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Fórum 

Színházi 

workshopok 
Budapesten 

Kik voltak a résztvevők? 

A Youth 4 Youth projekt keretein belül 2016 májusában egy 3 napos képzést tartottunk ifjúsági 

munkásoknak. Ezen a képzésen velünk tartott egy lelkes tanár résztvevő is, akivel együtt 

gondolkodtunk a Fórum Színház és a Közösségi Riportkészítés hasznosíthatóságáról. A tanárnő a 

II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolában tanít, és elmondása szerint boldog volt, hogy diákokat 

delegálhatott a Y4Y workshopokra, mivel hasznosnak találta módszereinket a korai 

iskolaelhagyás megelőzésében. Támadt egy kis félreértés abban a tekintetben, hogy a diákok 

nem tudták, a tanárnő miért őket választja ki résztvevőnek (hogy ez vajon valamiféle büntetés), 

és kötelező-e a részvétel vagy nem, de a foglalkozásvezetők az első találkozáskor tisztázták a 

fiatalokkal, hogy a részvétel szabadon választható.  

A többi résztvevő fiatal a Megálló Csoport Alapítvány iskolájából érkezett, ahol a velünk 

dolgozó ifjúságsegítő segített a diákok toborzásában és motiválásában. 

A tizenöt résztvevő 16–24 éves kor közötti, tizenegy lány és négy fiú volt. Néhány résztvevő 

korábban valamilyen függőségben szenvedett. Négy fiatal roma származásúnak vallotta magát. 

Voltak fiatalok, akik az iskolában katonai képzést kaptak. 
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A foglalkozásokról 
Hol volt a helyszín? 

A budapesti workshopok helyszíne a Megálló 

Csoport Alapítvány közösségi épületében volt, 

egy olyan közösségi házban, ahol a 

függőséggel küzdő fiataloknak lehetősége van 

középfokú tanulmányaik befejezésére. A 

résztvevők két iskolából érkeztek: a II. Rákóczi 

Ferenc Szakközépiskolából (a diákok 

közgazdasági vagy katonai képzésre 

szakosodnak), valamint a Megállóból. A 

workshop folyamatának kezdetén a Megálló 

pincehelységében alakítottuk ki zárt 

„színházi terünket,” de fűtési problémák 

miatt át kellett települnünk a közösségi 

térbe, ahol a Megálló büféje található. Ez 

némi problémát okozott, hiszen a közösségi 

térben nehéz volt egy bensőséges teret 

létrehozni. Azért, hogy elkerüljük ezt a 

problémát, és hogy nagyobb terünk 

legyen, az utolsó két alkalmat a Koma 

Bázison, egy közösségi színházi központban 

tartottuk meg (lásd a fotókon). 
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A workshopok időkerete 
A képzést 2016 októberétől 2017 februárjáig, minden második héten, szerdán délelőtt 10 

órától délután 13 óráig tartottuk. 

A foglalkozásvezetők 
A folyamat elején némi problémánk adódott megtalálni a csoport számára megfelelő  

társtrénert. Ez az időszak a módszereinket illetően is alakította terveinket. 



 
 

 

+ A workshopok felépítése 

1. foglalkozás: „csapatépítés” – egymás 

megismerése, egy perces beszélgetős 

improvizáció. A workshop kereteinek 

tisztázása, videók készítése a fiatalok 

elvárásairól – 3 óra 

2. foglalkozás: „Akadályok az életben és az 

iskolai nehézségek” – a téma körüljárása, 

kis csoportos, improvizációs színházi 

gyakorlatok, videók készítése párban az 

élet és az iskola nehézségeiről – társak általi 

tanulás – 3 óra 

3. foglalkozás: család tematikájú kép-színház 

és improvizációs színház – 3 óra 

4. foglalkozás: A történet embriója (kreatív 

írás és csoportos beszélgetés) és a félidős 

értékelés – 3 óra 

5. foglalkozás: A történet létrehozása – a 

jelenetek improvizálása – 3 óra 

6. foglalkozás: Az egyes szerepek tisztázása 

a kép-színház segítségével, új jelenetek 

hozzáadása – 3 óra 

7. foglalkozás: Próba – 3 óra 

8. foglalkozás: Próba és utolsó értékelés – 3 

óra 

9. foglalkozás: Próba, kísérleti előadás – 3 

óra 

10. foglalkozás: Főpróba, kísérleti fórum 

színházi előadás, a fórum rész próbája – 3 

óra 

 

A tény, hogy a fiatalok két különböző iskolából érkeztek, magában 

hordozta a klikkesedés lehetőségét. A workshopok kezdeti 

célkitűzései a fiatalok közötti jó kapcsolat létrehozása, a motiváció 

megteremtése – hogy a későbbi alkalmakra is eljöjjenek – és egy 

olyan légkör kialakítása voltak, amiben a fiatalok feloldódnak, 

valamint képesek megnyílni és megosztani történeteiket a 

többiekkel. 

Ezeknek a céloknak az eléréséért a foglalkozásvezetők a módszereket 

harmonizálva, a gyakorlatokat párban, kiscsoportokban majd 

nagycsoportokban kombinálva, különböző technikákat felhasználva, 

mint improvizációs színház, kép-színház, kreatív írás, stb. dolgoztak. 

Az egész folyamat során a résztvevők személyes történetei és 

élményeit helyeztük a középpontba, illetve a különböző 

életterületeken (család, barátok, iskola) jelentkező problémákkal 

való megbirkózást – különböző technikák segítségével. 

 


