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Ezt az oktatási anyagot Andreea-Loredana Tudorache írta a “Using 
Theatre to Make Politics” projekt keretében elért eredményekre és a 
projekt tapasztalataira építve. A résztvevő partnerek: A.R.T. Fusion 
(Románia), Inter Alia (Görögország), Hang-Kép Kulturális Egyesület 
(Magyarország), Creative Connections (Norvégia), SNRDIMU 
(Lengyelország) és Teatro Metaphora (Portugália).

Szerkesztette: Aleksa Savic 
Fordította: Keresztesi Andrea
Magyar nyelvű lektorálás: Pintér Ákos
Grafika: Iulia Ignat (www.iuliaignatillustrator.com)

*A kiadvány nyomtatott verziója újrahasznosított papírra készül

2021      
  A.R.T. Fusion Association

A kiadvánnyal kapcsolatos minden kérdés és megjegyzés: 
A.R.T. Fusion Association 

Cím: Marin Serghiescu Street, no. 14, apt. 6, sector 2, Bukarest, Románia
Email: office@artfusion.ro          Web: www.artfusion.ro

Minden jog fenntartva A.R.T. Fusion Egyesület. A jelen dokumentum részleteinek sokszorosítása 
nonprofit céllal megengedett. Profitorientált céllal minden esetben az A.R.T. Fusion engedélye 
kötelező.

A kiadvány a “Using Theatre to Make Politics” projekt 
eredménye (a projekt támogatója az Európai Unió Erasmus+ 
Programja, Key Action 3 – European Youth Together).

A kiadványban szereplő vélemények csakis a szerző véleményét 
tükrözik és nem az Európai Bizottság álláspontját. 
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"Színházat bárki csinálhat, még a színészek is. 
És színházat bárhol lehet csinálni, akár egy színházban is."

Augusto Boal
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Bevezetés
Miről szól ez a kézikönyv?

Az újságszínház egy csodálatos, fantasztikus és csodálatos módszer. 
Minden darab egyedi, és egyetlen forgatókönyv sem lehet olyan, mint 
a többi. Bőséges lehetőségeink vannak ahhoz, hogy híreket hozzunk létre, 
képzeljünk el, generáljunk és ültessünk át Újságszínházi előadásokba. 
Előadások, amelyek lehetnek sokkolóak, észbontóak, nehezen nézhetőek, 
érzelmesek vagy nagyon egyszerűek és közvetlenek. Vitákat indíthatnak 
el nagyon konkrét kérdésekről, rendszerszintű vagy általánosabb, helyi 
vagy globális, filozófiai, elvont vagy rendkívül konkrét témákról. Ez egy 
lenyűgöző módszer, különösen azért, mert egyszerűnek tűnik, de nem az, 
egyszerre lehet könnyű vele dolgozni és rendkívül bonyolult. Többrétegű, 
nem kötődik szigorú struktúrához, és nem ígér többet, mint amennyit 
hajlandóak vagyunk vele tenni. 
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Az Újság (egyes forrásokban Újsághír néven említett) Színházi 
munkámat a kíváncsiság és az izgalom vezérelte, hogy egy újabb módszert 
fedezzek fel az Elnyomottak Színháza gazdag és összetett módszertanából 
(miután sok éven át dolgoztam a Forum és a Kép Színházzal). 

Anyagokat kerestem, hogy tanulhassak abból, hogyan dolgoznak más 
kollégák világszerte ezzel a módszerrel. Meglepetésemre egyik anyag sem 
volt elég hasznos, így végül a saját munkamódszerem kialakítása mellett 
kötöttem ki. Kollégáimmal együtt, végtelen próba-hiba folyamatokkal, 
változatos gyakorlatokból és tapasztalatokból tanultunk. A társaim és a 
tanulók támogatásával és kíváncsiságával tette lehetővé, hogy megírjam 
ezt a kézikönyvet.

Igazán frusztráló volt, hogy nincs olyan rendelkezésre álló anyag, 
amely konkrét iránymutatásokkal, magyarázatokkal és elegendő 
részletességgel segítene egy kezdő szakembernek a területen.

Bármelyik "újságszínház" keresésre az online világ ugyanazzal az 
egyoldalas szöveggel tér vissza, túl gyakran pontosan ugyanazzal, az 
újságszínházi technikák (Augusto Boal) nagyon rövid leírásával. A 
legtöbb, amit kaphatunk, az a pontos Boal-szöveg, amely 11 oldalból áll 
(a Törvényhozó Színházról szóló könyvéből, amelynek van egy újságszínházról 
szóló része). Nem voltam kezdő az Elnyomottak Színháza területén, 
ennek ellenére érthetetlen szavaknak néztem ezeket a "technikákat", és 
éreztem, hogy valami hiányzik, ami segíthetne megfejteni ezt a homályos 
információhalmazt. Nagyon sok kérdésem és tisztázatlan tudás darabkám 
volt.

Ha rákeresünk a "Fórumszínház" kifejezésre, számos anyagot 
találunk, amelyeket a világ különböző szakemberei írtak, részletes 
magyarázatokkal, példákkal és útmutatásokkal arra vonatkozóan, 
hogyan tudjuk reprodukálni ugyanazt a folyamatot. Kezdő vagy sem, 
a rendelkezésre álló bőséges anyagot felhasználva megtalálhatjuk az 
utunkat a Fórumszínházzal való munkában. Ha nem is ilyen bőkezűen, 
de a "Törvényhozó Színház" számára is találunk elegendő anyagot. Az 
"Újság Színház" esetében a dolgok nem is lehetnének másképp. 
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Mi magunk alakítottuk ki a módszer értelmét azáltal, hogy különböző 
módokon, helyszíneken, különböző csoportokkal alkalmaztuk, útközben 
még világosabbá és árnyaltabbá téve azt. Emellett szerettem volna egy 
tanulótársat készíteni más emberek számára, akik hozzám hasonlóan 
talán egyszer majd ezzel a módszerrel szeretnének dolgozni, és az online 
szférában nem találnak semmi igazán hasznosat. Legalábbis ezidáig, 
hiszen mostantól kezdve ott lesz ez a kézikönyv.

Az újságszínház az Elnyomottak Színháza módszerei közül a 
legösszetettebb módszer, bár a legalapvetőbb formáit tekintve a 
legegyszerűbb. 

Ennek a kézikönyvnek az a célja, hogy rávilágítson egyszerűségére, de 
különösen összetettségére, és hogy segítsen a gyakorló szakembereknek 
eligazodni a módszerrel való munkában, olyan időkben, amikor még az 
"újság" fogalma is elhalványul, mivel a legtöbb híranyag online jelenik meg. 

Mi található ebben a kézikönyvben?  
• Részletes magyarázat az újságszínházról és technikáiról
• Konkrét példák a munkánkból származó forgatókönyvekre
• Gyakorlati útmutató a módszerrel való munkához
• Az újságszínházi eljáráshoz igazított Joker-utasítások
• Olyan gyakorlatok, amelyeket a gyakorló szakemberek használhatnak 

a módszer alkalmazása során.
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Ez a kézikönyv ÖNNEK szól, ha: 
• világos és szigorú struktúrák nélkül is jól érzi magát
• szívesen gondolkodik a "dobozon kívül"
• az újságszínház segítségével szeretne fellépni a közösségében 

tapasztalható elnyomás ellen.
• lehetőleg tapasztalattal bírnak az Elnyomottak Színháza területén.
• felelősségteljesen akarják kezelni a színészek és a nézők élményeit.

Fontos, hogy tegyünk itt egy megjegyzést!
Gyakorlatunkat Augusto Boal és követőinek munkássága inspirálta, 

de nem állítjuk, hogy megközelítésünk és módszertani választásaink 
Boal munkáját/megközelítését reprodukálják. A Boal által lefektetett 
alapmunkából kiindulva alakítottuk ki saját felfogásunkat és végső soron 
módszerünket.

Az ebben a kézikönyvben használt terminológia (az Újság(hír) 
Színház technikáira utalva) nem azonos az Augusto Boal által használt 
terminológiával, amely bármely online kereséssel megtalálható.

Tudatosan döntöttünk úgy, hogy más kifejezéseket használunk, 
amelyek világosak és értelmesek számunkra, és amelyeket könnyebb volt 
használni a munkánk során. Emellett néhány technikát összekevertünk, 
egy új technikával egészítettünk ki, és teret hagytunk más gyakorlók által 
létrehozandó új technikáknak. 

Nem kérünk bocsánatot ezért; még ha az értelmezésünk vagy 
megközelítésünk eltérhet is más gyakorlókétól; végső soron az Elnyomottak 
Színháza elveit tiszteletben tartjuk és transzverzálisan tükröződnek 
munkánkban - amelyet a következő oldalakon részletesen ismertetünk.   

Hagyja, hogy ez a kézikönyv elegendő inspirációt, motivációt, iránymutatást 
és gyakorlati támogatást nyújtson Önnek ahhoz, hogy a lehető legteljesebb 
mértékben megtapasztalhassa ezt a csodálatos módszert, amely az Újság Színház!

Jó olvasást!
Andreea-Loredana Tudorache 
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“Using Theatre 
to Make Politics”
- a projekt bemutatása -

Ez a projekt válasz a fiatalok magas szintű állampolgári és politikai 
apátiájára, és egy innovatív módszert képzelt el a fiatalok és a hatóságok 
összefogására. 

Az A.R.T. Fusion Egyesület (Románia) fejlesztette ki és valósította 
meg ezt a projektet a partnereivel közösen a következő országokból: 
Magyarország, Görögország, Norvégia, Lengyelország és Portugália..

A projekt fő célja a polgári részvétel és a különféle demokratikus 
és politikai döntéshozatali folyamatokban való részvétel növelése volt a 
fiatalok körében. A projekt 2018 és 2020 között valósult meg.

A projekt a következő célokat érte el:
• Innovatív módszerek, nevezetesen a Törvényalkotó és Újsághír 

színház bevezetése az ifjúsági munka területén Európa-szerte.
• A partnerszervezetek kapacitásának növelése az érdekképviselet és a 

politikai döntéshozatal területén történő európai szintű működésre.
• Serkenteni a bevált gyakorlatok cseréjét a hatóságokkal való 

együttműködésben a fiatalok előtt álló problémák megoldása 
érdekében.

• Az Elnyomottak Színházát gyakorlatban alkalmazók hálózatának 
fejlesztésének ösztönzése (amely a törvényalkotó és újsághír színházra 
összpontosít) Európa-szerte.

• Az ifjúsági dolgozók projekt menedzsmentjének, kommunikációs és 
vezetői képességeinek javítása.

