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a) Miért és hogyan kell elemezni a folyamatokat? 
A kutatás elsődleges tárgya a pedagógiai intervenciók folyamata, nem csupán a tartalom 
átvitelének vagy feltárásának megkönnyítésére szempontjából (pl. Melyik az a folyamat, amely 
a leghatékonyabb a rasszizmus feltárására, vagy a korai iskolaelhagyás tényének 
vizsgálatára?), hanem inkább azért, mert maga a folyamat magában foglalja a tanulást. A 
tanulás valójában nem csak információ átadásán keresztül történik: a workshopokon zajló 
tevékenységek, interakciók és megszokott rutinok formálják a viselkedési és interakciós 
mintákat, amelyeket a résztvevők tovább vihetnek magukkal a workshopokon túl is. Például: 
Hogyan érintkeznek a résztvevők társaikkal, hogyan viszonyulnak a hierarchiához, hogyan 
kezelik a feszültséget és a konfliktusokat? Ezeket az elemeket a pedagógiai intervenció 
szempontjából lehet néha jelentéktelennek tekinteni, de úgy gondoljuk, hogy a korai 
iskolaelhagyás szélén álló fiatalokkal foglalkozó workshopokon legalább annyira (vagy ha nem 
még jobban) fontosak, mint magáról a korai iskolaelhagyás témájáról beszélni. Ezek lehetnek 
az "aktív hatóanyagok". 
 
Az aktív hatóanyagok azonosítása 
A workshop-folyamat szempontjainak kiemelésére Werner Moron belga művész / művészeti 
közvetítő által használt “aktív hatóanyagok” metaforáját használtuk fel. Az orvostudományban 
az "aktív hatóanyagok" olyan vegyi összetevőkre utalnak, amelyek felelősek a szervezetben 
bekövetkező változásokért (az olyan összetevők, amelyek csökkentik a lázat, vagy a 
baktériumok elleni küzdelemben vesznek részt). Hasonlóképpen, a művészi vagy a pedagógiai 
intervenciókban az "aktív hatóanyagok" a műhelyben végbemenő változásért felelős 
komponenseket írják le. A hatóanyagok azonosítása lehetővé teszi számunkra, hogy 
kiderüljön, mi bírt igazi jelentőséggel workshopokon. Ebben a fejezetben ez lesz a célunk. 
 
Hogyan haladtunk? 
A workshop folyamatainak feltárása érdekében megkértük az összes foglalkozásvezetőt, hogy 
naplóban vezessék a workshop adott szakaszára vonatkozó elvárásaikat és észrevételeiket. A 
résztvevőket is megkértük, hogy készítsenek interjút egymással a workshopok folyamatáról. 
Végül, megkértük a foglalkozásvezetőket, hogy fogalmazzák meg a workshopok legfontosabb 
elemeit. 
 
 

A kötet tartalma és a fejezet helye 
1. Amin dolgoztunk: a workshopok felépítése és rövid leírások 
2. Tapasztalataink 

a) Elmesélt történetek  
b) El nem mesélt és hiányos történetek 
c) Következtetések: Mivel szolgálhat nekünk az iskola? 

3. Hogyan dolgoztunk: a Y4Y workshopok folyamatai 
a) Miért és hogyan összpontosítsunk a folyamatokra 
b) Jelentőség és folyamatok megvitatása 
c) A Közösségi Riportkészítés és Fórum Színház “aktív hatóanyagai” 
d) A két módszer együtt 

4. Mit javasolunk: 
Ajánlások: kompetenciák, melyekre érdemes hangsúlyt fektetni, módszerek, amelyek 
alkalmazása hatásos 
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b) Kiindulópont: jelentőség és folyamatok megvitatása 
A folyamatok nemcsak a tanulás forrásai, de azok eredménye is. Valójában mind a Fórum 
Színház, mind a Közösségi Riportkészítés teljesen új módszerek voltak a résztvevők és az 
iskolák / közvetítő intézmények számára is. Az “újdonság” velejárója az volt, hogy mind a 
résztvevőkkel, mind a pedagógusokkal / oktatókkal, akikkel kapcsolatban álltunk, meg kellett 
vitatnunk a workshopok jelentőségét és folyamatait. Minden workshop ezzel a tisztázással 
kezdődött, és többé-kevésbé nyíltan és könnyedén zajlott. Mivel a kiindulási pontok 
különbözőek voltak, néhány workshopon a módszerek ismeretlensége az ellenállás érzését 
keltette mind a résztvevők, mind a tanárok részéről. Vagyis a workshopok nem semleges, 
hanem egy negatív kiindulási pontból indultak. 
 
