 

odnos ni jasno začrtan (primer 

kdo komu kaže hrbet, kdo koga 

objema, kdo dviguje roko nad 

kom, …) Prva pozornost gre 

telesni govorici kot mediju za 

izražanje specifik vsakega lika in

odnosov med njimi.

Skupina lahko sestavi zaporedje 

treh ali več slik, ki predstavljajo 

določeno situacijo. Napredna 

možnost je, da na znak 

izvajalca/vodje skupine 

nastopajoči v prizoru oživijo in 

odigrajo vsebino, ki so si jo 

zamislili. Tako lahko iz treh slik 

nastanejo trije igrani prizori.

Uprizoritev, 

improvizacija

Uprizoritev temelji na 

improvizaciji. Manjša skupina 

izbere temo, lahko pa jo določi 

tudi izvajalec, ki jih podpre pri 

sestavi prizora, da odgovarja 

na kdo, kje in kaj, včasih pa 

tudi na kdaj.

Improvizacija zahteva 

sodelovanje vseh. Zahteva zelo 

pozorno spremljanje dogajanja 

ter jasno in čisto komunikacijo. 

Spodbuja hitro sprejemanje 

odločitev in presojanje situacije.

Improvizacija je sicer najbolj prosta

forma od omenjenih, a vendar zna 

biti najtežja za nastopajoče. Tekom

improvizacije se lahko razvijejo 

situacije, ki niso bile načrtovane, 

saj je ena njenih glavnih 

značilnosti spontanost, zato mora 

biti izvajalec zelo pozoren na 

dogajanje in po potrebi znati tudi 

poseči v prizor ali ga celo ustaviti.

Vizualna/likovna 

upodobitev

Udeleženci pripravijo likovno 

upodobitev teme, ki jim jo 

določi izvajalec, lahko pa jim da

možnost, da si jo sami izberejo.

Tehniko jim dodeli izvajalec. 

Tukaj so bile uporabljene strip, 

miselni vzorec, prosto likovno 

izražanje asociacij v povezavi s 

ključnimi pojmi.

Nekaterim udeležencem 

delavnice bo bližja 

vizualna/likovna upodobitev, saj

lahko s pomočjo likovnega 

izražanja in pogovora ob izdelku

v prisotnosti izvajalca izboljšajo 

samozavedanje, razvijajo svoje 

kognitivne sposobnosti in se 

potrjujejo, tekom procesa pa 

skozi ustvarjalno likovno 

izražanje lahko podajajo tudi 

svoj pogled in izkušnje, ne da bi 

se pri tem neposredno 

izpostavili.

Vizualno upodobitev skupina, ki jo 

je pripravila, uporabi kot izhodišče 

za grajenje dramskega prizora na 

posamezno temo delavnice. Pri 

tem izvajalec podpre udeležence in

jih lahko malce usmeri, v kolikor 

sami nimajo ideje, še posebej pri 

prostih likovnih asociacijah, ali pri 

miselnem vzorcu. Strip že sam po 

sebi lahko insinuira vsebino 

dramskega prizora.
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V	zaključnem	delu	sta	na	vrsti	pogovor	o	temi	refleksija	na	videno	in	doživeto.	Pri	tem	udeleženci	
ozaveščajo	občutke,	mišljenje	in	vedenje,	ki	so	ga	pridobili.	Poglobljeno	razmišljajo	o	tem,	kaj	so	se	
naučili,	kaj	je	za	njih	novega,	kaj	se	je	za	njih	spremenilo.	Izhajajo	iz	sebe,	govorijo	o	svojem	pogledu,	
ne	komentirajo	drugih.	Izpostavijo	lahko	teme,	ki	so	za	njih	ostale	odprte,	a	bi	želeli	izvedeti	več	o	
njih.	Izvajalec	jim	lahko	po	potrebi	priporoči	osebo	za	nadaljnji	pogovor,	literaturo,	druge	vire,	kjer	bi	
udeleženci	lahko	prišli	do	odgovorov	na	svoja	vprašanja.	Pomembno	je,	da	v	zaključni	fazi	udeleženci	
preverijo	tudi	svoje	počutje,	da	razumejo,	da	se	je	delavnica	zaključila	ter	da	nimajo	občutka	čustven-
ega	in	psihičnega	nelagodja.	