• A pro-aktív hozzáállás és a kezdeményezőkészség kialakítása tagjaink 
és a nagyközönség körében.
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A projekt kedvezményezettjei a következő hosszú-távú képzési 
folyamatban vettek részt, amelynek keretében gyakorlati készségeiket 
fejlesztették az elnyomottak színháza módszertanát illetően. 

A projekt a következő szakaszokból állt: :
1. Alapképzés a Törvényhozó Színház kompetenciáinak fejlesztésére 

a jövőbeli multiplikátorok számára (amelyre 2019 májusában, 
Portugáliában, Madeirán került sor);

2. Gyakorlati szakasz minden partnerországban, ahol a multiplikátorok 
legalább 1500 fiatal számára (minden országban 250) készítettek 
el és mutattak be törvényhozó színházi előadásokat, valamint 
érdekképviseleti folyamatokat kezdeményeztek olyan témákban, 
mint a családon belüli erőszak, a környezetvédelem, az iskolai 
tantervek, zaklatás, a fogyatékossággal élő személyek befogadása és a 
tömegközlekedési infrastruktúra.

3. A gyakorlati szakaszt követte a második képzés (amelyet 2019 
decemberében a romániai Busteniben tartottak), melynek keretében 
sor került az első gyakorlati szakasz eredményeinek értékelésére, az 
érdekképviseleti kompetenciák fejlesztésére és az Újsághír színház 
módszer megismerésére.

4. A második gyakorlati szakaszra a partnerországokban került sor, 
ahol a multiplikátorok folytatták érdekérvényesítési erőfeszítéseiket, 
és az Újsághír Színház előadásokat tartottak. Minden országban több 
mint 250 fő vett részt ezeken. Az ezzel a módszerrel kezelt témák a 
családon belüli erőszak, a médiatartalmak kritikus fogyasztása, a 
migráció és az internetes zaklatás voltak.

5.  Az Elnyomottak Színházi Fesztiváljára minden partnerországból 
színházi csoportok érkeztek. Magyarországon 2021 második felében 
került sor a fesztiválra, aminek a célja az volt, hogy teret biztosítson 
a bevált gyakorlatok megosztásának, a kompetenciák fejlesztésének 
és az Elnyomottak Színháza módszer előnyeinek bemutatására a 
nagyobb közönség számára.
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6. A záró értékelő találkozóra Norvégiában, Balestrandban került sor. 
ahol a projekt eredményeit és hatásait összesítették a partnerek és az 
együttműködés további lehetőségeiről egyeztettek.

7. Mindegyik partner maga népszerűsítette a projektet és annak 
eredményeit (ide tartozik ez a kézikönyv is) a közösségei körében, 
érdeklődőknek és más szervezeteknek, hogy a civil társadalom 
érdeklődését felkeltsék a projekt és annak módszertana iránt. 

A projekt fő eredményei:
• Az Elnyomottak Színháza módszereit alkalmazó szervezetek hálózata. 
• 150 önkéntes, akik részt vettek a helyi folyamatokban mint színészek 

vagy segítők.
• 3000 közvetlenül elért fő, mint közönség, főleg fiatalok akik egy 

interaktív folyamat részesei voltak az elnyomás példáin keresztül 
vizsgálták meg a saját életüket. Aktívan formálták az előadásokat 
olyan témák mentén mint média tartalom, motiváció, állampolgári 
kompetenciák, demokratikus jogok gyakorlása. 

• 60 további partner, iskolák, társadalmi szolgáltató, intézmények, 
ifjúsági központok, más civil szervezetek, média és helyi hatóságok. 

• Ez a kézikönyv, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik a törvényalkotó 
színház módszereit szeretnék alkalmazni.

• Egy másik kézikönyv, ami az Újsághír Színház módszereit taglalja. 
(elérhető ezen a weboldalon: www.artfusion.ro )

• A projektről készült kisfilm, ami a projekt folyamatát mutatja be 
inspiráló céllal. (elérhető ezen a weboldalon: www.artfusion.ro)
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Az Elnyomottak 
Színháza Módszertan 

– Rövid Áttekintés-

 Az elnyomottak színháza egyfajta színházi módszertan, amelyet 
Augusto Boal (1931-2009) fejlesztett ki az 1960-as években, Paulo Freire 
(1921-1997) kritikai pedagógia és az elnyomottak pedagógiája koncepciói 
által inspirálva. Mindketten Brazíliában éltek abban az időben, és az 
akkori társadalmi-politikai kontextus (posztkolonialista) korszak és 
tekintélyelvű katonai junta-rezsim) jelentősen befolyásolta e koncepciók, 
megközelítések és módszertan kialakulását. 

Az 1960-as években Augusto Boal színházzal kísérletezett, 
hogy hangot adjon az elnyomottaknak, hogy képessé tegye őket az 
életükben tapasztalható elnyomás elleni küzdelemre. Eleinte Brazíliában 
tevékenykedett, majd kénytelen volt elhagyni az országot, így más dél-
amerikai országokban, később pedig főként Európában folytatta a munkát 
ezekkel a módszerekkel. Élete során számos színházi szakemberrel, 
valamint más, a színházzal a társadalmi változásokért folytatott munka 
iránt érdeklődő emberrel került kapcsolatba, és a világ különböző 
országaiban képezte magát és dolgozott együtt velük. A kezdetben 
kidolgozott módszerek átalakultak, és új módszerek is létrejöttek. Azok 
az emberek, akikkel kapcsolatba került, saját közösségükben folytatták 
a munkát ezekkel a módszerekkel, saját kontextusukhoz igazítva és 
adaptálva azokat.

Becslések szerint a '60-as évektől napjainkig az Elnyomottak Színháza 
égisze alá tartozó módszerek valószínűleg több mint 100 országba 
jutottak el, bár ezt nehéz nyomon követni, mert nincs olyan összehangolt 
megfigyelőrendszer, amely a világ összes gyakorlóját követné.
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A módszereket különböző tényezők miatt átalakították, 
továbbfejlesztették, kiigazították, adaptálták, megváltoztatták stb., és 
jelenleg nincs olyan konkrét és specifikus kritériumrendszer, amely 
megpróbálná meghatározni vagy szabványosítani ezt a módszertant. A 
megközelítések gazdagabb arzenálja és a módszerekkel való munka teljes 
szabadsága lehetővé tette a kezdők és a tapasztalt szakemberek számára, 
hogy különböző környezetben, különböző típusú közösségekben és 
kedvezményezettekkel dolgozzanak, ami különböző hatásszintekhez 
vezetett. Ennek a "szabadságnak" a hátulütője olyan gyakorlatokhoz is 
vezet, amelyek potenciálisan veszélyesnek minősíthetők a csapat vagy a 
közönség érzelmi és néha fizikai jólétére nézve, az általuk küldött üzenet 
tekintetében (néha az elnyomást erősítik vagy az erőszakot támogatják), 
és több kárt okoznak, mint hasznot.
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Nagyon gyakran a területen dolgozó szakemberek ugyanazt a 
terminológiát használják (amit gyakran természetesnek vesznek), de különböző 
dolgokra utalnak, és nincs konkrét hivatkozási pont, amit használni lehetne. 

Bár a módszertan eredetileg közösségi alapú megközelítésként, a 
közösségi beavatkozás és az empowerment (képessé tétel/ beavatkozás) 
céljára dolgozták ki, manapság az Elnyomottak Színházának különböző 
típusait műhelyekben vagy tréningeken (bizonyos témák bevezetésének 
vagy megvitatásának eszközeként), vagy a vállalati szektorban csapatépítési 
módszerként is lehet találni.

Azért tesszük ezeket az említéseket, hogy tudatában legyünk ezeknek, 
amikor az Elnyomottak Színházára hivatkozunk vagy azt vizsgáljuk ebben 
az oktatási anyagban, illetve más kontextusokban is.

Az Elnyomottak Színháza módszertanának főbb jellemzői (nem 
tévesztendő össze az Elnyomottak Színháza meghatározásának kritériumaival, 
mivel azok nem léteznek):
• A színház interaktív típusú - a közönség aktívan részt vesz, részt vehet a 

folyamatban, és néhány módszer esetében "néző-színésszé" válik;
• A valós életben tapasztalható elnyomás különböző formáit dolgozza 

fel (a téma megvitatása széleskörű, mivel az elnyomás nagyon gyakran 
végtelenül sokféleképpen értelmezhető, és az élet szinte minden területére 
alkalmazható);

• Célja, hogy változást hozzon a konkrét elnyomással kapcsolatban - 
leginkább az elnyomottak és az őket körülvevő emberek megerősítésével.  
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Az Elnyomottak Színháza alá tartozó módszerek főbb típusai 
(az itt közölt leírás leegyszerűsített, és biztosan nem nyújt elegendő ismeretet a 
módszerekkel kapcsolatban, inkább csak egy alapképet ad):

Fórum Színház
 

• Az Elnyomottak Színháza módszerének egyik legnépszerűbb típusa. 
Egy fórumszínházi előadásban gyakran egy ábrázolt valós esetet látunk 
(amely az elnyomás konkrét helyzetét tükrözi), amelyben a közönséget 
arra kérik, hogy aktívan vegyen részt azzal, hogy a színpadra lépve 
megoldási javaslatokat tesznek az elnyomás bemutatott példáira. A 
közönség javaslatai, ötletei, közreműködései alapján a közönséggel 
való beszélgetés (fórum) zajlik;

• Hosszú távon a cél az, hogy a közönség a javasolt megoldásokat a valós 
életében alkalmazza (ha az ábrázolt téma releváns számukra, aminek 
így kell lennie);

• A folyamatot egy Joker segíti, moderálja, aki kapcsolatot teremt a 
színpad (színészek) és a közönség között;

• Mivel ennyire népszerű, ez is egyike azoknak a módszereknek, 
amelyeket rendkívül sokféleképpen alkalmaznak. Tapasztalataink 
alapján egy nagyon részletes kézikönyvet dolgoztunk ki arról, hogyan 
lehet ezzel a módszerrel dolgozni. A módszer felépítéséről és technikai 
aspektusairól szóló részletes információk mellett a kézikönyv tartalmaz 
egy átfogó tantervet egy Fórumszínházi csoport elindításához. A 
kézikönyv itt található: http://toolbox.salto-youth.net/1503

Image (Állókép) Színház
 

• A módszer fő jellemzője, hogy testszobrokkal/testhelyzetekkel 
(képekkel) dolgozik, hogy az elnyomással kapcsolatos szempontokat 
bizonyos formákban ábrázolja. Ez a technika használható támogató 
gyakorlatként a többi módszer (Fórum, Törvényhozás, Újságszínház 
és A vágyak szivárványa) fejlesztési folyamatában, vagy különálló 
módszerként a közönséggel való interakcióban.
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• A képekkel való munka szintén sokféle megközelítéshez vezet, mivel 
nagyon egyszerű, és sok teret hagy a kreativitásnak és a képzeletnek.