 

A workshopok kezdetén felmerülő kihívások: 
 

 A fiatalok verekedtek 

 A fiatalok dobálták és rongálták az eszközöket (Play Doh gyurmát és tollakat) 

 A fiatalok folyamatosan beszélgettek és félbeszakították a trénert, mindezt a 

gyakorlatokon való részvétel elleni nyílt ellenállással vegyítve 

 A fiatalok a beleegyezésükön kívül lefotózták / levideózták a társaikat 

 A fiatalok folyamatosan internetezni akartak, vagy azért, hogy alkalmazásokat töltsenek 

le, vagy hogy belépjenek a Facebookba, annak ellenére, hogy ez ellenkezett a 

szabályokkal 

 A fiatalok veszélyes tárgyakat mozgattak / dobáltak, mint például egy biliárdgolyót és egy 

széket 

 A játékok és a bemelegítés ellenére általános ellenállás volt a páros munkával szemben 

– ezt az ifjúsági munkások is támogatták, akik úgy gondolták, hogy jobb, ha mindenki 

önállóan dolgozik 

 A központ, amely a workshop helyszínéül szolgált, azzal a szemlélettel dolgozik, hogy a 

fiatalok szabadon válaszhatnak arról, hogy „nem vesznek részt” egy gyakorlaton, ezt 

kiegészítette a segítők támogatásának hiánya, amely azt eredményezte, hogy 

nehézségeket okozott a csoporttal való munka 

 Néhány fiatal nehezen kezelhető módon viselkedett, nem akartak részt venni, trágár 

módon beszéltek vagy mégis részt vettek a feladatban 

 Az ifjúsági munkások a workshopokkal egy időben kirándulást szerveztek 
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A jelentőség megvitatása: mire valók a workshopok? 
Az egyik workshop fiataljai azt gondolták, hogy azért vesznek részt a foglalkozásokon, mert ők 
a “problémás diákok” és hogy a workshopok valamiféle büntetésként van kiszabva nekik. A 
foglalkozásvezetőknek új fénybe kellett állítani a workshopokat, hogy a résztvevők megértsék, 
hogy nem egy kötelező, ellenállást kiváltó feladatként, hanem tanulási lehetőségként kell 
tekinteni az együttműködésre. 
 
A folyamatok és az együttműködés szabályainak megvitatása 
A hagyományos iskolai rendszerhez szokott fiatalok szokatlanul állnak a nem frontális típusú 
oktatási modellekhez, amelyek nem a fegyelmezésen és a szerepek merev elosztása alapján 
működött. Amikor a fegyelmezés szigora enyhült, azt gyakran káosz követe, mert a diákok 
nem ismerték a tanulás vagy együttműködés más típusait. A résztvevőknek el kellett 
sajátítaniuk a megfelelő készségeket az egymásrafigyeléshez és hogy tudjanak figyelni és 
összpontosítani akkor is, mikor semmilyen tanerő nem fegyelmezte őket. Rá kellett jönniük, 
hogy attól függetlenül, hogy a szabályokat nem tekintélyelvűen érvényesítik, attól még léteznek 
az együttműködésnek szabályai, és ezek a közös munkához szükségesek. Ezeket az új 
szabályokat ki kellett egészítenük a kölcsönös tisztelettel és támogatással, valamint aktív 
részvétellel és önkifejezéssel. 
 
A szerepek megvitatása: kivel állunk szemben? 
Az autoriter felállásban a szerepek egyértelműen tisztázottak: bizonyos személyeknek van 
hatalma, másoknak pedig nincs. Bizonyos személyek rendelkeznek a tudással, mások pedig 
megkapják azt. Ezzel szemnben a foglalkozásvetetők egy nem formális pedagógiai módszert 
alkalmaznak, amely sokkal egalitáriusabb (még akkor is, hogyha nem beszélhetünk tökéletes 
egyenlőségről). A résztvevők és a foglalkozásvezetők közötti kapcsolat nem hatalmon, hanem 
partnerségen alapult. Ehhez olyan párbeszédre van szükség, mely egyszerre közvetlen, 
ugyanakkor nem lépi át az adott kapcsolat határait és így a résztvevők közelebb kerülhetnek a 
foglalkozásvezetőkhöz. 
 
