
Community Reporting workshops 

and Forum theatre in Manchester 

People’s Voice Media 

Manchesterben tartottuk két foglalkozás sorozatunkat 

olyan fiatalok részvételével, akik két különböző 

alternatív oktatási intézményből érkeztek. 

Közösségi Riport Workshopok 

Manchesterben 



 
 

A workshopokról 

Kik voltak a résztvevők? 

Két olyan fiatalokból álló csoporttal 

dolgoztunk együtt, akik két 

különböző alternatív oktatási 

intézményből érkeztek. 

Az egyik partnerünk az „Included 

Learning” – egy alternatív oktatási 

intézmény, amelyben körülbelül 

tizenkét diák tanul. Ebből a 

tizenkettőből mi néggyel dolgoztunk 

együtt, akik mind 13–14 évesek 

voltak. A csoport három lányból és 

egy fiúból állt. A résztvevők vagy 

valamilyen különleges oktatást 

igénylő, vagy valamilyen tanulási 

nehézséggel küzdő fiatalok voltak.  

A másik partnerünk a GRIP oktatási 

program volt, amely egy olyan fiatal 

férfiakat és nőket támogató program, 

akik a hagyományos oktatási 

rendszerből való kizárás szélén 

állnak. Ebben a csoportban tizenkét 

13–18 év közötti fiatal – tíz fiú és két 

lány – vett részt.  
 

+ 

A résztvevők 

toborzásáról 
A résztvevők toborzása a helyi 

alternatív oktatási 

intézményekkel való 

együttműködés keretei között 

valósult meg. A találkozókat a 

helyi oktatók és ifjúsági 

munkások segítségével 

szerveztük, a projektet pedig az 

interneten és a közösségi 

médiában hirdettük. A felvétel 

azonban igen lassú ütemben 

haladt, ezért végül úgy 

döntöttünk, a leghatásosabb 

módja a toborzásnak, ha 

közvetlenül az alternatív oktatási 

intézményekkel dolgozunk 

együtt, mivel ezek az 

intézmények közvetlen 

kapcsolatban állnak az 

oktatásból való kizárás szélén 

álló fiatalokkal, lévén, hogy 

velük foglalkoznak. 

Hol voltak a 

foglalkozások? 

Mindkét csoport zártkörű, 

kizárólag e két intézmény 

diákjainak szóló 

foglalkozások voltak. 

Az Included Learning csoport 

első két foglalkozását a helyi 

oktatási központ egyik 

tantermében, az utolsót 

pedig a helyi gyülekezeti 

teremben tartottuk. 

A GRIP csoport foglalkozásait 

egy helyi Gorse Hill Studios 

nagy előadójában tartottuk, 

amely a helyi közösség 

számára tart művészeti 
programokat. 

A foglalkozásvezető 
A foglalkozásvezető ifjúsági és közösségi képzettséggel rendelkező, az Elnyomottak Színháza és musical 

színház módszereiben jártas, 30 éves, fehér brit nő volt.   
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+ A workshopok felépítése 

Módszertan 
Elképzeléseink szerint olyan workshopokat szerettünk volna létrehozni, amelyben az Ezüst 

Közösségi Riportkészítési kurzusunk (amelyben a történetmesélést, fotó–, videó– és 

hangfelvételek készítésének alapszintű elsajátítását és az etikus riportkészítést tanítjuk) és az 

Elnyomottak Színházának elemeit (Fórum Színház és Kép Színház) ötvözzük, hogy e módszerek 

segítségével fel tudjuk fedezni a csoporttal a korai iskolaelhagyás témáját. Azt gondoltuk, hogy a 

kurzus felépítése lehetővé tenné a fiatalok számára új készségek elsajátítását, valamint egymás 

véleményeinek és ötleteinek megismerését egy biztonságos és szórakoztató tanulási 

környezetben, azt is lehetővé téve számukra, hogy a közösségi riporterek nemzeti hálózatának 

részévé váljanak. 

Mindazonáltal a folyamat vége felé a Közösségi Riportkészítés módszere került a középpontba. Jó 

lett volna, ha a Fórum Színház módszerét is fel tudtuk volna fedezni a fiatalokkal, de a projekt 

rövidsége (a workshopoknak igazodnia kellett a partnerek már meglévő terveihez és 

tanmenetéhez), illetve a csoport bizalmi kérdésének szempontjából előnyösebb volt csupán egy 

módszerrel dolgozni. 

 

1. csoport 

1. foglalkozás:  

 Bevezetés, bemelegítés, a bizalom 

kiépítése és a csoportdinamika 

felfedezése 

 Bevezetés a Közösségi 

Riportkészítésbe 

 Eszközök felfedezése és alapszintű 

fotózási ismeretek 

 Közös beszélgetés hagyományos 

oktatási rendszerről és iskoláról 

2. foglalkozás 

 Interjúkészítési ismeretek és etikus 

riportkészítés 

 Interjúk felvétele a korai 

iskolaelhagyás témájában 

3. foglalkozás 

 Az előző héten elsajátított felvétel 

készítési és interjúkészítési 

ismeretek felelevenítése 

 Értékelés 

2. csoport 

1. foglalkozás: 

 Bevezetés, bemelegítés, a bizalom 

kiépítése és a csoportdinamika felfedezése 

 Bevezetés a Közösségi Riportkészítésbe 

 Eszközök felfedezése és alapszintű fotózási 

ismeretek 

 Közös beszélgetés a hagyományos oktatási 

rendszerről és iskoláról 

2. foglalkozás 

 Interjúkészítési ismeretek és etikus 

riportkészítés 

 Interjúk felvétele a korai iskolaelhagyás 

témájában 

3. foglalkozás: 

 Történetmesélési ismeretek és saját 

tapasztalatok megosztása az iskoláról és a 

korai iskolaelhagyásról 

 Felvétel készítése a történetmesélésrő l és 

tartalom készítése a Közösségi Riporthoz 

 


