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A foglalkozások kontextusa 

A workshopok és az előadások egy húsz fős csoport részvételével a Baró de Viver Közösségi Központban 

2016 októbere és 2017 áprilisa között zajlottak. A workshopokon résztvevő  fiatalok a „La Esperança” 

Középiskolából érkeztek, amely Barcelona peremén lévő, Baró de Viver tengerparti negyedben található, 

ahol nagyfokú a korai iskolaelhagyás. A fiatalok iskolán kívüli óráikban jöttek el a foglalkozásokra, 

amelyet egy három intézménypartnerből érkező  csapat vezetett: a La Xixa Teatre, a La Esperança 

Középiskola és a Helyi Ifjúsági Szervezet. Az ifjúságsegítők csoportja a La Xixa két ifjúsági munkásából és 

két tréneréből, a Helyi Ifjúsági Szervezet ifjúságsegítőjéből és két szakemberéből, illetve a La Esperança 

Középiskola két tanárából állt, akik a Youth4Youth projekt keretein belül mindannyian részt vettek a 2017 

folyamán szervezett ifjúsági munkásoknak szóló tréningen. 
 Hol volt a helyszín és milyen időbeosztásban tartottuk a 

foglalkozásokat? 

A workshop foglalkozásait a Baró de Viver Közösségi Központ 

előadótermében tartottuk. Ez egy olyan közösségi épülete a 

negyednek, amely több kulturális és oktatási tevékenység helyszínéül 

szolgál. Az előadóterem elegendő térrel rendelkezik, a résztvevők 

számára megfelelő mozgástérrel, színpaddal, projektorral, 

hangtechnikával és színházi világítással. A workshopsorozat október 

és február között zajlott, tizenkét alkalomból, valamint március–

áprilisban további három előadásból állt. Minden foglalkozás két óra 

hosszú volt, amelyeket szerdánként tartottunk meg 11.30–13.30 

között. 
 

A La Xixa Teatre olyan ifjúsági workshopokat szervezett, amely a korai iskolaelhagyás 

megértéséhez és megállításához a társak általi tanulást (peer-to-peer learning) helyezte 

középpontba, a részvételen alapuló Fórum Színház és Közösségi Riport módszereinek 

segítségével. 

A diákok a workshopok folyamatának főszereplőivé és alakítóivá váltak, amelynek eredménye 

tíz közösségi riport videó és két fórum színházi előadás lett, amelyet három különböző 

időpontban be is mutattak több mint száz kortársuknak, valamint diákoknak saját és más 

iskolákból. 

Kik voltak a résztvevők? 

A résztvevőket a projektben együtt dolgozó intézmények közös 

megegyezéssel választották ki. Megkérdeztük a La Esperança 

Középiskola végzős diákjait, hogy szeretnének-e részt venni az 

iskolán kívüli idejükben egy foglalkozáson, amely során olyan 

módszereket ismerhetnek meg, mint a Fórum Színház vagy a 

Közösségi Riportkészítés. A diákok érdeklődőnek mutatkoztak és az 

osztály jó része úgy döntött, hogy részt vesz a workshopokon. 

A résztvevők demográfiai összetétele a következő volt: 

 15–16 éves kor közötti tíz lány és tíz fiú 

 Minden résztvevő Spanyolországban született, öt közülük migráns 

háttérrel, másik öt közülük pedig roma gyökerekkel rendelkezik 

 A csoport tagjai különböző  szexuális beállítottsággal 

rendelkeznek 

 A résztvevők egy szegényebbnek számító környékről érkeztek. 

Ők maguk a társadalom perifériáján élőkként azonosítják 

magukat, viszont egy olyan iskolában tanulnak, amely félig 

állami-, félig magánfenntartású iskola, ezért nem érzik a 

társadalmi kirekesztettség kockázatát 

 Jelentős tényező, hogy az egyik iskolában sincs jelen a korai 

iskolaelhagyás jelensége 
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Kik voltak a foglalkozásvezetők? 