• A korábban már említett fórumszínházi kézikönyvben a Képszínházról 
szóló fejezetet és a módszerrel való munka egyik megközelítését is 
részletesen leírtuk.

Újság(hír) Színház

• Az Állóképszínházhoz hasonlóan a többi módszer fejlesztési folyamatának 
technikájaként (gyakorlataként), vagy önálló módszerként is használható.

• Fő jellemzői, hogy az alapvető információforrások (amelyeket később 
a folyamat során felhasználnak) újságok vagy médiaanyagok (cikkek, 
hirdetések stb.). Ezeket lehet inspirációként használni, vagy ezek adják a 
művészi eredmény fő anyagát.

• Céljai között szerepel a kritikus gondolkodás és a médiatartalmak kritikus 
fogyasztásának ösztönzése, hogy az előadás által felvetett (az elnyomással 
kapcsolatos) kérdések iránti elkötelezettséget és érdeklődést fokozza.

• Az újságszínház meglehetősen lazán formálódik és valósul meg az alapján, 
ahogyan az újságok inspirálják a munkacsoportot. A fekete humort és az 
iróniát is felhasználhatja annak érdekében, hogy mélyebb gondolkodást és 
vitákat indítson el különböző témákról.

• A kézikönyv következő fejezeteiben részletes tájékoztatást nyújtunk erről a 
konkrét módszerről, és iránymutatásokat adunk a módszerrel való munkához.

Törvényalkotó Színház

• Az elnyomás olyan példáival foglalkozik, amelyeket állami intézmények 
támogatnak vagy tesznek, és amelyek esetében a hozzáállásbeli 
változások nem elegendőek az elnyomás leküzdéséhez, hanem a 
rendszernek kell változnia (törvények, eljárások, rendeletek stb.).

• Gyakran ugyanazt a struktúrát követi, mint a fórumszínház, de célja, 
hogy a közönségből ötleteket vonjon ki, hogy törvényjavaslatokat vagy 
törvénymódosítási javaslatokat fogalmazzon meg (helyi, regionális 
vagy nemzeti szinten).
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• Ezt a folyamatot lehetőleg azokkal az intézményekkel partnerségben 
szervezik, amelyek a javasolt tervezetek továbbviteléért felelősek 
(önkormányzatok, helyi tanácsok, iskolák, parlamentek stb.). A 
szervezőcsoportok érdekérvényesítő munkával követik nyomon, 
és gondoskodnak arról, hogy a javaslatok eljussanak az illetékes 
intézményekhez, és figyelembe vegyék őket.

• Tapasztalataink alapján kidolgoztunk egy nagyon részletes kézikönyvet 
arról, hogyan kell ezzel a módszerrel dolgozni, amely ezen a linken 
érhető el: www.artfusion.ro.

Láthatatlan Színház
 

• Köztereken (utcákon, kávézókban, éttermekben, üzletekben stb.) 
valósul meg, és egy eredetileg megtervezett forgatókönyvön alapul, 
amelyet aztán a közterületen tartózkodó emberek megváltoztatnak. A 
kezdeti forgatókönyv magában foglalja és előrevetíti a közönség - az 
előadás helyszínén jelenlévő közönség - részvételét.

• Az akció természetesnek tűnik, és a járókelőknek nem szabad 
észrevenniük, hogy ez valójában előre megrendezett. Valóban azt kell 
hinniük, hogy ez egy valós élethelyzet.

• Az előadás foglalkozhat olyan elnyomási példákkal, amelyek nyilvános 
helyeken történnek, de általában senki sem avatkozik be (és így 
ösztönzi őket erre), vagy a társadalomban jelen lévő, nagyobb léptékű 
elnyomással (hogy ezzel kapcsolatban vitát nyisson).

• Ez az egyik olyan módszer, amely több kockázattal jár, és további 
elővigyázatosságra van szükség a megvalósításához. Emellett ez az 
egyik legrosszabbul használt és félreértett módszer az egész arzenálból.

• Tapasztalataink alapján kidolgoztunk egy nagyon részletes kézikönyvet 
arról, hogyan kell ezzel a módszerrel dolgozni, amely itt található: 
http://toolbox.salto-youth.net/2636.
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A vágy sokszínűsége
 

• Ez a módszer elsősorban a belső elnyomást kezeli, ami különböző 
múltbéli eseményekből és kapcsolatokból eredően létezik bennünk.

• Terápiás megközelítésű, és nem igényli a közönségnek való kitettséget. 
Elsősorban egy személyes belső folyamatra szolgál egy megbízható 
csoporton belül, amely arra ösztönzi a csoporttagokat, hogy különböző 
gyakorlatokon keresztül (amelyek főként képszínházi technikákon 
alapulnak) megerősítsék magukat (a belső elnyomás csökkentésével 
vagy megszüntetésével).

• Szem előtt tartva a technika rendkívül személyes megközelítését, csak 
rendkívül óvatosan és olyan szakemberek által alkalmazható, akik 
képesek kezelni a csoporton belüli erős érzelmi folyamatokat. 

Világszerte léteznek különböző formális és nem formális oktatási 
programok (különböző hosszúságúak; különböző intézmények, 
szervezetek, színházi csoportok stb. által nyújtottak), amelyek célja a 
különböző szakemberek képzése az Elnyomottak Színháza módszereiben 
(e módszerek bevezetése vagy a közösségekben való alkalmazásukhoz 
szükséges kapacitásuk kiépítése).

Ez a módszertan nem egységes, ami azt jelenti, hogy a területen 
rendelkezésre álló oktatási lehetőségek egyike sem bír nagyobb 
tekintéllyel, mint a többi.
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Újság Színház
-Áttekintés-  

 
Bár talán kevésbé ismert és világszerte kevésbé használják a gyakorlók, 

az újságszínház volt a legelső módszer, amelyet az Elnyomottak Színháza 
keretében fejlesztettek ki. Augusto Boal a részvételi színház fejlesztésére 
tett első kísérletei során újságcikkeket, pontosabban: híreket használt. 
Eleinte egyszerűen improvizálta az újságokban leírt eseményeket, és az 
ott felvetett kérdések körül kritikai vitákat szervezett. 

A módszer eredeti célkitűzései a következők voltak:
• Közelebb hozni a színházat az emberekhez.
• Hogy az újságírás objektivitását demisztifikálja.
• Megmutatni, hogy a színházat bárki játszhatja

E célkitűzések közül néhányat az Elnyomottak Színháza más módszerei, 
mint például a Fórum, a Kép- vagy a Törvényhozási Színház is tükröznek  

 
Az újságszínház mint önálló módszer a kritikai gondolkodás és 

a médiatartalom fogyasztásának ösztönzésére összpontosít, hogy 
az előadás által felvetett (mindig az elnyomás valamely típusához 
kapcsolódó) kérdések iránti elkötelezettséget és érdeklődést fokozza.

Az előkészítő folyamat során felhasznált alapvető információforrások 
az újságok vagy médiaanyagok (cikkek, hirdetések stb.). Ezek 
inspirációként használhatók, vagy a művészi eredmény fő anyagát 
adják. Még ha eredetileg a nyomtatott média volt is a fő forrás, ma már 
a művészek mindenféle médiatartalmat (nyomtatott, televíziós, online, 
mainstream, alternatív stb.) felhasználnak a végső előadás kialakításához.
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A médiaanyagok által felvetett témákat alternatív nézőpontokból 
vizsgáljuk az Újság Színház segítségével, hogy más megvilágításban 
és más szemszögből tárják azokat az érintett közönség elé, és kritikai 
reflexiókat indítsanak el.  

Az újságszínházi szakemberek különböző technikákat alkalmazhatnak 
(lásd a következő fejezetet) az általuk kiválasztott hírtartalommal 
(amely lehet egy vagy több cikk ugyanabból vagy különböző forrásokból). A 
végső előadás kialakításához használhatnak egy vagy több különböző 
technikát, vagy ezek kombinációját. Ebben az értelemben nincs szigorú 
követelmény. Az előkészítés során bármilyen típusú kelléket, teret, 
technológiát használhatnak, és a megközelítésük lehet konkrét vagy 
metaforikus/absztrakt. A felsorolt technikák közül sok kínál teret a 
humor, az irónia, a szarkazmus stb. színdarabon belüli használatára, ami 
egyes közönségcsoportok számára megfelelő lehet (és nem mindenkinek). 

Az előadás végső "formájától" függetlenül az Elnyomottak 
Színháza, és interaktívnak és részvételi jellegűnek kell lennie. Az egyes 
csapatokon múlik, hogyan szervezik meg a folyamatot, az előadás melyik 
pillanatában vonják be a közönség tagjait a beszélgetésekbe és a színészi 
játékba; hogyan strukturálják a beszélgetés menetét, hogyan hívják ki a 
közönséget, és hogyan érik el az előadás célját (a tárgyalt elnyomással 
kapcsolatban)

Az újságok vagy médiatartalmak néha inspirációként szolgálnak 
a Kép-, Fórum- vagy Törvényhozási Színházi előadások előkészítési 
folyamatában. Ezekben az esetekben nem egyfajta újságszínházról 
beszélünk, mivel az említett módszerek mindegyikének megvan a maga 
szerkezete, folyamata és célja. A következő fejezetekben részletezzük az 
Újságszínház mint önálló módszer sajátosságait.

Az újságszínház előnyei (erősségek)
• Nagy teret biztosít a kreativitásnak és a "dobozon kívüli" 

gondolkodásnak.
• Erős érzelmeket válthat ki 
• Nagyon rugalmas a tér és a közönséggel való interakció szempontjából.
• Előadásai rövidek és koncentráltak lehetnek (időhatékonyak).
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• Az elnyomás különböző fajtáival többféle nézőpontból is foglalkozhat.
• Közvetlenül foglalkozhat a kritikus médiafogyasztással kapcsolatos 

kérdésekkel. 

• Az újságszínház hátrányai (kétséges pontok)
• Könnyen maradhat csupán egy művészeti produkció (a közönséggel 

való megfelelő részvétel és interakció nélkül, vagy az elnyomással kapcsolatos 
kérdések kezelése nélkül).

• Könnyen vissza lehet élni vele
• A struktúra hiánya kaotikus folyamathoz, alacsony eredményekhez 

és/vagy kockázatos helyzetekhez vezethet (a színészek vagy a nézők 
számára).

• Nehéz lehet megbecsülni az érzékeny témákat érzelmi technikákkal 
feldolgozó előadások érzelmi hatását.