A tartalom és a folyamat megvitatása 
A Y4Y workshopok sajátossága az volt, hogy míg a projekt alapvetően nem direktív 
módszereket alkalmazott, mégis egy az előre kiválaszott témával, a korai iskolaelhagyással 
foglalkozott. A módszerek hitelessége ellenére a résztvevők nem vizsgálhatták szabadon, 
hogy melyek a számukra fontos témák, hanem kifejezetten ehhez a témához kapcsolódóan 
kellett problémákat és elnyomásokat felfedezniük. Néhány foglalkozásvezető ezt érdekes 
kihívásnak találta, és mindannyiuknak úgy kellett dolgozniuk, hogy a folyamat elérje kívánt 
szabadságát, érvényesüljön a résztvevők szabad választásának joga, illetve az adott 
problémát fel tudják tárni. 
 
Az elkötelezettség vagy közös cél megvitatása 
A többi résztvevő iránti lojalitás kiépítése – kezdve a munkamódszerek elsajátításával és a 
workshop jelentőségének tudatosításával –, kulcsfontosságú feltétele annak, hogy el tudjunk 
köteleződni a csoporttal. Tekinthetjük őket oszlopoknak a közös cél szem előtt tartásában is. 
Amikor a foglalkozásvezetők biztosak lehetnek abban, hogy a résztvevők legközelebb is 
eljönnek a foglalkozásra, és nem az ellenállás, hanem a hajlandóság válik kiindulóponttá, 
amely hozzájárulást jelent egy közösen megalkotandó dologhoz, akkor mehet végbe az igazi 
átalakulás.  
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c) Aktív hatóanyagok 
 
Egy bizalomi csoport létrehozása 
Már korábban láttuk, hogy a diákok közötti kapcsolat fejlődésének megkönnyítése általában 
nem érdeke az iskoláknak, annak ellenére, hogy a kapcsolati készségek valószínűleg a 
legfontosabb feltételei a sikeres társadalmi életnek. Workshopjainkon az elsődleges cél az 
összetartás és a bizalom kiépítése volt. A csoport valójában nagyon jó erőforrása lehet a 
tanulási folyamatnak, de ugyanakkor gátlójává is válhat, ha feszültség és ellenállás jellemzi. A 
foglalkozásvezetők a legtöbb idejüket / energiájukat a megfigyelésbe, reagálásba és a csoport 
vérmérsékletének szabályozásába fektetik. Az egyik workshop résztvevői két különböző 
iskolából érkeztek, amelyekben kissé eltérő volt a diákság összetétele. Ennek a workshopnak 
az egyik foglalkozásvezetője azt mesélte, hogy ”az első három alkalom után, amelyek mind 3 
óra hosszúak voltak, úgy éreztem magam, mintha megszakítás nélkül, egész nap egy 
bányában dolgoztam volna. A csoport nagyon sok figyelmet kívánt, a nagysága és az 
ismerkedésnél felmerülő feszültségek miatt.” Az áttörés végül akkor történt meg, amikor az 
“egyik alkalommal sokkal kevesebb résztvevő volt, mint korábban. Ez segített a csoportnak 
nagyobb kényelemben éreznie magát, a hangulat nyugodtabbá és intimebbé vált. Ez a 
momentum segített a csoportnak az egymásra való könnyebb reagálásban és az idegenek 
előtti megnyílásban is.” Ezen az alkalmon a workshop résztvevői között létrejött a 
csoportkohézió és együttműködés, amelyre tovább építkezhettek a későbbi alkalmakon. 

Néhány workshopon a szociális kapcsolatok érzékeny feladatának elindítása diadikus, 
vagyis páros gyakorlatok révén történt, mivel a résztvevők számára könnyebb volt egyetlenegy 
másik személy előtt megnyílni. Majd mikor már megfelelő számú páros gyakorlaton voltak túl, 
sokkal egyszerűbb volt megnyílni a csoport előtt is. A csapatépítés leginkább a játék és 
önkifejezés pillanataival telt. 
 