ZAKLJUČNI DEL OZIROMA REFLEKSIJA:

         3.4. Spletna delavnica

Potek	spletne	delavnice	je	načrtovan	v	treh	srečanjih,	saj	bi	bilo	sicer	v	preveliko	breme	udeležencem,	
da	bi	morali	biti	dlje	časa	hkrati	ob	računalniških	monitorjih	ali	svojih	telefonih	in	tablicah.	To	lahko	
negativno	vpliva	na	koncentracijo	in	zmožnost	dojemanja	kot	tudi	na	utrujenost	oči.	Pred	pričetkom	
vsakega	srečanja	je	zelo	pomemben	del,	ko	se	udeleženci	šele	zbirajo	na	izbrani	videokonferenčni	
platformi.	Da	stvari	potekajo	gladko,	je	treba	jasno	določiti	pravila	in	udeležencem	vnaprej	posredo-
vati	navodila.			

Slika	2:	RISBA	ZPM



	V	ta	namen	lahko	vzpostavimo	spletno	učilnico.

				•	V	klic	se	prijaviš	5-10	minut	pred	pričetkom,	da	bomo	imeli	čas	urediti	morebitne	tehnične	zagate.
				•	Ko	se	prijaviš	v	srečanje,	je	treba	počakati,	da	te	moderator	potrdi	(si	v	»čakalnici«).
				•	Sledi	preverjanje	zvoka	in	slike.	
				•	Ko	ugotovimo,	da	vse	deluje,	zklopiš	mikrofon.
				•	Ko	želiš	nekaj	povedati,	dvigneš	roko	in	počakaš,	da	ti	moderator	da	besedo.
				•	Ko	ne	govoriš,	imaš	svoj	mikrofon	zklopljen,	da	ne	pride	do	zmešnjave.
						(navodilo	v	spletni	učilnici,	ki	je	bila	vzpostavljena	za	potrebe	projekta)

NAČRT SREČANJ:

Prvo srečanje: KLJUČNI 

POJMI

Drugo srečanje : 

NASILJE IN 

ZMENKANJE

Tretje srečanje: PREPOZNAJMO IN 

PREPREČIMO NASILJE MED ZMENKANJEM

Uvod Pozdrav, predstavitev 

izvajalca in projekta ter 

sklenitev dogovorov, ki 

veljajo v delavnici.

Pozdrav, napoved 

teme.

Pozdrav, napoved teme.

Ogrevanje/dejavnosti 

za razbijanje ledu

Podajanje predmetov Ena laž in ena resnica Nema beseda

Ključni pojmi DISKRIMINACIJA,

ENAKOST MED SPOLOMA,

NASILJE

NASILJE ZMENKANJE, NASILJE MED ZMENKANJEM

Zaključek Videokonferenčna 

platforma, ki smo jo izbrali,

je nudila možnost »bele 

table« (»white board«). 

Udeleženci na svojih 

mobilni napravah in 

računalnikih vidijo prazno 

belo površino, ki jo 

zapolnijo s svojimi odzivi in

asociacijami. Sledi pogovor

o temah, ki smo jih 

obravnavali. 

Vsak udeleženec v 

»chat« zapiše eno 

misel o nasilju. Sledita 

pogovor in refleksija.

Tekom refleksije udeleženci izrazijo svoje 

občutke ob videnem in slišanem. Izvajalec 

delavnice povabi udeležence, da z uporabo 

likovnih ali digitalnih sredstev upodobijo 

enega od ključnih pojmov oziroma asociacija 

nanje. Lahko pa tudi upodobijo konkretno 

situacijo. Popolna navodila z natančnejšim 

opisom objavimo v vzpostavljeno spletno 

učilnico.

Na koncu udeleženci pripravijo kratko 

evalvacijo delavnice, ki jo zapišejo v »chat«. 
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OPIS UVODNIH DEJAVNOSTI:

Dejavnost Opis Namen Dodatno

Podajanje 

predmetov

Izvajalec delavnice z rokami oblikuje nek predmet. 

Pokaže njegovo velikost, težo, obliko, namembnost, 

lahko tudi vonj, svoj odnos do tega predmeta, …  Pri 

tem pazi, da se ga dobro vidi na kameri.

Poda ga osebi, katere ime prej izgovori. Podajanje 

lahko poteka na različne načine: predmet lahko 

potisne v kamero, ga vrže proti kameri, vrže na tla, 

za sabo...

Oseba, katere ime je bilo izrečeno, sprejme predmet 

v skladu s tem, kako ji je bil podan in kaj je 

predstavljal pri prejšnjem imetniku. Potem spremeni 

namembnost predmeta in ga poda naprej.

kreativnost 

empatija

koncentracija

komunikacija

Uporabno tudi v skupini, kjer se 

udeleženci ne poznajo dobro in 

si morajo zapomniti imena. 

Ena laž in ena 

resnica

Vsak udeleženec o sebi pove eno laž in eno resnico. 