• A Joker magas szintű facilitációs készségére támaszkodik.
• Nem ajánlott az Elnyomottak Színháza területén teljesen kezdőknek
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Újság Színház
- Technikák és forgatókönyv példák-

Egy újságszínházi darab kidolgozása során a csoportok különböző 
technikákat alkalmazhatnak annak érdekében, hogy az általuk kiválasztott 
vagy őket érdeklő médiatartalommal dolgozzanak. A választott techniká(k)
tól függően előfordulhat, hogy további cikkeket vagy médiaanyagokat kell 
keresniük ahhoz, hogy bizonyos techniká(ka)t alkalmazni tudjanak.

 
A technikák fő célja, hogy ténylegesen segítsék a gyakorló 

szakembereket, ötleteket vagy különböző kiindulópontokat adjanak 
a cikkek megközelítéséhez.  A technikák eszközt jelentenek a 
médiatartalom előadási nyelvre való "lefordításához/átalakításához". 
Olyan lehetőségek gyűjteménye, amelyeket használni lehet. Egyik 
technikát sem KELL használni.

Egy újságszínházi csapat tagjai 
• használhatnak egy vagy több technikát (még akkor is, ha az alábbiakban 

nem szerepel) a felkészülésük során. 
• egyiket sem használják, és úgy döntenek, hogy más módon dolgoznak az anyaggal.
• Saját techniká(ka)t hozhatnak létre a médiaanyag feldolgozásához.

Fontos kiemelni   
• A végső előadásban a közönség azonosíthat vagy nem azonosíthat bizonyos 

alkalmazott technikákat. Valójában ez nem számít, mivel ezeket csak 
belsőleg, az Újság Színház csapatának felkészülési folyamatában használjuk.

• A nézőknek nem kell tudniuk e technikák létezéséről/használatáról. 
Valójában a közönséget nem fogják tájékoztatni arról, hogy melyik 
konkrét technikát, miért és hogyan használták. Ez nem szolgálja a 
közönséggel való folyamat célját, és valójában eloszlathatja a beszélgetések 
fókuszát (lásd részletesebben a következő fejezetben).

• A csapatok dönthetnek úgy, hogy átnevezik ezeket a lehetőségeket, 
mivel ezt könnyebbnek és hasznosabbnak találják a belső előkészítő 
folyamatuk számára. 
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Újságszínházi 
technikák

 

Az alábbiakban felsoroljuk és elmagyarázzuk a munkánk során 
használt technikákat, és rövid példákat adunk arra, hogyan lehet őket 
használni. Felsorolásuk után a valós előadásokból vett forgatókönyvek 
mintáját mellékeltük, minden esetben feltüntetve, hogy pontosan milyen 
technikákat használtunk.

* "Történet" alatt az EGY cikkben bemutatott történetet vagy eseményeket értjük.

Alaptörténet

A cikket pontosan úgy rögtönözzük, ahogy a felhasznált anyagban 
le van írva. A szövegben vagy az ábrázolt eseményekben semmilyen 
módosítás vagy kiegészítés nem történik. Az előadás tartalmazhatja/
kombinálhatja a cikk szövegének felolvasását és/vagy a leírt események 
eljátszását (különösen, ha videohíreket használnak). A szándék az, 
hogy az anyagot semleges módon improvizáljuk, anélkül, hogy olyan 
viselkedéseket, értelmezéseket, érzelmeket és gondolatokat adnánk hozzá, 
amelyeket az anyagban nem mondtak vagy fejeztek ki tudatosan.  
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Történet a kontextusból kiragadva vagy más kontextusban

A cikkben ábrázolt eseményeket a cikkben említettektől eltérő 
kontextusban játsszák el, hogy új megvilágításban és új perspektívából 
lássák azokat. A cikk/médiatartalom szövege felhasználható a jelenetben, 
vagy az új kontextushoz igazodva módosítható. Az eltérő szövegkörnyezet 
lehet bármi, a valóságos és lehetséges kontextustól kezdve az abszurd vagy 
irreális kontextusig. 

Példák:
• Egy munkássztrájkról szóló cikk a családban élő gyerekek vagy az 

iskolában tanuló diákok munka beszüntetéseként jelenik meg.
• Egy diszkriminációs vagy rasszista esetről szóló hír, amelyet egy 

állatvilági beállításban játszanak el.
• A globális felmelegedésről szóló anyag egy másik bolygón/

univerzumban eljátszva.
• Szexuális zaklatásról szóló hírek egy olyan képzeletbeli világban, ahol 

nincsenek nemi szerepek vagy akár különböző nemek. 
• Online gyűlöletbeszédről szóló anyag egy szupermarketben 

dramatizálva.
• Egy szépségversenyről szóló cikk, amelyet egy építkezésen vagy egy 

gyárban játszanak el.
• Egy iskolai zaklatásról szóló médiaanyag egy buszon/repülésen/

csoportos múzeumlátogatáson/stb. színpadra állítva.

Történet pontosan a kontextusban
 
Az eseményeket pontosan a cikkben említett konkrét kontextusban 

ábrázolják. Ez a technika gyakran alkalmas olyan történetek esetében, 
amelyeket hideg/semleges távolságtartással mesélnek el vagy mutatnak 
be, és az olvasó gyakran nem igazán érti meg, hogy mit jelent konkrétan, 
hogy teljesen befogadhassa a történetet.

A "pontos" kontextus a következők bármelyike lehet:
• A helyszínen, ahol az ábrázolt események ténylegesen megtörténnek.
• Az érintettek személyes életében (ami befolyásolja az események 

bekövetkeztét).
• "Az ajtók mögött", ahol a különböző döntések születnek.
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• Az eseményekben részt vevő személyek elméjében.
• Globális/lokális kontextus attól függően, hogy a cikk hogyan 

foglalkozik az ábrázolt témával.
• Más értelmezése annak, hogy mit jelenthet a "valódi kontextus" 

A cikk/médiatartalom szövege felhasználható a jelenetben, vagy a 
színészi játékmenethez igazítható.

Példák:
• Egy cikk a háborúról/menekültekről/migrációról, amely pontosan a 

csatatéren/határon/utakon/ stb. játszódik le. 
• Az abortuszellenes törvények elleni tüntetésekről szóló hírek, 

amelyeket a különböző nők és családok házában/házaiban játszanak 
el, bepillantást nyerve az életükbe, a tiltakozás okaival összefüggésben.

• Egy cikk a hatalmon lévő pártok által javasolt új, ellentmondásos 
törvényről, amelyet a különböző politikusok, érdekvédelmi csoportok 
és különböző magán érdekcsoportok találkozóján játszanak el 
(ahonnan a törvényjavaslat származik).

• Egy illegális erdőirtásról szóló médiaanyag, amely az események 
globális következményeit tükrözi, hogy bemutassa az akciók globális 
összefüggéseit.

• Az ENSZ országai által jóváhagyott globális szerződésről szóló hírek a 
helyi kontextus szemszögéből dramatizálva, hogy bemutassák a helyi 
szintű relevanciát vagy annak hiányát. 
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Történet a hiányzó információkkal
 
A média kiemel és bemutat egy-egy részletet vagy egy kis részletét 

annak, ami általában egy sokkal összetettebb és nagyobb helyzet. A hír 
nem hamis, de hiányos, a bemutatott valóság csonka. 

Ezzel a technikával a történet mellett bemutatják a hiányzó információk 
egy részét, amelyeket - ami nagyon fontos - nem szabad kitalálni vagy 
kitalálni a csapatnak. A hiányzó információkat különböző megbízható 
forrásokból (hivatalos jelentések, statisztikák, esettanulmányok, 
kutatások, interjúk, platformok stb.) kell összegyűjteni. 

E technikával való munka során a fő kérdések, amelyeket a csapatnak 
minden egyes cikkhez fel kell tennie, a következők:  

• Mi/ki hiányzik itt?
• Mi/ki nincs bemutatva?
• Mi/ki maradt ki? 
• Mit tudunk arról, hogy a történet része, de kimaradt? 
• Ki irányította/befolyásolta, hogy pontosan mi jelenjen meg a cikkben?
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Ezek a válaszok elvezethetik a csapatot a konkrét információforrások 
felé, ahonnan ténylegesen ki lehet nyerni a hiányzó részeket, amelyeket 
fel akarnak használni az előadásban. Ezeket a kérdéseket az előadás 
során kérdezőeszközként is lehet használni - a hiányzó információk 
megtalálásának kiváltására a közönséggel, vagy kritikus kérdések 
felvetésére egy médiacikk "teljességével" kapcsolatban. A cikk/
médiatartalom szövege, valamint a hiányzó információk felhasználhatók 
a jelenetben, vagy a színészi játékmenethez igazodva módosíthatók.

Példák:
• Egy cikk a fiatalok fogyasztási szokásairól, kiegészítve statisztikákkal 

vagy információkkal/jelentésekkel a gyárakban dolgozó munkások 
kemény valóságáról, ahol a legtöbbet eladott tárgyakat gyártják.

• Egy sikeres női vezérigazgatóról és szakmai sikeréről szóló hír, 
amelyet az adott országban/kontinensen/munkaterületen működő 
női vezérigazgatók számáról szóló információkkal együtt kell 
dramatizálni, valamint más nők tapasztalataival, és azzal, hogy hogyan 
bátortalanították el őket attól, hogy hasonló utat kövessenek, és hogyan 
szembesültek erős sztereotípiákkal a férfiak által dominált területeken.

• Egy multinacionális vállalat programját és társadalmi felelősségvállalási 
projektjeit bemutató médiaanyag, kiegészítve a zöld mosás 
koncepciójáról szóló információkkal, valamint a világ más részein 
ugyanennek a vállalatnak az emberi vagy környezeti jogok különböző 
területein tanúsított felelőtlenségének előzményeivel.

Párhuzamos cselekményű történet

Ez a technika azt jelenti, hogy két cselekmény párhuzamosan zajlik a 
színpadon a következő módokon:
• Egy személy felolvassa a cikk különböző részeit, a színpad egy 

másik részén pedig a csapat különböző tagjai eljátszanak bizonyos 
cselekvéseket/eseményeket (a cikkből).

• Két színházi akció (különböző helyszíneken zajló események 
ábrázolása) párhuzamosan a színpadon (egymástól függetlenül), 
de összekapcsolva a híranyaggal. Ezt a két "akciót" úgy lehet 
megválasztani, hogy kiegészítsék vagy ellentmondjanak egymásnak, 
más megvilágításba helyezzék a másik akciót stb. 
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E technika alkalmazása során fontos, hogy a beszélő részeket úgy 
hangoljuk össze, hogy ne legyen zavaró. A párhuzamos cselekvéseknek 
mindkettőnek egyértelműnek kell lennie a színpadon egy adott 
pillanatban. A cikk/médiatartalom szövege felhasználható a jelenetben, 
vagy a színészi játékmenethez igazodva módosítható.