Játék – demechanizáció 
Az egyik alapvető “gondolkodási szokást” (Winner–Gardner 2006) a diákok gyakran az 
iskolában sajátítják el, miszerint vannak kérdések, amelyekre konkrét jó válaszok vannak, és 
minden más válasz hibás, téves. Ezzel szemben a mi workshopjaink bevezető foglalkozásain a 
játékra összpontosítottunk. A játék történehetett tárgyakkal, saját testükkel, egymással – a 
játékos tevékenységek vidám és felszabadult érzést biztosítanak. A “hibák” megengedettek, 
sőt “örülünk” is nekik, mert értékes lehetőséget nyújtanak a tanulásra. A Fórum Színház 
folyamata magában foglalja a “demechanizáció” szakaszát, amely során a résztvevők 
szakítanak testük mindennapi rutinos mozdulataival. Boal, a Fórum Színház módszer 
kidolgozója szerint a “demechanizáció” – vagyis a megszokott, gépies rutinokkal való szakítás 
– szükséges lépés, hogy a test és az elme elő tudjon készülni a kreatív munkára.  
 
(Újra) egybehangolni 
A nyugati típusú oktatásban nagy hagyománya van a test és az elme szétválasztásának. 
Vegyünk például egy átlagos iskolát: az idő legnagyobb részében a diákok ülő pozícióban, a 
padhoz és a székhez vannak kényszerítve, csupán az elméjüknek kell dolgozniuk. A test 
megmozgatására, edzésére egy külön, kifejezetten ezzel foglalkozó tantárgy, a testnevelés 
foglalkozik. Ezzel szemben mindkét módszer – különösképpen a Fórum Színház – figyelmet 
szentel a testnek és az elmének is. A résztvevők fizikailag – gondolatilag – érzelmileg is 
bevonódnak a gyakorlatokba, anélkül, hogy ezeket a működésünkhöz szükséges, szorosan 
összefüggő elemeket szétválasztanánk. 
 Különösen a Fórum Színház módszerében a test a tudatosság forrásává válik. A 
“demechanizáló” gyakorlatoknál a test “térben mozog,” különböző ritmusokat vesz fel és kilép a 
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megszokott mozdulatsorokból. A “kép-színház” gyakorlatban a résztvevőket arra ösztönözzük, 
hogy fogalmakra / szerepekre / szituációkra testükkel reagáljanak. Az egész folyamat során 
arra ösztönözzük őket, hogy testi érzeteiket lelkiállapotukról árulkodó információkként 
azonosítsák.  
 
Önkifejezés / párbeszédben 
Az emberek gyakran nem szeretik saját hangjukat visszahallani, vagy visszanézni magukat 
egy felvételen. Gyakran azért, mert nem azt a képet látjuk viszont, amit elképzelünk 
magunkról.  A hangunkat belülről másmilyennek halljuk, mint a felvételeken, és a 
mindennapokban kevés az olyan alkalom, amikor külső nézőpontból láthatjuk saját magunkat. 
Az ilyen alkalmak valóban rendkívül ritkák és hatékonyan alakító élmények. Mindenki 
érzelmileg reagál saját képére és összehangolja azt, amit lát azzal, amit elképzelt magáról.  

A Közösségi Riportkészítés arra ösztönzi a résztvevőket, hogy reagáljanak saját 
tapasztalataikra, meséljék el történetüket oly módon, ahogy ők szeretnék, majd készítsenek 
magukról videó- vagy hangfelvételt. Néhány résztvevőnek időbe telik, hogy elengedje magát 
az adott szituációban, de a legtöbben könnyen veszik a kihívást. Történeteik az egyik alkalmon 
bemutatásra kerülnek, majd a csoport véleményezi azokat. Ezen az alkalmon lehetőség 
adódik az építő jellegű kritikák és visszajelzés megosztására. A résztvevőket felkérik továbbá 
arra, hogy azonosítsák azokat az elemeket, amelyeket értékesnek tartanak a másik 
történetében, valamint új megközelítéseket adnak a történethez és annak folytatásához. Ez 
nem csak önbizalmat ad nekik történetük elmeséléséhez, hanem a meghallgatottság érzését 
adja, a visszajelzés támogató jellege pedig lehetővé teszi számukra, hogy reagáljanak 
tapasztalataikra és meghallgassanak más nézőpontokat, így leküzdve a kellemetlenség 
érzését, amelyet a folyamat kezdetén érezhettek. 