Ostali ugibajo, kaj je laž in kaj je resnica.

razbijanje ledu 

kreativnost 

koncentracija

zaupanje

Z udeleženci se dogovorimo, da 

so navedene trditve lahko tudi 

vsakdanje, lahko pa posegajo na

temo delavnice.

Nema beseda Izbrani udeleženec izklopi mikrofon. 

V »chat« mu moderator dodeli besedo. 

Izbrani udeleženec lahko besedo izgovarja na glas, 

saj ima izklopljen mikrofon in ga drugi udeleženci ne 

slišijo. 

Drugi udeleženci poskusijo uganiti, katero besedo 

izgovarja prvi udeleženec.

kreativnost 

empatija

koncentracija

komunikacija

Beseda, ki jo moderator določi 

udeležencu, je lahko povezana s 

temo delavnice.

DELO S KLJUČNIMI POJMI

    • DISKRIMINACIJA

Tehnika:	Igra	vlog
Primer	situacije:	Diskriminacija	pri	zaposlitvi.
Ozadje:
KDO?	Šef,	tajnica
KAJ?	Tajnica	šefu	pošlje	prijavo	s	fotografijo.	Šef	bere	prijavo,	vidi,	da	gre	za	visoko	usposobljeno	temnop-
olto	kandidatko,	staro	50	let,	samsko	in	brez	otrok.	Zavrne	jo	na	podlagi	prijave	in	tajnici	naroči,	naj	odpove	
razgovor.	Igralca	razvijeta	situacijo	tako,	da	tajnica	igra	vlogo	zagovornice	kandidatke,	šef	pa	poskuša	najti	
argumente	proti	njej.	
Pogovor:	Kje	lahko	po	tvoje	prihaja	do	diskriminacije?	Si	to	že	doživel-a,	ali	poznaš	koga,	ki	je	to	doživel?	Ali	
lahko	do	diskriminacije	pride	samo	zaradi	ene	osebne	okoliščine,	ali	tudi	zaradi	kombinacije	več	okoliščin?	…	

    • ENAKOST MED SPOLOMA

Tehnika:	Igra	vlog
Primer	situacije:	Otroci	so	v	času	trajanja	ukrepov	proti	Covid-19	doma,	zanje	skrbi	mama,	poleg	tega	dela	od	
doma.	
Ozadje:
KDO?	Mama,	2	otroka,	šef
KAJ?	Mama	je	na	računalniku	in	poskuša	delati.	En	otrok	rabi	pomoč,	drugi	otrok	je	lačen.	Šef	jo	po	telefonu	
priganja,	da	mora	takoj	poslati	zelo	pomemben	dokument.
Pogovor:	Kje	lahko	po	tvoje	prihaja	do	neenakosti	med	spoloma?	Si	to	že	doživel-a,	ali	poznaš	koga,	ki	je	to	
doživel?	Kje	lahko	pride	do	neenake	obravnave	za	moške	in	kje	za	ženske?		



    • NASILJE

Tehnika:	Živi	kip
Primer:	Premisli,	kako	bi	kot	živi	kip	prikazal	eno	od	omenjenih	vrst	nasilja	–	bodisi	kot	žrtev,	bodisi	kot	nasil-
než.	
Pogovor:	Vsak	kip	pogledamo	in	reflektiramo	svoja	občutja	ob	njem.	Je	nasilje	vedno	vidno,	ali	je	tudi	skrito?	
Kdo	te	lahko	najbolj	prizadene?	…
Tehnika:	Slikovni	material
Vnaprej	pripravimo	foto/slikovni	material,	ki	ga	med	delavnico	delimo	z	udeleženci.	Slikovni	material	prika-
zuje	situacije,	ki	obravnavajo	različne	zvrsti	nasilja.	Izbor	je	odvisen	glede	na	sestavo	in	starost	skupine	ter	
namen	delavnice.	Za	predvsem	mlajše	udeležence	je	možno	izbrati	tudi	narisane	podobe,	ki	na	nek	način	
omehčajo	obravnavo	tematike.
Primer:	Na	sliki	 je	posnetek	zaslona	ene	 izmed	delavnic	 in	prikazuje	spontan	odziv	udeležencev	delavnice	
na	spletno	nasilje.	Z	učenci	smo	preko	zaslona	delili	fotografijo,	na	kateri	so	nesramni	in	nespoštljivi	napisi.	
Učenci	so	takoj,	ko	so	videli	fotografijo,	reagirali	s	prečrtavanjem	napisov.	