Példák:
• Egy cikk leírja, hogy egy bizonyos iparágban milyen hatalmas 

munkaterheléssel kell számolniuk a munkavállalóknak, és hogy 
ez hogyan hat az egészségükre, a szociális életükre stb. Az ezzel a 
technikával készült előadás a színpad egyik oldalán a véget nem 
érő feladatokkal terhelt munkavállaló(ka)t, a másik oldalon pedig 
a munkán kívüli, ugyanabban az időben zajló tevékenységeket 
(társadalmi élet, családi összejövetelek stb.) mutathatja be.

• Az LMBTQ+ jogokkal kapcsolatos új, progresszív törvényről szóló 
híreket dramatizáljuk egy párhuzamos akcióval, amely az LMBTQ+ 
közösséghez tartozó emberek által a mindennapi életben tapasztalt 
sztereotípiákról, zaklatásról és negatív viselkedésről szól.

• Egy menekültekről és az országba való megérkezésükért folytatott 
küzdelmeikről szóló cikk párhuzamos eljátszása azzal, hogy az 
adott közösséghez tartozó átlagpolgárok hallanak a menekültekről, 
közömbösséget tanúsítanak, előítéleteket, negatív kijelentéseket, 
valamint néhány támogató magatartást váltanak ki velük kapcsolatban 
(ami a közösség egészének véleményét tükrözi).

Ellentmondásos történetek / Kereszttörténetek
 
Ennél a technikánál egy csapat egynél több cikket használ. 

Leggyakrabban egymásnak ellentmondó cikkeket kombinálnak 
egy előadásban. Olyan cikkek, amelyek kapcsolódnak egymáshoz, 
kiegészítik vagy kipótolják egymás jelentését, szintén felhasználhatók a 
kereszttörténetek megközelítésén keresztül. 

A cikk/médiatartalom szövege felhasználható a jelenetben, vagy a 
színészi játékmenethez igazodva módosítható. A cselekményt a természetes, 
realisztikus módon történő megjelenítéstől kezdve az abszurd vagy 
paradoxonig bármilyen módon meg lehet formálni. A cikkek használhatók 
váltakozó jelenetekben vagy vegyesen ugyanabban a jelenetben. 
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Példák: 
• Egy előadás felhasználhat egy cikket az élelmiszer-pazarlásról és egy 

másik cikket a szegénységről/éhínségről, és kombinálhatja őket úgy, 
hogy kiemelje az ellentmondást. 

• Egy jelenet, amely kombinál egy cikket az oktatási tantervi reformról és 
arról, hogy milyen témákat kellene tárgyalni, és egy másik cikket, amely 
rámutat a családon belüli erőszak magas szintjére a társadalomban.

• Egy jelenet, amely egy adott közösségben/országban a Covid19 miatt 
elrendelt X. általános lezárásról szóló híreket tartalmaz, egy másik arról, 
hogy Új-Zéland hogyan kezelte a Covid19 járványt 2020-ban, egy olyan 
jelenet, amely a lezárások különböző negatív következményeiről szóló 
híreket tartalmaz, és egy másik, amely kritikusan szól arról, hogy Új-Zéland 
hogyan kezeli a Covid19-et. Mindezek a hírek kereszt- vagy ellentmondásos 
módon kapcsolódnak egymáshoz, és előadássá transzponálhatók. 

Történet eltúlzott elemekkel

Az eseményeket különböző részek/aspektusok eltúlzott méretben, 
megjelenésben, hangerőben stb. ábrázolják. Ez a technika használhat 
groteszk vagy bohózati elemeket, például túlméretezett tárgyakat, 
jelmezeket, kellékeket stb., amelyeknek releváns módon kell kapcsolódniuk 
a cikkben megörökített személyekhez, problémákhoz vagy cselekvésekhez. 

A cikk/médiatartalom szövege felhasználható a jelenetben, vagy 
a színészi játékmenethez igazodva módosítható. A cselekményt a 
természetes, valósághűtől kezdve az abszurdig vagy paradoxonig 
bármilyen módon meg lehet formálni. 
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Példák:
• Egy cikk a rendőrökkel szembeni visszaélésekről, amelyet a rendőrök 

eltúlzott felszerelésének felhasználásával kell eljátszani; még ha ezek 
nem is fegyverek, valójában a hatalmi pozíciót és azt kell bemutatni, 
hogy milyen könnyen megtörténhet a visszaélés.

• Egy utcai zaklatásról vagy bántalmazásról szóló cikk dramatizálása 
úgy, hogy az eseményeket úgy ábrázoljuk, hogy az ilyen viselkedés 
áldozatai nagyon nagy, írott címkéket (mocskos, csúnya, kövér, kurva, 
büdös, buzi, tolvaj, ördög stb.) viselnek a testükön; ezek azok a címkék, 
amelyeket az elnyomók látnak, amikor rájuk néznek/gondolnak 
(bizonyos mértékig a címkék az egyetlen dolog, amit látnak).

• Egy cikk, amely különböző, a partnerük által elkövetett erőszakot 
megtapasztaló nők történeteit mutatja be, eljátszható úgy, hogy a 
nők érzéseit (félelem, hatalom, szomorúság, harag, önbizalom stb.) 
különböző színészek jelenítik meg, meghatározott módon öltözve. Az 
előadás során ezek az "érzések szereplői" vagy a nők útjába kerülnek, 
átölelik, körülveszik, blokkolják őket, vagy egyre kisebbek és kisebbek 
lehetnek, illetve a lehető legtávolabb kerülhetnek a nőktől.

Történet reklámelemekkel

A reklám célja, hogy eladjon egy terméket, szolgáltatást vagy ötletet, és 
általában meglehetősen irracionális módszereket alkalmaz, mint például: 
• az igazság elrejtése
• egyszerű zene, könnyen reprodukálható jingles
• "csinos" emberek - különösen lányok vagy nők - fotói.
• rövid mondatok - szlogenek (még akkor is, ha semmitmondóak).

Amikor ezzel a technikával dolgoznak, a színészek hasonló 
módszereket alkalmaznak a kiválasztott cikk(ek)ből vett események/
problémák ábrázolása érdekében. Ezek a módszerek használhatók a cikk 
bizonyos aspektusainak "eladására", illetve bizonyos kérdések vagy témák 
hangsúlyozására. 

A cikk/médiatartalom szövege felhasználható a jelenetben, vagy a 
színészi játékmenethez igazodva módosítható.
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Példák:
• Egy személy által a cikkben megfogalmazott bizonyos mondat(ok) 

szlogen(ek)/jingle(k) lehet(nek), és az előadás során többször is 
felhasználható(k).

• Egy cikk különböző statisztikákról, amelyek arról szólnak, hogy 
mennyire nyitottak az emberek a társadalomban, átültethető egy olyan 
előadásba, amely egy piacot/bazárt rendez, ahol az emberek eladják a 
régi gondolatokat/ideákat és új gondolatokat/ideákat vásárolnak. 

• Az általános választásokról szóló anyagot különböző jelöltek 
árveréseként lehet eljátszani. 

Történet történelmi megközelítéssel
A kiválasztott cikk(ek)ből ábrázolt események kapcsolódnak a múltból 

vagy a jelenből, a világ azonos vagy különböző részeiről származó releváns 
történelmi tényekhez/eseményekhez. A más országok helyzetével való 
összehasonlítás történhet a megoldások feltárása céljából, vagy a saját 
ország/régió körülményeinek kritikus átgondolása céljából. 

A cselekményt bármilyen módon meg lehet formálni, a természetes, 
reális módon történő megjelenítéstől kezdve egészen valami abszurd 
vagy paradoxonig. A cikkek és a történelmi információk/kiegészítések 
használhatók váltakozó jelenetekben vagy keveredhetnek ugyanabban a 
jelenetben. A cikk/médiatartalom szövege felhasználható a jelenetben, 
vagy a színészi játékmenethez igazodva módosítható.

Példák:
• Egy cikk a munkásoknak (egy adott iparágban vagy általában az országban) 

a jelenben fizetett alacsony bérekről az előadásban a rabszolgaság idejéből 
származó pillanatokkal/eseményekkel kombinálódik.

• A nemek közötti bérszakadékról szóló híreket a nők szavazati jog 
előtti helyzetéről szóló információkkal együtt játsszák el.

• A túlzsúfolt börtönökről szóló anyagot kombinálják egy másik 
országból származó információval, ahol alacsony a bűnözési ráta és 
alacsony a börtönökben lévő rabok száma; vagy kombinálhatják egy 
korábbi időszakból származó információval ugyanabban az országban.

• A jelenlegi lengyelországi korlátozó abortusztörvényről szóló cikket 
kombinálják a kommunista időkben Romániában az abortusz teljes 
betiltásának következményeiről szóló információkkal.
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Történet helyszíni interjúval

A hírben szereplő személyekkel a színpadon, maga az akció (a 
cikkben ábrázolt akció) közben interjút készítenek, hasonlóan ahhoz, 
ahogyan a futballisták interjút adnak a meccs szüneteiben. Ez lehetővé 
teszi az érintett szereplők belső valóságának és gondolatainak mélyebb 
feltárását, és a közönségnek is teret adhat a kérdések feltevésére. Az egyes 
csapatokon múlik, hogyan használják ezt a technikát - hogy minden 
szereplőt kérdeznek-e, vagy csak néhányat, és hogy az interjúkészítő rész 
mennyi ideig tart a többi ábrázolt akcióhoz képest.

A cikk/médiatartalom szövege felhasználható a jelenetben, vagy a 
színészi játékmenethez igazodva módosítható. A cselekményt bármilyen 
módon meg lehet alakítani, a természetes, realisztikus módon történő 
megjelenítéstől kezdve egészen valami abszurd vagy paradoxonig. Ez 
a technika rávilágíthat az újságírók vagy riporterek gyakran tolakodó 
szemléletére, valamint a helyszínen tapasztalható érzékenységük hiányára 
és arra, ahogyan a különböző eseményeket ábrázolják.

Példák:
• Egy menekültekről és migránsokról szóló cikk, amelyet menekültek 

és migránsok interjúival játszanak el a saját országukból való utazásuk 
során; az utakon, a határokon, az út során a különböző emberekkel való 
interakcióik során, beleértve a határellenőrzést vagy a rendőrség tagjait.

• A rasszista incidensekről, szexuális zaklatásról, gyűlöletbeszédről, 
internetes zaklatásról, illegális erdőirtásról stb. szóló híreket a 
támadókkal/agresszorokkal készített helyszíni interjúkkal lehetne 
dramatizálni.