A rólunk készült videófelvételek nem az egyetlen önkifejezési módjai a workshopnak. 
Több workshop elején alkalmaztunk egy olyan gyakorlatot, amelyen megkértük a résztvevőket, 
hogy 30 másodpercig / 1 percig beszéljenek valakihez. Ez a gyakorlat kifejezetten nagy 
kihívásnak bizonyult, amelyet először a résztvevők elutasítottak. Megtapasztalták, hogy más 
személyek jelenléte milyen hatással volt beszédképességükre és kommunikációs 
készségeikre. Képesek-e értelmesen beszélni egy percen keresztül? 

Összességében, a visszajelzések; illetve megérteni saját, másokra gyakorolt 
hatásunkat – ezek a workshop legfontosabb tényezői. Segítenek a résztvevőknek egy olyan 
kommunikációs készség kifejlesztésében, amely az összes fejlődési folyamat alapja. 
 
Rákérdezni a rákérdezhetetlenre 
A workshopok nem csak az önreflexión, de más egyéb témákon való gondolkodást is 
kiváltanak – amelyek többé-kevésbé a korai iskolaelhagyáshoz kapcsolódnak. Számos 
workshopon a résztvevők rájöttek, hogy visszalépve egy kicsit elgondolkodhatnának olyan 
problémákon is, amelyekre sose gondoltak azelőtt, mivel magától értetődőnek tartották azokat: 
Például, miért járunk egyáltalán iskolába? Miért dolgoznak a felnőttek? Evidens, hogy a 
felnőttek szükségszerűségből olyan munkát válllaljanak, amit nem szeretnek? Néhány 
workshopon a résztvevők arról meséltek, hogyan tanulták meg a múlt eseményeit vagy 
múltbéli cselekedeteket újraértékelni, hogyan gondolták újra a korábban értéktelennek tartott 
diáktársi kapcsolataikat, mert rájöttek, hogy végtére is mégiscsak szórakoztató emberekről van 
szó. 
 
Az előadás megalkotása, a multimédiás eszközök használata 
Mind a Fórum Színház, mind a Közösségi Riport módszerei rendelkeznek “végtermékkel”. Az 
intervenció néhány formájával ellentétben, amelyeknél az elsődleges cél a folyamaton 
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keresztüli tanulás, a workshopok résztvevői vagy egy előadást (amit aztán közönség előtt 
mutatnak be), vagy rövid videókat (amiket megmutatnak társaiknak) készítenek.  
Bár ezek a végeredmények kötelezettséget jelentenek, mégis segítenek a munkára 
összpontosítani. Határidő megszabása segíthet a közös munka ütemezésében. 
 
Közösségivé tenni és megosztani: a történetem jelentős mások számára is 
Mind a Fórum Színház mind a Közösségi Riportkészítés módszere kulcsfontosságúnak tartja a 
személyes történetek közösségivé, azaz megosztott történetté alakítását. Ezen a ponton lehet 
megkülönböztetni a pedagógiai folyamatokat a terápiás folyamatoktól. Bár a terápia egy egyedi 
történetre összpontosít, a történetek közösségivé tétele (ahol az egyik személyes történet 
közös ponton kapcsolódik egy másik személyes történethez), megnyitja a társak általi tanulás 
lehetőségét. A problémám “már nem csak az én problémám, mert rossz vagyok, vagy 
hibáztam, stb.", viszont a résztvevők számára lehetőség nyílik felismerni, hogy a 
mindannyiunkat érintő társadalmi struktúrák hogyan hatnak pontosan a személyes és a 
kollektív lélektanunkra (kollektív tudattalan, Carl Jung). (Lásd a hetedik videó tananyagot). 

Ez a folyamat az egyéni történetek megismerésének és a társak általi tanulásnak a 
legfelvillanyozóbb pillanata, amiből jelentős dolgokat tanulhatunk. 

Az a felismerés, hogy az a probléma, amellyel küzdenek, mások számára is 
nehézséget okoz, enyhít az egyén vétkességén, és hatalmas erőforrást nyújt a megoldások 
kereséséhez. A társak általi tanulásra való összpontosítás még egy lépéssel előrébb visz a 
végcélunk eléréséhez. 
 