 

A foglalkozásvezetők demográfiai 

összetétele a következő volt: 

30–50 éves kor közötti öt nő és három 

férfi  

Egy mexikói, egy argentin, egy kubai és 

négy katalán nemzetiségű 

Egy közülük roma származású 
 

A módszertani keret, amelyből kiindultunk: kulcsfontosságú pontok és etika álláspontok 

A résztvevőkkel és a módszerekkel kapcsolatos legfőbb etikai álláspontunk a következő három 

pont köré csoportosult: 

 Paulo Freire felszabadító pedagógia módszerét vettük alapul, amelyben a résztvevők és 

a foglalkozásvezetők dialógusokon keresztül egymást taníthatják és egymástól 

tanulhatnak. 

 Minden személy, függetlenül életkortól, családi háttértől, szituációtól, képes tanulni és 

tanítani. Mindannyian egy bizonyos tudás birtokában vannak és mindenkinek 

ugyanolyan joga van véleményt nyilvánítani, meghallgattatni, lehetőségeket, 

tartalmakat, problémákat és megoldásokat felvetni. 

 A sokszínűség és a kritikai tudatosság alapvető fontosságú a mélyebb megértéshez, 

hogy általa összefoghassanak az erőszak és a megkülönböztetés bármilyen nemű 

formájával szemben. 

A Fórum Színház és Közösségi Riportkészítés módszerei figyelemre méltó és lebilincselő módszerek 

ahhoz, hogy egy bármilyen korosztályból álló csoporttal demokratikus és jelentőségteljes munkát 

tudjunk végezni, és amely a kritikus gondolkodást, aktív részvételt és szolidaritást tartja szem előtt. 

 
Workshopok felépítése  

A workshopok összesen 12 alkalomból álltak, minden foglalkozás két óra hosszúságú volt. 

 

1. és 2. foglalkozás: Csapatépítés és színházi játékok – a testtel és szellemmel való gondolkodás és 

kifejezés ösztönzésére. A bizalom kiépítése a csapatban. 
 

3. és 4. foglalkozás: Az iskolával kapcsolatos fontos témák felvezetése a csoportnak (társak közötti 

erőszak, nemi egyenlőtlenség, szexualitás, stb.) A Kép-színház bemutatása és ösztönzés a kritikus 

gondolkodásra a Közösségi Riportkészítés segítségével. 
 

5. és 6. foglalkozás: A csoport számára fontos témákról alkotott különböző nézeteivel színházi és 

csoportos technikák segítségével dolgoztunk. Kezeljük a csoportban felmerülő konfliktust és 

fájdalmat – amelyet a fiú és lány diákok között különösen az iskolákban jelen lévő társadalmi 

elvárások okoznak – és azt, hogy mindez milyen hatással van a társaikkal való kapcsolatra, illetve 

arra, hogy biztonságban érezzék magukat az iskolai környezetben. 
 

7. és 8. foglalkozás: A történetek végső kiválasztása, majd azok közösségivé alakítása. Dolgozzuk fel a 

történeteket esztétikai technikák segítségével és mélyüljünk a különböző  történetekben jelenlévő  

témákban (gender, erőszak, társas kapcsolatok, iskolai kapcsolatok, stb.). 
 

9. és 10. foglalkozás: A színpadi beállítás véglegesítése és esztétikai játékok. Próbáljuk ki csoportban 

a Fórum Színházat. Tudassuk a résztvevőkkel, hogy megvan a lehetőségük, hogy elmondják, melyiket 
nem szeretik, melyikkel nem értenek egyet, vagy melyik az, amely rossz érzést kelt bennük. 

A csapat tagjainak nagy része élt már át 

vagy pedig volt már a társadalmi 

kirekesztettség szélén, ennél fogva 

érzékenyen tudtak reagálni a 

workshopokon felmerülő  érzékeny 

témákkal kapcsolatban. 
 