• A bizonytalan élet-/munkakörülményekről szóló anyagot az ilyen 
helyzetekbe került emberekkel készített helyszíni interjúkkal lehet előadni. 
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Történet a megfelelő érzelmekkel

Sok cikk nagyon ridegen, szívtelenül ábrázolja a társadalom 
különböző aspektusait; különösen azok, amelyek számokra, 
statisztikákra, felmérésekre, viselkedési megfigyelésekre stb. hivatkoznak. 
A médiafogyasztók gyakran érzéketlenek a valósággal szemben, amelyről 
a hírekben olvasnak. Ennek a technikának az a célja, hogy felébressze 
a nézők érzékenységét és képességét arra, hogy a híreket valóságos 
és konkrét dologként fogadják el. Vagyis hogy a színpadon felfedjük a 
gyakran számok, közhelyek vagy túlhasznált kifejezések (amelyek a túlzott 
használat miatt elvesztették azt a képességüket, hogy felébresszék az 
olvasóban/médiafogyasztóban a megfelelő érzelmeket) mögött rejlenek.

Ez a technika a megfelelő érzelmeket teszi láthatóvá/valóságossá, 
analógiák, szimbólumok vagy más egyenértékű különleges szavak vagy 
cselekedetek segítségével. A cikk/médiatartalom szövege felhasználható a 
jelenetben, vagy a színészi játékmenethez igazodva módosítható.

Példák:
• Egy cikket, amely az LMBTQ+ jogok helyzetéről szól világszerte (számokra és 

statisztikákra összpontosítva), lehet a számok mögött álló emberek valóságának 
apró bemutatásával ábrázolni (hogyan ölnek meg embereket szexuális 
irányultságuk miatt, milyen tragikus egyes párok élete a világ bizonyos helyein stb.) 
azzal a céllal, hogy a cikk által adott ismereteken túlmutató érzelmeket váltson ki.

• A cyberbullyingról és annak a tinédzserekre gyakorolt pszichológiai 
hatásáról szóló anyag dramatizálható egy diákra összpontosítva, hogy 
bemutassa az otthoni érzelmi életét és küzdelmeit, a barátaival és különböző 
romantikus partnereivel szembeni bizalmát és bizalomvesztését, önmaguk 
és általában az élet megkérdőjelezését, és azt, hogy mindez hogyan vezet a 
cyberbullyinggal szembeni fokozott sebezhetőséghez, és hogyan vált ez a 
csepp a pohárba, amely öngyilkossági kísérlethez vezetett.

• A műanyagszennyezésről, a globális felmelegedésről és az éghajlatváltozásról 
szóló híreket szimbólumok és/vagy az ilyen jelenségek valódi áldozatainak 
képei segítségével lehet eljátszani: műanyagban fuldokló állatok, kihalófélben 
lévő fajok, sivataggá váló termőföldek, szomjan haló állatok stb. kombinálva 
a negatív következményeket bemutató kis jelenetekkel, például a szennyezés 
vagy új betegségek miatt megbetegedő emberek, éghajlati menekültek, árvíz 
vagy viharok vagy tornádók által érintett emberek, erdőtüzek stb. által.  
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A gyakorlatban néhány kollégánk jelezte azokat az eseteket/
helyzeteket, amikor ezek a technikák átfedték egymást, vagy amikor 
meglehetősen nehéz volt különbséget tenni közöttük.

Ilyen helyzetek lehetnek:
• "Történet hiányzó információkkal", összetévesztendő a "Keresztbe/ellentmondásos 

történetekkel". Ez akkor fordulhat elő, ha a hiányzó információ valójában különböző 
cikkekből vagy médiatartalmakból származik. A hiányzó információ olyan 
anyagokból is kivehető, amelyek nem médiatartalmak; a "Keresztbe/ellentmondásos 
történetek" technika olyan cikkek esetében is alkalmazható, amelyek információként 
és tartalomként nem kapcsolódnak közvetlenül egymáshoz.

• A "Keresztbe/ellentmondásos történetek" módszer eljátszható 
"Párhuzamos cselekményű történet"-ként is, de nem feltétlenül kell 
így dramatizálni; ha így történik, akkor két technika használatának 
lehetünk tanúi ugyanabban az előadásban.

• A "Kereszt/ellentmondásos történetek" összetéveszthető a "Történet 
történeti megközelítéssel"; a "Kereszt/ellentmondásos történetekben" 
különböző médiacikkeket használunk, a "történeti megközelítésben" pedig 
történelemkönyvek, hivatalos feljegyzések stb. adatait használjuk, amelyeket 
néha médiatartalomként tesznek közzé és tesznek közzé. Bizonyos 
mértékig, ha azzal a felfogással dolgozunk, hogy bármilyen publikáció 
egyfajta médiatartalom, akkor a "Történet történelmi megközelítéssel" a 
"Keresztes/ellentmondásos történetek" egyik altechnikájának tekinthető.

• A "Történet pontosan a kontextusban" hasonló lehet a "Történet a megfelelő 
érzelmekkel" módszerhez, különösen olyan helyzetekben, amikor a 
kontextus ábrázolásának célja a kiválasztott cikkbe beépített érzelmek és 
érzések feltárása vagy közelebb hozása a közönséghez. Mindazonáltal a 
pontos kontextusnak nem kell érzelmekhez kapcsolódnia, és a "Történet 
a megfelelő érzelmekkel" nem kell, hogy rávilágítson arra a kontextusra, 
amelyben bizonyos történetek játszódnak.

• A "Történet megfelelő érzelmekkel" könnyen összetéveszthető bármely más 
technikával, amelyben úgy döntünk, hogy érzelmi témákkal dolgozunk 
vagy érzelmeket mutatunk be. A "Történet megfelelő érzelmekkel" esetében 
a fő célunk az, hogy érzékenyítsük a közönséget olyan témákra, amelyek 
esetleg elvontak és távol állnak az érzelmi valóságuktól. A többi technikával 
más célokat célzunk meg, néha szintén érzelmeket, de más okokból.
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• A választott cikk(ek)től és megközelítéstől függően több példa is 
lehetne ilyen helyzetekre. 
 
Igen, bizonyos konkrét helyzetekben ezek a technikák biztosan 

átfedik egymást, nem különülnek el 100%-ban, és nem tudják 
garantálni, hogy egy adott anyag esetében nem lehet olyan darabot 
létrehozni, amely nem illik bele egy másik technikába is (legalábbis 
részben).

Ez így van rendjén, ezek a technikák csak lehetőségek, belépési pontok 
és különböző eszközök egy cikk előadássá alakításához. Nem igazán 
számít, ha nem 100%-ig egyértelmű eszközök. Ha betöltik a céljukat, azaz 
beindítják a kreatív folyamatot, ötleteket és lehetőségeket generálnak az 
anyaggal való munkához, akkor teljesítették a küldetésüket.

A gyakorlatban a színészek kombinálják ezeket a technikákat, hogy 
gazdag és összetettebb előadásokat hozzanak létre. Az egyes technikák 
külön-külön való megértése és a velük való munka leginkább azoknak a 
csapatoknak segít, amelyek mélyebben szeretnék elsajátítani a Newspaper 
Theatre módszerét. 
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Újságszínház
 - forgatókönyv példák

Az Újságszínházzal végzett munkánkból válogattunk ki különböző 
országokból származó példákat, hogy bemutassuk, hogyan alkalmaztunk 
néhány technikát a gyakorlatban.

Először az országokat, témákat és az alkalmazott technikákat jelöljük 
meg, majd minden egyes példa esetében a kibővített, részletes változat 
következik. 

Portugália -Cyberbullying/szexelés/társak közötti nyomásgyakorlás 
("Történet reklámelemekkel", "Kereszt/ellentmondásos történetek")

Románia - Nemi alapú erőszak a romániai közbeszédben 
("Reklámelemeket tartalmazó sztori", "Kereszt/ellentmondásos történetek", "Túlzó 
elemeket tartalmazó történet", "Hiányzó információkat tartalmazó történet").

Lengyelország - Női gyilkosságok Latin-Amerikában ("Történet 
pontosan a kontextusban", "Történet hiányzó információkkal", "Történet megfelelő 
érzelmekkel")

Magyarország - Családon belüli erőszak ("Történet a hiányzó 
információval", "Történet reklámelemekkel", "Történet pontosan a kontextusban")

Görögország - Lakhatási bizonytalanság ("Történet a hiányzó 
információkkal", "Történet eltúlzott elemekkel", "Történet pontosan a 
kontextusban", "Történet a kontextuson kívül", "Történet reklámelemekkel", 
"Történet megfelelő érzelmekkel", "Történet plusz párhuzamos cselekvés")

Norvégia - A tömegközlekedési infrastruktúra hiánya ("Történet a 
hiányzó információkkal", "Történet megfelelő érzelmekkel")
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Portugália

Cím: 
“Are you ON or OFF (line)?”

Téma:
 Cyberbullying/ szexelés/ nyomást gyakorló kortársak  

Médiaforrások: 
https://www.noticiasaominuto.com/tech/1415576/maioria-dos-jovens-
portugueses-que-enviam-nudes-desconhecem-o-risco; 
https://www.noticiasaominuto.com/pais/299650/sexting-a-ratoeira-que-coloca-
os-jovens-a-nu; 
https://criancasatortoeadireitos.wordpress.com/2016/02/20/conheca-os-perigos-
do-sexting-e-a-forma-de-os-evitar/; 
https://puresight.com/Real-Life-Stories/jessica-logan-1990-2008.html; 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/gender-and-schooling/200912/sexting-
and-suicide; 
https ://www.jn.pt/sociedade/aler tar-os-jovens-para-os-per igos-do-
sexting-1489919.html
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Alkalmazott technikák: 
"Történet reklámelemekkel"

 és "Kereszt/ellentmondásos történetek".

Összefoglaló: 
Öt barátnő beszélget a mindennapok hétköznapi, alkalmi 

vonatkozásairól, egyikük otthonában. Egyszer csak az egyik lány kérést 
kap a barátjától! A férfi azt kívánja a lánytól, hogy küldjön neki néhány 
"aktképet".

Vita alakul ki a téma körül, ahol néhány barátnő támogatja az 
ötletet (már van párja, és ő is megteszi), más ellenzi (aggódik a negatív 
következmények miatt), egy pedig csak elvétve vesz részt a beszélgetésben.

1. jelenet: Reklám a tévében - a lányok csoportja énekel.
We hear a commercial on TV – A jingle, which is a metaphor about 

how young teenagers are living/exploring their intimacy/relationships 
nowadays, unaware of consequences!

2. jelenet: A lányok megdermednek, és egy hangfelvétel hallatszik a 
színpadon.