Az egymás iránti felelősségvállalás a társak általali tanulásban 
“Az egész workshop legjobb pillanata az volt, mikor láthattuk hogyan vonják be a résztvevők a 
fiatal közönséget, és hogyan válnak saját tanulási folyamatuk foglalkozásvezetőivé úgy, hogy 
kis csoportokban megvitatták a fórum színházi előadást.” Az egyik foglalkozásvezető szerint a 
projekt lényeges pillanata volt, mikor felajánlották a résztvevőknek ezt a kortársaikkal 
együttműködő, felelősségteljes szerepet. A szakértő szerepének átvállalása valóban a tanulási 
folyamat és az egyéni fejlődés felismerését jelenti. 
 
d) A két módszer együtt 
A projekt egyik fő célja a két módszer, a Fórum Színház és a Közösségi Riport lehetséges 
együtthatásainak feltárása volt: feltérképezni, hogy hol egészíthetik ki egymást, hol segítheti a 
többi módszer célkitűzéseit. Míg a Y4Y csapatának prezije 

(https://prezi.com/view/Yw13iBwGlBL1GT29KJXM/) a fő lépéseken keresztül bemutatja a 
lehetséges fúziókat, addig itt csupán a folyamatokra összpontosítva néhány pontot emelnénk 
ki.   
 
Mit adhat hozzá a Közösségi Riportkészítés a Fórum Színház folyamatához? 
 A résztvevők elmesélik történetüket, és úgy mutatják be azt, mint egy járókelők 

véleményét kérdező interjút, amely fókuszt nyújt és segít a Fórum Színház folyamatának 
felépítéséhez 

 A multimédia, mint kommunikációs felület használata és a technológia használata 
különösen megnyerő lehet azok számára, akik kellemetlennek érzik a másokkal való 
közvetlen érintkezést  

 Lehetőség az önreflexióra: filmen láthatjuk magunkat, miközben gondolatainkat fejezzük ki 
 A résztvevő fiatalok társaikkal közösen dolgozhatnak, fejleszthetik kommunikációs 

készségeiket, a másik iránti érdeklődést.  



A Y4Y workshopok folyamatai 
A Közösségi Riportkészítés és a Fórum Színház “aktív 
hatóanyagai”  
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 A színházi folyamat során a fiatalok videókat készítettek, amelyek sokat segítettek a 
történetek “közösségivé” tételében, a videókészítés eszköze segített a közösségi 
történetek keresésében, amelyeket fel tudtak használni a végleges előadáshoz (Lásd a La 
Xixa 7. számú videó tananyagát a közösségi történetek létrehozásáról)  

 A film készítésének szüksége miatt fókusz jön létre, amely építheti a folyamatot 
 A fizikai végtermék a workshop folyamatának lezárása után is megmarad 

 
 
Mit adhat hozzá a Fórum Színház a Közösségi Riportkészítés folyamatához? 
 Számos különböző játékos tevékenységet a workshop folyamatának megkezdéséhez, 

hogy egy összetartó és erős bizalommal rendelkező csoport tudjon létrejönni, és hogy a 
résztvevőket fel lehessen készíteni a kreatív munkára.  

 A test és az elme egységes munkájához a résztvevők felkészülnek, hogy oly módon 
tudjanak kommunikálni, hogy testük és elméjük egybehangolódjon, összpontosítani tudjon. 
Az egybehangoltságot kívánó gyakorlatok lehetővé teszik, hogy a módszerek tudatalatti 
vagy a fizikai funkciók mélyebb szintjein is működjenek. 

 Strukturált megoldást nyújt a fórum színházi előadáson azonosított problémák lehetséges 
megoldásainak kidolgozására / tesztelésére. Fejleszti a hands-on / összehangolt / 
gyakorlati stratégiákat az elnyomások / nehéz helyzetek kezelésére.  

 Segít az embereknek, hogy elgondolkodjanak élményeiken és segít eldönteni, melyik 
történetüket meséljék el  

 Segít a fórum színházi folyamat a megélésében, valamint a személyes szinteken történő 
változás észrevételében és az önreflexióban 

 

 
 
 
Látogass el oldalunkra és tekintsd meg videó tananyagainkat, hogy gyakorlatiasabb 
betekintést nyerjél, és kísérőanyagot kaphass a módszerek alkalmazásához! 
http://y4yproject.eu/en/video_lessons 
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