
 

 

Hol voltak a foglalkozások?  
 

Az olasz workshopokat a “Centro Servizi Giovani-ban”, vagyis az Ifjúsági Központban 

tartottuk, amely Perugia egy problémásabb környékén, a vasútállomás közelében 

található. Ez az épület egy közösségi központ, amelyet a Perugiai Önkormányzat és 

három másik szociális intézmény tart fenn. A központ ingyenes, kötetlen tanulási 

lehetőségeket nyújt nehéz körülmények között élő fiataloknak.  

Tizennégy foglalkozásunkat január 17. – április 24. között tartottuk meg, heti egyszeri 

alkalommal, amelyek a hossza 2,5 – 4 óra volt. 
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Kik voltak a foglalkozásvezetők? 

 

Három foglalkozásvezető  (Arianna, Roberto és 

Corinna) dolgozott a projektben, minden alkalommal 

két foglalkozásvezető  volt a workshopokon. Emellett 

még az Ifjúsági Központ dolgozói technikai 

szempontból segítették a munkánkat (például a 

számítógépek és videószerkesztő programok 

biztosításával). 



 

 

 

 

Kik voltak a résztvevők? 

 

A workshop tizenkét résztvevője 14–16 év közötti fiatalok 

voltak, akik Perugia három különböző  iskolájából 

érkeztek. A legtöbben a Művészeti Iskolából jöttek, amely 

az Ifjúsági Központot (Centro Servizi Giovani) fenntartó 

Borgorete és a Perugiai Önkormányzat mellett a legfőbb 

intézményi partnerünkké vált a projektben. A résztvevők 

között a nemek aránya kezdetben nyolc lány és öt fiú volt. 

Ketten közülük közel-keleti gyökerekkel rendelkeztek, így 

a kulturális kisebbség tagjaiként definiálhatjuk őket. 

A résztvevők toborzása október és december között 

zajlott, oly módon, hogy elmentünk olyan iskolákba, ahol 

fennáll a kiesés kockázata, illetve, általánosságban véve, 

ahol nagyobb arányban tanulnak viselkedési 

problémákkal küzdők, gyakoribb jelenség a 

drogfogyasztás és ahol hangsúlyosabb a kulturális és 

társadalmi sokszínűség, mint a város másik három 

gimnáziumában (amelyeket “keményebb” iskoláknak 

tartanak és sokkal homogénebb összetételű diáksággal 

rendelkeznek). A toborzás nem volt egyszerű feladat, 

mivel a workshop iskolán kívüli időben volt, végül viszont 

tizenkét résztvevőnk lett. 

A módszertani keret 

 

A program fő célja az iskolával kapcsolatos közös gondolkodás és véleményalkotás (pl. 

nehézségek, amelyekkel szembe kell nézniük, hogyan ítélik meg ezeket, min lehet és min nem 

lehet változtatni) ösztönzése volt videók készítésének segítségével. Fókuszcsoportos munkával és 

beszélgetésekkel ösztönöztük őket, a saját elképzeléseiket pedig egy “Gondolatok az iskoláról” c. 

rövid videón mutatták be, illetve készítettek egy rövid klipet is a befogadásról. A fiatalok egy 

hosszabb videót is készítettek, amelyben a “Gondolatok az iskoláról” videóban vizsgált 

kérdésekkel kapcsolatos nézőpontjaikat igyekeztek bemutatni. Bár a fiatalok szerint az iskola nehéz, 

mégis lehetővé teszi számukra, hogy megéljék szenvedélyeiket, fontos barátságokat kössenek és 

megtanulják elfogadni a különbözőségeket. Nem volt kötelező a pozitívumok bemutatása, de végül 

ők maguk jutottak arra a következtetésre, hogy az „iskola negatív aspektusai” - mint például, hogy a 

tanárok hogyan adják át a tananyagot a diákoknak, vagy a tanári gárda általában vett idős kora - az 

egy olyan dolog, amin nem lehet változtatni. Mindezek mellett viszont megváltoztathatják a 

hozzáállásukat az iskolához, úgy, hogy az „hasznos” legyen számukra. 

Sajnos, mint ahogy az az iskolákban is előfordul, nálunk is történt kiesés. Ketten elhagyták a 

csoportot, néhányan pedig nem igazán voltak kitartóak. Úgy gondoljuk, hogy a workshopok témája, 

az “iskola” nem volt igazán csábító az olyan fiatalok számára, akiknek problémájuk van a 

hagyományos iskolai rendszerrel. 

Általánosságban véve nem mondhatjuk, hogy ez a workshop direkt hatással volt a fiatalok 

kiesésének megelőzésére, viszont rávilágított arra, hogy a fiatalok képesek elmélyedni ebben a 

témában és személyes, értékes gondolatokat és véleményt alkotni róla. 
 



 

 + A workshopok felépítése 
1. foglalkozás: Csapatépítés, a résztvevők bemutatkozása, a workshopok célkitűzései, megbeszélés 

és az elvárások megvitatása. 

 

2. foglalkozás: Fókuszcsoport az iskola témájában, ötletelés, majd a gondolatok összegyűjtése egy 

táblára, majd egy nagy papírlapra – egy rövid videó a beszélgetésből leszűrt következtetésekről. 

 

3. foglalkozás: Kötetlen beszélgetés az iskoláról, egy dokumentumfilm tervezése, amelyet a fiatalok 

az iskolában készítenének. Milyen szempontokat szeretnének a fiatalok elbeszélni / közvetíteni, mit 

szeretnének elérni és elsajátítani? 

 

4. foglalkozás: Videószerkesztés – a “Gondolatok az iskoláról” első videói – az ingyenes VSDC 

videószerkesztő program használatával való megismerkedés – a dokumentumfilm további tervezése. 

 

5. foglalkozás: A fiatalok iskoláról szóló riportjainak illetve az iskolához fűződő viszonyuk megvitatása. 

A workshopok félidős kiértékelése rövid videóinterjúkon keresztül és vita. A fiatalok saját 

szabadidejében készített videók megtekintése. 

 

6. foglalkozás: Egy olyan témáról szóló rövidfilm készítése, amely felvetődött az iskolával kapcsolatos 

beszélgetések során, és amelyet felhasználnának később az iskolájukat bemutató végső videónál is: a 

fiatalok hogyan látják az iskolát, miben változtathatnak, milyen reményeket fűznek hozzá, vagy 

milyen érzéseik vannak azzal kapcsolatban. Ez a „Szív” c. videó, amely arról szól, “hogyan szövődik 

barátság a magukat kirekesztettnek érző emberek között.” 

 

7. foglalkozás: A pillangócirkusz c. videó megtekintése és beszélgetés a befogadásról . 

 

8–12. foglalkozás: A videó szerkesztése – iMovie interjúk, utolsó simítások a dokumentumfilmen és az 

iskolai bemutató előkészítése. Találkozó a Bernardino di Betto iskolában “Balucani” professzorral, aki 

elmagyarázza a fiataloknak, hogy mi lesz a teendőjük a következő  héten és még magával a 

dokumentumfilmmel kapcsolatban. Az iskola c. dokumentumfilm vágása.  

 

13. foglalkozás: A videó szerkesztésének végső fázisa. Megbeszélés arról, hogy a videók hogyan és 

mikor legyenek bemutatva az iskolában. 

 

14. foglalkozás: Utolsó fókuszcsoport és egy kisebb buli. 
 