Az egyik lány barátja üzenetet küld a lánynak azzal a kéréssel, hogy 
küldjön neki néhány aktképet (hangfelvételt hallunk az írott üzenet 
szemléltetésére).

A csoport megdermed - Az első nyilvános megbeszélés zajlik

3. jelenet: A lány elmondja a barátainak, hogy mit kérdezett a barátja.
A lány elmondja a barátainak, hogy a barátja aktfotót kért, és nem 

tudja, mit tegyen. Kikéri a barátai véleményét, de senki sem ért egyet. 
Nyitott befejezéssel zárul.

A cselekmény ismét megáll, és újabb beszélgetésre kerül sor.
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Románia

Cím:
 “Banana Cabaret” 

 

Téma: 
A nemi erőszak a romániai közbeszédben

Felhasznált médiaanyagok:
 újságcikkek, videók, tévéreklámok, online beszélgetések (egy 

speciális online csoportból, ahol a lányok képernyőfotókat tesznek közzé 
azokról a beszélgetésekről, amelyeket véletlenszerűen hozzájuk közeledő 

emberekkel folytattak online).

Főbb cikkek:  
https://www.libertatea.ro/stiri/dana-budeanu-emisiune-violenta-femei-

procurori-urmarire-penala-3030949; 
https://www.libertatea.ro/stiri/alexandru-balan-a-fost-retinut-vloggerul-

colo-a-instigat-la-violenta-sexuala-3029101 (a cikkekben szereplő személyek 
mindegyike közzétett egy videót, amelyben kifejtik nézeteiket, amelyek később a 
cikkek témájává váltak).
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Alkalmazott technikák:  
 "Alaptörténet", "Történet reklámelemekkel" és "Keresztes/

ellentmondásos történetek", "Történet eltúlzott elemekkel", "Történet 
hiányzó információkkal".

Az előadás összefoglalása: 
A darab egy kabaré/burleszk show formátumú, a házigazda (aki 

nem a darab Jokere) által irányított különböző pillanatokkal: a vlogger, 
aki nyilvánosan nemi erőszakra uszított, és az aktivisták és online 
kommentelők reakciói, a közszereplő, aki nyilvánosan erőszakra uszított a 
nők ellen, egy újragondolt dal a romániai nemi alapú erőszak statisztikáival, 
beszélgetések idegenekkel, amelyeket a nők online posztoltak.

Intro –A színészek táncolnak és énekelnek egy rövid dalt, amely minden 
jelenet után megismétlődik. A dal egy rövid részletet reprodukál egy népszerű 
román diszkódallamból (a 90-es évekből), amely a szavak játékával utal a 
szexuális vonatkozásokra. (A szavak között szerepel többek között: banán) 

A házigazda (nem a Joker) köszönti a nézőket a műsorban, és 
bemutatja az első részletet a showból.

1. jelenet: Két színész, egy férfi és egy nő különböző online beszélgetéseket 
személyesítenek meg, amelyekben a férfi közeledik a lányhoz, és fokozatosan 
agresszívvá válik a válasz vagy az elutasítás hiánya miatt. 

A műsorvezető tapsra szólít fel, és bemutatja a következő pillanatot.

2. jelenet: Egy színész megszemélyesíti Colót, egy vloggert, aki 
megismétli a személyes fiókjában közzétett beszédét. (Amelyben a nemi 
erőszakot és az áldozathibáztatást népszerűsítette). Beszéde után a jelenet 
különböző reakciókkal bontakozik ki: egy aktivista nő panaszkodik erre 
a videóra, és Colo támogatóitól kap visszavágásokat. A jelenet azzal ér 
véget, hogy Colo a rendőrség közbelépése után kijelenti, hogy megbánta, 
és hogy ez csak egy vicc volt.

  A műsorvezető reklámszünetet rendel el.
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Egy korábban a csapat által forgatott reklámot vetítenek. A reklámfilm 
különböző pillanatokat tartalmaz, amelyekben a nők túlzott szexualizálását 
emelik ki és túlozzák el.

 
 A műsorvezető bemutatja a következő meghívottat. 

3. jelenet: Egy színésznő megszemélyesíti Dana Budeanut, egy 
online műsor producerét, aki megismétli az egyik műsorában elhangzott 
beszédét, amelyben a nők elleni fizikai erőszakra buzdít, a partnerük 
részéről.  

A többi színész a beszédének végén különböző, a nemi alapú erőszakkal 
kapcsolatos legújabb romániai statisztikákat tesz hozzá. 

 

A műsorvezető megköszöni mindenkinek a részvételt, 
és lezárja a műsort.

A Joker veszi át a beszélgetést a közönséggel.
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Lengyelország

Cím:
 „Zapatos Rojos/Vörös cipők”

Téma: 
nők ellen elkövetett gyilkosság

Médiaforrás:
 A Tygodnik Powszechny 2020 januárjában megjelent "Latynoskie 

piekło kobiet" (Latin női pokol) című cikke. A cikk latin-amerikai nők 
történeteit meséli el, akiknek erőszakkal, mindenféle bántalmazással és 
a végén a halállal kell szembenézniük. Ezt a jelenséget ott széles körben 

"feminicido" - női gyilkosság - néven ismerik.

Alkalmazott technikák:
 "Történet pontosan a kontextusban", "Történet hiányzó információkkal", 

"Történet megfelelő érzelmekkel".

Minden jelenet előtt vagy után egy narrátor röviden leírja és bemutatja 
a hiányzó információelemeket a közönségnek.
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1. jelenet:
Maria és Diego reggel a lakásukban vannak, a nő reggelit készít neki, 

a férfi késik a munkából, és láthatóan dühös, hogy a nő nem vasalta ki az 
ingét, és lassú a reggelivel. A férfi kiabál vele és meglöki.

2. jelenet:
Maria egy állásinterjúra tart (ezt a tényt eltitkolja a párja elől); találkozik 

a barátnőjével - akit már régóta nem látott. A nő észreveszi, hogy Maria 
karján zúzódások vannak, fáradtnak és szomorúnak tűnik; megkérdezi, 
hogy minden rendben van-e. Maria megnyugtatja a nőt, mondván, hogy 
minden rendben van, és berohan a találkozóra. Az irodában a főnök, aki 
egy nő, majdnem úgy dönt, hogy felveszi Mariát, de az utolsó pillanatban 
derül ki, hogy a nő terhesség elején van, ami kizárja a kilátásait az új állás 
megszerzésére és a jobb életlehetőségekre a jövőben. 

3. jelenet:
Maria hazaér, Diego már ott van, és egyértelműen dühöng, amiért 

nem volt otthon, késett, és nem készített ételt. A bántalmazás és az erőszak 
tánca kezdődik a nő és a férfi között. A jelenetbe más ',női szereplők'' is 
bekapcsolódnak, a női áldozatok szimbólumaként világszerte.

4. jelenet:
Pár évvel később - látjuk Mariát a lányával, elhaladnak egy focipálya 

mellett, ahol fiúk sportolnak. A kislányt érdekli a velük való játék, ezért 
odamennek egy edzőhöz, aki egy nő, és megkérdezik, hogy lehet-e 
csatlakozni a csapathoz. Az edző azt válaszolja, hogy a foci és ez a 
tevékenység szigorúan a fiúknak való, akik a jövő bajnokai, a lányoknak 
nem. Az elutasított lány és édesanyja elsétálnak, de hirtelen egy tüntetés 
mellett haladnak el, amely a nők jogait támogatja és a családon belüli 
erőszak ellen küzd. Maria visszautasítja, hogy elvigyen egy szórólapot, 
amely arról tájékoztatja, hol lehet segítséget kérni, de a lánya elveszi.
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5. jelenet:
Maria és a lánya hazaérnek, Diego már ott van - izgatottan, mint 

általában. A lánya odalép hozzá a szórólappal, és arra kéri, hogy hajtsa 
össze egy repülőgépbe. Egy férfi belenéz a papírba, és dühös lesz a benne 
található információktól. Üvöltözni kezd Mariával, lökdösni és ütlegelni 
kezdi, a lány a ',női szereplők" (az áldozatok szolidaritását képviselő) 
segítségével próbál visszavágni, de nem bír vele. Egy költői, de tragikus 
tánc stílusában megöli a lányuk jelenlétében.

Zárás:
A színészek rövid tényösszefoglalót adnak a "feminiciado"-ról a latin 

országokban. A legvégén valós tüntetésekről készült videót játszanak le.
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Magyarország

Cím: 
Mondóka

 

Téma: 
Családon belüli erőszak (fiatalember veri a szüleit)

Média források: 
A mainstream média egyik cikke így foglalta össze a dolgot: 
Média források: A mainstream média egyik cikke így foglalta össze a 

dolgot: "Egy 24 éves férfi ellen indult bírósági eljárás, aki 2018 júliusa és 2019 
decembere között rendszeresen verte édesanyját, édesapját és mozgáskorlátozott 
nagymamáját. Többször elvette a pénzüket. Előfordult, hogy anyja verése közben 
alkoholos befolyásoltság alatt állt, megharapta a kezét és gyerekdalok mondogatása 
közben megrúgta. Megharapta a nagymamáját, az apja fejét ököllel ütötte. Az 
ügyész fegyházbüntetést kért".

Alkalmazott technikák:
: "Történet a hiányzó információkkal", "Történet reklámelemekkel", 

"Történet pontosan a kontextusban".

1. jelenet: A rendőrség letartóztatja Zsoltot (a fiút).

2. jelenet: (múlt) Mónika (anya) játszik a 4 éves Zsolttal, gyerekdalokat 
tanít neki. Kálmán (apa) részeg, pénzt követel Mónikától, ütni és rugdosni 
kezdi őt és a gyereket is.

 
3. jelenet: Kálmán, Mónika és Zsolt a nagymamához költözik, 

mivel Kálmán alkohol- és játékfüggő - elvesztették a lakást a városban. 
Ibolya, a nagymama gyűlöli Mónikát, mivel szerinte ő az oka Kálmán 
alkoholizmusának.
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4. jelenet: Zsoltot állami gondozásba veszik, mivel a szülők nem 
tudnak gondoskodni róla. Mónika ritkán látogatja, ígéretekkel kecsegteti, 
hogy kiveszi az intézetből, de ez sosem történik meg. A látogatások során 
folyamatosan a gyerekverset meséli a fiának.

5. jelenet: Zsolt 22 éves, kiszabadul az állami gondozásból, hazatér az 
összegyűjtött pénzzel, amit a család elkölt. Zsolt bosszút áll az elvesztett 
gyerekkoráért, és elkezdi verni a családot. Elkezdi rugdosni az anyját, 
miközben a gyerekdalokat mondja.

