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Predgovor 

Spodnji priročnik je rezultat delavnice v okviru projekta RefuTools (Razvoj orodja za 

vključevanje beguncev - pogodba ERASMUS + 2016-1-DE02-KA204-003268). 

Vsebina, postopki in primeri so bili posebej razviti za delo s prosilci za azil, begunci in 

migranti, da bi jim olajšali dostop do socialnega okolja "države gostiteljice".  

Na tej točki bi radi izrecno poudarili, da ta igra nima psihoterapevtske funkcije (npr. za 

odpravo travm ubežništva), temveč je le pisni vodnik za podporo posameznikom, ki 

imajo zgodbo o svojem ubežništvu ali migraciji. 

  

Vsebina 

Meje, ubežništvo, tujec, legalno nezakonit, dejstva, ničesar ni, da bi se smejali, kultura, 

projekti s prosilci za azil, begunci 

Postopek 

A) Predstavitveni krog 

Stojite v krogu, udeleženca se obrneta drug proti drugemu, pogledata si v oči, 

vzpostavita stik. Pojavi se impulz, ki ga zaznate, vzdržujte ga dokler traja, nato se ločite 

in se obrnete k naslednjemu posamezniku. Vaja za interakcijo, da bi se seznanili z 

impulzi. 

Sprehodite se po prostoru (vsi skupaj hodite po sobi, vsak udeleženec je sam, drugi 

se dojemajo periferno, hodijo po različnih poteh, polnijo celotno sobo) in impulzi se 

najdejo v srečanjih brez besed. Ne iščite jih, ampak naj se zgodijo, najdejo, čutijo, 

vztrajajte tako dolgo kot trajajo in kakršni so… 

B) Sprehodite se po sobi in pozdravite 

Vsi udeleženci hodijo po prostoru; ko organizator zaploska, se ustavite in pozdravite 

najbližjo osebo: npr. na prijazen ali čuden način, kot da se ne bi srečali že dolgo, npr. 

v japonščini ... 

Hodite po sobi s skupino. Vsi udeleženci hodijo po sobi ter zaznavajo in usmerjajo 

celotno skupino. 
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Na poziv, celotna skupina začne hoditi z enako hitrostjo, pri drugem pozivu udeleženci 

začnejo hodijo z različnimi hitrostmi znotraj skupine. Celotna skupina počasi pospeši 

hitrost, dokler ni vse zelo hitro, potem se ustavi vse skupaj. Nato se vsi začnejo hitro 

sprehajati brez kakršnega koli zunanjega pozivanja, upočasnijo tempo skupaj in tako 

pride do druge zaustavitve. Stoj pomeni, da stojite mirno in z energijo, brez 

zamrzovanja. 

Ustavi in pojdi. Vsi udeleženci hodijo po sobi. Ko se eden od njih ustavi, se vsi ostali 

ustavijo. Ko posameznik spet začne hoditi, začnejo tudi vsi ostali. 

Varianta 1: Samo en udeleženec se sprehaja. Ko se ustavi, začne hoditi drugi itd. 

Varianta 2: Samo en udeleženec hodi. Ko se ustavi, dva začnejo hoditi, nato tri, nato 

štiri, nato pet, nato vsi, itd. 

C) Igra “Prijatelj ali sovražnik” 

Vsak udeleženec za naslednjo igro 

izbere dva igralca, ne da bi drugim to 

povedal, pomeni, da je to skrivnost. 

Posameznik skuša pobegniti od 

igralcev (sovražnikov) in se drži blizu 

drugih (prijateljev).  

Cilj je ugotoviti, kdo se skuša držati s 

kom. Včasih vas lahko izberejo trije 

udeleženci ali pa sploh nihče. 

D) Hitro srečanje 

Sprehodi se po sobi. Po zunanjem pozivu se ustavite in začnite pogovor z nekom, ki 

je zraven vas, pogovarjajte se o čemerkoli dve minuti. Potem se pozdravite. Naredite 

to vsaj petkrat, to je zabavno. Različica: storite enako, vendar ne govorite, ampak 

"igrajte", gestikulirajte, saj imate jezikovne težave, omejitve v smislu izražanja. 

Vključite nekakšno oviro, ki jo oba udeleženca razumeta. 

E) Atomi, molekule 

Vsi udeleženci hodijo z zelo hitrim tempom, udeleženci so dobro razporejeni v prostoru. 

Pri pozivu, sestavljenem iz števila, se združijo skupine / molekule istega števila 

udeležencev. Nekateri ljudje (v večini primerov) končajo kot posamezni atomi. Igrajte 

več krogov, končajte s pozivom številke dve, tako da boste na koncu dobili pare za 

naslednjo igro. 
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F) Ime in gib 

Udeleženci stojijo v krogu. Udeleženci 

povejo svoje ime eden po eden in 

naredijo določen gib. Vsi ostali ga 

ponovijo. In tako naprej k naslednjemu 

udeležencu… Spoštuj ritem! 