Tehnika:	Improvizacija/dialog
Primer:	Udeležencem	predstavimo	različne	trditve	in	jih	vprašamo,	kakšne	vrste	nasilja	udeleženci	prepozna-
jo	v	situaciji?	Kako	bi	ukrepali?	Svoje	odzive	lahko	udeleženci	vtipkajo	v	»chat«,	ali	pa	odigrajo	improviziran	
dialog.	Primere	izvajalec	prilagodi	skupini	in	njenim	specifikam.	
Primeri:	
»Če mi ne daš za prepisat svoje naloge, ne bom več tvoja prijateljica.«
Odziv	z	delavnice:	
»Sploh ni prava prijatlca, zato se ne bi zmenila za to, kar je rekla in ji ne bi dala za prepisat«	(14	let)

»S tabo ne bom več hodila v šolo, ker si umazana in se ne znaš oblačiti. Pa še grda in neumna si zraven.«
Odziv	z	delavnice:	
»Jaz bi vprašala, če je to prank, če bi pa rekla, da ni, bi pa bila zelo razočarana nad njo in bi se hotela pogov-
oriti, če pa še to ne bi pomagalo, pa enostavno ne bi šla v šolo z njo.«	(15	let)
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Slika	3:	REAKCIJE



    • NASILJE MED ZMENKANJEM

Razložimo,	kaj	spada	pod	pojem	zmenkanje.	Pogovor	navežemo	na	odnose	med	partnerjema	in	nasilje	med	
zmenkanjem.	Ogledamo	si	videoposnetek,	ki	prikazuje	razmerje,	v	katerem	eden	od	partnerjev	želi	nenehno	
nadzorovati	drugega,	pri	tem	pa	izvaja	nasilje	v	več	oblikah.

Primer	posnetka:	https://www.facebook.com/JayShettyIW/videos/1830457917085036/

Alternativa:	udeleženci	odigrajo	v	paru	kratek	prizor,	ki	se	nanaša	na	temo	nasilja	med	zmenkanjem.		
Pogovor:	 Kaj	so	udeleženci	zaznali	v	videoposnetku/prizoru?	Katere	oblike	nasilja	so	prikazane?	S	 čim	 se	
strinjajo,	kaj	je	zanje	»normalno«?	Kje	so	dopustne	meje	in	kako	reagirati?	POMEMBNO!	Vse	navedeno	velja	
tako	za	fante	kot	za	dekleta,	prav	tako	v	odnosih,	kjer	sta	oba	partnerja	enakega	spola.

    4. Udeleženci o delavnici

»Upam, da jih boste (delavnice) še izvajali. Priporočljive bi bile v okviru razrednih ur ali pa kot dodatna dejav-
nost za mladostnike.«	(M.	G.,	učiteljica	slovenskega	jezika)

»Več bi se bilo treba pogovarjati o teh temah, tudi random, med prijatelji.«	(14	let)

»Ful je bilo dobro, še posebej zdajle na koncu, ker je bilo smešno. Pa zelo je fajn da malo razmišljamo o 
nasilju in teh zadevah, tako da super!«(13	let)

»Dobro je, ker smo slišal tudi zgodbe od drugih ljudi! Vidiš lahko tudi pogled drugih ljudi na različne situaci-
je.«	(15	let)

»Koristnost delavnice je v tem, da se lahko poglobljeno vživiš v tirana, žrtev in očividca. Tako se naučiš bolje 
prepoznati nasilje in ukrepati. Ta način mi je bil čisto všeč! (da smo se prelevili v te osebe). Bolje je bilo, da 
smo si teme izbrali sami.«	(14	let)

»Na delavnici smo vsi sproščeni. Razvijamo svoje smeri razmišljanja o določenih situacijah, kjer so lahko 
vloge drugačne kot se zdijo na prvi pogled in pride do vrst nasilja. Koristno pa je za vsakega. Všeč mi je, da 
je povezana z gledališčem.«	(15	let)

»Delavnica je bila zelo koristna, ker je ta tema pomembna, vendar se o njej v šoli ne pogovarjamo. Zelo 
všeč mi je bilo tudi to, da smo vključili tudi gledališče. O tem bi se morali večkrat pogovarjati. Ko smo delali 
prizore, mi je bilo všeč, da smo imeli zelo proste roke. Všeč so mi bile tudi igre, ki smo se jih igrali, saj smo 
tako razbili led.«	(14	let)

»Delavnica je koristna, ker lahko razmišljamo  o nasilju in na zabaven način gremo čez različne situacije, ki 
se ti lahko zgodijo v življenju. Bila sem tudi na spletni delavnici. Vendar mi je bila ta boljša, ker sem spoznala 
nove ljudi. Spletna pa mi je bila všeč, ker smo se bolj pogovarjali in pogovor podprli z videoviri«.	(15	let)
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