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CÉLOK

 � Hogy a résztvevők bemutatkozzanak egymásnak, és kialakítani a csoportkohéziót.
 � Az aktív hallgatás gyakorlása.
 � Láthatóvá tenni a csoport sokszínűségét.
 � Beszélgetni az identitásról.
 � A személyes határok megtapasztalása játékos formában.

RÉSZTVEVŐK

Minimum: 6 fő

Maximum: 30 fő

Javasolt: 16 fő

KELLÉKEK

Nincs szükség kellékekre.

VÁLTOTT BEMUTATKOZÁS
A gyakorlatot a La Xixa Teatre fejlesztette ki az Augusto Boal féle Elnyomottak Színháza alapján

ÁTTEKINTÉS

Ez a bemutatkozó és csapatépítő gyakorlat segít a résztvevőknek megismerkedni egymással, miközben közösen 
gondolkozunk az identitásról és kulturális/társadalmi sokszínűségről.

MEGVALÓSÍTÁS

A gyakorlat végezhető online, személyesen közösségi távolságtartással (járványügyi előírásoknak megfelelve),  
vagy személyesen fizikai kontaktussal.

IDŐTARTAM

40 perc online

90 perc személyesen 
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GYAKORLAT LÉPÉSEI

1. Kérjük meg a résztvevőket, hogy alkossanak párokat, és minden párban legyen egy A és egy B résztvevő. 
2. Magyarázzuk el a résztvevőknek, hogy be fognak mutatkozni egymásnak, még hozzá úgy, hogy mindketten két 

percig beszélnek, miközben a társuk figyelmesen hallgat, de nem szólalhat meg, és nem tehet fel kérdéseket. 
3. Két perc múlva cserélnek, és a B résztvevő mutatkozik be A résztvevőnek, aki figyelmesen hallgatja, és nem 

szakítja félbe. 
4.  Miután mindketten bemutatkoztak, egy-két percet 

adunk, hogy kérdéseket tegyenek fel egymásnak. 
5. Kérjünk meg mindenkit, hogy üljenek félkörbe, 

és az egyik pár lépjen előre. Elmagyarázzuk, 
hogy a következő módon fognak bemutatkozni 
a csoportnak: B résztvevő bemutatja az A 
résztvevőt egyes szám első személyben. A 
résztvevő B résztvevő mellett áll, hallgatja őt, és 
nem szól közbe, akármi is hangzik el. Miután B 
résztvevő befejezte a bemutatkozást, a tréner és 
a részvevők, ha úgy érzik, kérdéseket tehetnek fel 
(például: Mi a kedvend színed? Hol nyaraltál múlt 
nyáron? stb.) B résztvevő minden kérdésre egyes szám  
első személyben felel, ha szükséges, maga találja ki a válaszokat.  
A résztvevő mindvégig mellette áll, és nem szól közbe. 

6. Ha nincs több kérdés, cserélnek, és A résztvevő mutatja be B résztvevőt,  
és megismétlik a folyamatot. 

7. Ismételjük meg ugyanezt minden párral. 
8. Üljünk körbe, és beszéljük meg a gyakorlat tapasztalatait. 

VÁLTOTT BEMUTATKOZÁS

A GYAKORLAT MEGBESZÉLÉSÉHEZ JAVASOLT KÉRDÉSEK:

 � Mi volt könnyű, és mi volt nehéz számodra a gyakorlat során? 
 � Ha meg kellene ismételni gyakorlatot, mit csinálnál másképp? 
 � Milyen jellegű információkat használtak az emberek, hogy bemutassák magukat? A családjukról beszéltek? 

A munkájukról? A hobbijukról? Milyen identitásjellemzőket használunk, hogy bemutassuk magunkat mások-
nak? Miért? Milyen más módon mutathatnánk be magunkat?  

 � Milyen típusú sokszínűség figyelhető meg a csoporton belül? 
 � Milyen érzés volt látni, hogy valaki más képviseli az identitásodat? 
 � Milyen érzés volt, hogy valaki más beszél a nevedben? Milyen érzés volt, hogy nem szólhattál közbe, akármi is 

hangzott el? 
 �  Mások ilyen típusú reprezentációja hol jelenik meg a mai társadalmunkban? És a szakmai munkád során? 
 � Mit kell figyelembe vennünk, amikor valaki más nevében kell beszélnünk? 
 �  Volt olyan érzésed, hogy a gyakorlat feszegeti a személyes határaidat? Ha igen, hogyan? 
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TIPPEK ÉS JAVASLATOK

 � Ha páratlan számú résztvevőből áll a csoport, legyen egy három fős csoport, ahol A résztvevő mutatja be B-t, 
B mutatja be C-t, C pedig A-t. 

 � Ha több mint hat pár van, csak egy percet adjunk a bemutatkozásra, és csak egy kérdést tegyünk fel mindenki-
nek, hogy a játék dinamikája fennmaradjon. 

 � Gondoskodjunk arról, hogy a résztvevők megértsék a következőket: amikor bemutatják a társukat, egyes 
szám első személyben kell beszélniük, és a bemutatandó személynek a legjellemzőbb tulajdonságait kell köz-
vetíteniük a többiek felé, de ez nem jelenti, hogy utánozzák vagy kifigurázzák a másikat. Ha egy résztvevő 
tiszteletlenül mutatná be a társát, állítsuk meg a gyakorlatot, és beszéljük meg a helyzetet. 

 � Ez a gyakorlat olyan csoportban is jól működik, ahol a résztvevők ismerik egymást. Ilyenkor a bemutatkozás 
során javasolhatjuk, hogy olyan dolgokat mondjanak el magukról a résztvevők, amit a másik még nem tud. 
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