Varianta 1: Povežite dogajanje v verigo, 

npr. začnite s prvim gibom in 

nadaljujte… 

 

Varianta 2: Pri tej varianti se udeleženci predstavijo s pridevnikom začetnice njihovega 

imena, npr zloben, znan, zabaven, zasanjan, zal ... Zorko. 

G) Ulovi lovilca 

Udeleženci podajo roke v parih in se razprostrejo po sobi. Dva posameznika se prosto 

gibljeta po prostoru. Eden od njih je lovec, drugi pa je preda. Ko se preda poveže s 

parom, ki stoji, se vloge obrnejo: lovec postane preda in tretji član para, s katerim je 

vzpostavil stik. Začnite igrati, ne razpravljati in precej hitro boste ugotovili igro.  

Varianta: Igrajte vloge, kot je učitelj / učenec ali policija / begunec … 

H) Meja/policijska situacija 

To je naloga za tri udeležence: povejte izkušnjo na to temo skupini, to pomeni tri 

zgodbe. Vzemite si čas, pozorno poslušajte, samo poskušajte razumeti zgodbo, ne 

začnite z ideološko razpravo (publika bo imela svoj prav!). 

Varianta 1: Pripovedovanje kot naloga: Trije udeleženci stojijo vzporedno. Organizator 

pozove vsakega od njih, da govori. Vse tri zgodbe se v treh ali štirih krogih razlagajo z 

različnimi zaporedji zvočnikov. V zadnjem krogu trije udeleženci sporočijo konec svojih 

zgodb. Dramaturgija: preklopite na "ključne točke", tj. točke zgodb, kjer se bo zgodilo 

nekaj novega. 

Varianta 2: Gledališče zgodbe. Preklop med epsko in dramsko predstavitvijo. Zgodba 

je povedana, medtem ko se v nekaterih točkah igra začne. Pripovedovalec se lahko 

spremeni, skok čez čas, spremembe znakov in kraja so dovoljene. 

I) Teci sem 

Medtem ko udeleženci stojijo v krogu, organizator ponudi tri impulze: enkrat ušesno 

gesto in zvok "škripanja", drugič gib strela in zvok "bang", ko začuden turist drgne oči 

in zvok "wow". Poskusite ohraniti vsa tri giba živa… 

J) Naslanjanje eden na drugega, občutek moči in gravitacije 

Postavite svojo desno nogo skupaj stojite obrnjeno navznoter in navzven. Potem se 

naslonite navznoter in to je vaš obseg gibanja. 
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K) Ples in performans 

Vsak udeleženec sam razvije štiri 

različne položaje / premike na temo 

pobega (npr. smejanje, tek, skok, 

skrivanje). Vadite, naredite gibe 

ponovljive, ustvarite zaporedje. 

Varianta 1: hitro/počasi. Na različnih 

prostorih v sobi. Vsi udeleženci izvajajo 

gibe istočasno. 

 

Varianta 2: Samo en udeleženec “izvaja” pred publiko ali pa dva udeleženca istočasno. 

L) Žoga z imenom 

Medtem ko udeleženci stojijo okrog v krogu, eden izmed njih vzpostavi stik z drugim 

pred njim, vrže žogo in istočasno izgovori ime drugega udeleženca. Celotna skupina 

si zapomni zaporedje. Igrajte več krogov, ne da bi spustili žogo, upoštevajte ritem. 

Varianta 1: Vsi udeleženci hodijo po sobi. Vrzite žogo in izgovorite ime v enakem 

zaporedju kot zgoraj. 

Varianta 2: Druga žoga se vrine v isto zaporedje z določenim zastojem (Pozor: 

upoštevajte natančno zaporedje!) 

M) Linija hoje 

Udeleženci morajo biti v vrsti na dolgi 

strani sobe. Črta se počasi pomika 

naprej. Posamezni udeleženci na 

kratko stopijo naprej in se predstavijo z 

gibom, nato pa korak nazaj v počasi 

napredujočo črto. Ne se sporazumet o 

tem, kdo bo naslednji. 
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N) Pripovedovanje zgodb beguncev  

Dva udeleženca pripovedujeta zgodbi o svoji migraciji. Vsak od njiju govori točno 2 

minuti, ne da bi se ukvarjal s kakršnimi koli odmori in ne da bi ga prekinjali s vprašanji. 

Potem zamenjata vloge. Moj dedek je iz Egipta, imeli smo 12 otrok… 

O) Biografsko gledališče 

Pari pripovedujejo svoje zgodbe; drugi udeleženci preprosto poslušajo in si poskušajo 

zapomniti podrobnosti.  

Varianta: Ena oseba se pridruži in zaigra povedano zgodbo. 

Zaključek 

Namen vseh vaj je, da se udeleženci bolje spoznajo in begunci dobijo priložnost, da 

predstavijo svoje posamezne zgodbe, vrednote in vzorce vedenja. 

Posamezne vaje se lahko večjemu številu gledalcev prikažejo kot "kratke gledališke 

predstave" z razlago pravil igre ali posameznih vaj. 