6. jelenet: Az ügyész felolvassa Zsolt vádjait.
X. jelenet (Csak az előkészítés során használták): Kálmán kísértésbe esik, hogy 

a bárba menjen és játsszon a nyerőgépen, angyali és ördögi hangok mondják neki, 
hogy mit tegyen, és ő enged az ördögi hangnak. 
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Görögország

Cím:
 Leonidas

Téma:
 Lakhatási bizonytalanság

Média források: 
A fő cikk egy hajléktalan emberrel, Leonidasszal készült interjú volt, 

aki 63 évesen vált hajléktalanná a gazdasági válság miatt, amely miatt 
elvesztette állását egy nagy könyvesboltban, ahol évek óta dolgozott. Mivel 
majdnem 10 évig hajléktalan volt, végül valahogyan (a közösségi médián 
keresztül és a nagyszámú és gyors nyilvános reakciónak köszönhetően) 
sikerült több ezer könyvet összegyűjtenie és egy használt könyvesboltot 
létrehoznia, amelyet a mai napig fenntart, és amelynek alkalmazottai 
szintén hajléktalan emberek. 
(https://www.kathimerini.gr/life/people/1067108/mathimata-zois-apo-enan-
astego/)

Technikák: 
 "Történet a hiányzó információkkal", "Történet eltúlzott elemekkel", 

"Történet pontosan a kontextusban", "Történet a kontextuson kívül", 
"Történet reklámelemekkel", "Történet megfelelő érzelmekkel", "Történet 
plusz párhuzamos cselekvés"

Első rész 
• A Leonidasz történetére épülő és ahhoz kapcsolódó képzeletbeli elemeket 

használtunk (Kontextuson kívüli + eltúlzott elemek), hogy egy TV-show 
játékot (Reklámelemek) alakítsunk ki, valamint felhasználtunk néhány 
kiegészítő információt és szereplőt más történetekből - cikkekből (Hiányzó 
információk), főként a lakhatással és hajléktalansággal kapcsolatos 
statisztikákról, amelyeket élményszerű történetekké alakítottunk 
(Megfelelő érzelmek), hogy a TV-show játék kérdéseit a "Legyen ön is 
milliomos!" című műsor stílusában alakítsuk ki.
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• A színpad két részre van osztva; a bal oldalon a tévéműsor zajlik, a jobb 
felén pedig Leonidasz lakását látjuk, néhány pillanattal azelőtt, hogy 
utoljára elhagyja a házát és hajléktalanná válik; Leonidasz a tévét nézi, és 
a bal felén zajló műsorban ŐKET nézi (Párhuzamos cselekvések).

• A műsorban (melynek neve Ördögi kör) 3 játékosunk van: Leonidas, 
Adriana (a volt munkaadója a könyvesboltban) és Stamatis (egy férfi, 
aki hamarosan elveszíti a házát).  A többi szereplő a műsorvezető (egy 
groteszk figura) és egy hang-kommentelő.

• A végén Leonidas nyeri a műsort, mivel minden kérdésre helyesen válaszol, 
és ekkor értjük meg, hogy azért tud ennyit a lakhatási bizonytalanságról, 
mert Ő IS hajléktalan!

Második rész
• Amikor a műsor véget ér, Leonidast a színpadon ábrázolják, amint a 

háza kanapéján ül, és megértjük, hogy végig a TV-műsort nézte, és 
hogy ez egy ismétlés volt (a múlt, a jelen és a jövő valahogy összeolvad 
- elidegenítő technika, hogy hangsúlyozzák, hogy mindenki, minden 
pillanatban elveszítheti a kényelmét és a házát).

• Leonidas bekapcsolja a tévét, és elkezdi összepakolni a cuccait, és 
különböző módon interakcióba lép a lakással, hogy végül utoljára 
elhagyja a lakását (ez a rész mind csöndes és SÖTÉT, ellentétben az 
elsővel, amely tele volt beszéddel, zenével, zajjal és fényekkel).

A vége
• A nézők láthatják, ahogy Leonidasz becsukja maga mögött egykori 

lakásának ajtaját, és lassan, a közönségnek háttal elvonul. A fények 
lassan elsötétülnek, és megjelenik Joker.
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Norvégia

Cím: 
Kevés busz, kevés lehetőség

Téma: 
A tömegközlekedési infrastruktúra hiánya

Média források:
 Helyi újság (nyomtatott változatban); a közösségi médiában a probléma 

által érintett fiatalok nyilvános posztjai; a busztársaság honlapja.

Alkalmazott technikák: 
"Történet a hiányzó információkkal" és "Történet a megfelelő érzelmekkel"

1. jelenet: Az iskolából a táncórára (egyik faluból a másikba)
A jelenet egy balestrand-i osztályteremben kezdődik, az internátus 

gimnáziumban. Két diák próbál engedélyt kapni a tanáruktól, hogy 
öt perccel a vége előtt elhagyhassák az órát. El kell érniük a buszt, ami 
elviszi őket Leikangerbe, ahol táncórájuk van. Leikanger 30 percre van 
Balestrandtól busszal. A tanárnő nemet mond. A diákoknak sietniük 
kell az iskolai csengetés után. Azt tervezik, hogy a buszmegálló melletti 
boltban vesznek valami ennivalót, de elkésnek, így le kell mondaniuk az 
ételről. A buszban halljuk a beszélgetésüket. Nagyon bosszúsak, amiért 
nincs étel, ugyanakkor örülnek, hogy részt vehetnek a táncórán, ami a 
kedvenc szabadidős tevékenységük.
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2. jelenet: Szabadidős tevékenység / táncóra
A diákok megérkeznek a táncórára, és találkoznak barátaikkal és 

tanárukkal. A tevékenység után az egyik diák tájékoztat mindenkit egy 
buliról, amelyet a hétvégére terveznek az egyik közeli faluba. Mindenki 
nagyon izgatottan várja ezt. Mindenki el akar menni, de néhányan 
rájönnek, hogy nincs megfelelő tömegközlekedés, hogy elférjen ez a 
kirándulás. Később látjuk a két balestrand-i diákot, akik azt próbálják 
kitalálni, hány órát kell várniuk Leikangerben, hogy visszamehessenek 
a balestrand-i bentlakásos iskolájukba. Amikor a többi diák meghallja, 
hogy a balestrand-i lányoknak 3 órát kell várniuk, meghívják őket egy 
találkozóra, amelyet arra az estére terveznek.

3. jelenet: Az ifjúsági tanács ülése Leikangerben
A balestrand-i lányok nagyon örülnek a meghívásnak, és részt 

vesznek a találkozón. Ez az ifjúsági tanács egyik rendszeres találkozója, 
ahol különböző, a mindennapi életükben felmerülő problémákat vitatnak 
meg, és a tömegközlekedés az egyik ilyen probléma. A lányok nagyon 
boldogok, amikor meglátják a süteményt az asztalon, mert nagyon 
éhesek. Az idő elrepül, és jót beszélgetnek. Hirtelen a lányok rájönnek, 
hogy elkésnek a buszról. Ez az egyetlen busz aznap estére, és nincs más 
választásuk, hogy visszautazzanak Balestrandba. Az egyik leikangeri lány 
meghívja őket, hogy aludjanak nála.



53  

Újsághír Színház
-Módszertani útmutatások-

Ebben a fejezetben azokat a legfontosabb szempontokat foglaltuk 
össze, amelyeket egy, a módszerrel dolgozni kívánó csapatnak át kell 
néznie, meg kell értenie és meg kell hoznia a kapcsolódó döntéseket.

Az újságszínháznak, ellentétben a fórum-, a kép- vagy a törvényhozási 
színházzal, nincs pontos szerkezete. Ezért úgy döntöttünk, hogy 
iránymutatásokat és kérdéseket mutatunk be az út során, és nem néhány 
konkrét követendő lépést (mivel nincsenek is ilyenek).  

Természetesen ennek a folyamatnak a kezdetét, mint minden 
csoportfeladat esetében, a csapat határozza meg, hisz ez az a kontextus, 
amelyben a csapat végül is együtt dolgozott. Számos tényező befolyásolja a 
munkamódszert: korábbi tapasztalatuk, motivációjuk, a csapat dinamikája, 
a munka terjedelme, pénzügyi kérdések, időkeret stb. E tényezők 
különböző kombinációi befolyásolják a folyamat különböző fázisaira 
szánt időt, valamint a "kockázatvállalás" szintjét a teljes vállalkozásban. 
Nem kívánjuk e szakaszok dinamikáját feltárni, mivel bízunk abban, hogy 
minden csapat megtalálja az útját saját saját sajátosságai, profilja és sajátos 
kontextusa alapján.

Ebben a fejezetben az Újsághír Színházzal kapcsolatos sajátos 
szempontokra összpontosítunk, és arra, hogy egy csapatnak hogyan kell 
foglalkoznia velük a munkafolyamat különböző szakaszaiban: 

• Az elnyomás típusa
• Cél és célközönség
• Médiatartalom és előkészítés
• Előadás és interakció a közönséggel
• Kockázatok és kihívások
• Online adaptációk
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Az elnyomás típusai, amelyekkel egy
                        újságszínházi darabban foglalkozni lehet 

Bármely forgatókönyv fő forrása és kiindulópontja a médiatartalom, 
bármilyen formában, sugárzott, fizikailag vagy az interneten közzétett formában. 

Milyen elnyomás bontakozik ki a médiaprodukciókban?  ....nos, 
mindenféle elnyomás: 

• Egyének által, más egyénekkel (vagy állatokkal) szemben 
magánlakásokban, iskolákban, munkahelyeken, utcákon, üzletekben, 
tömegközlekedési eszközökön, parkokban, bárokban, éttermekben, 
szállodákban stb.

• Az állam által, az állami képviselők visszaélései, korrupció, 
diszkriminatív törvények, a reakció vagy beavatkozás hiánya, az 
elnyomott csoportok elégtelen védelme stb. formájában.

• A magánszektor által a munkavállalókkal való rossz bánásmód, 
visszaélések, diszkrimináció, a termelés teljes láncolatát érintő káros 
gyakorlatok, a felelősség megtagadása, illegális tevékenységek, zsarolás 
és korrupció formájában az állami hatóságokkal kapcsolatban stb.

• A reklámipar által, a különböző csoportokra nézve káros, 
diszkriminatív vagy veszélyes narratívák vagy társadalmi ábrázolások 
népszerűsítése/örökítése tekintetében.

• A művészet és a populáris kultúra alkotói által, a megbélyegző, 
diszkriminatív, gyűlöletkeltő és egyéb problematikus értékeket 
népszerűsítő produkciók tekintetében.

• A különböző (szervezett vagy informális) polgári csoportok/
mozgalmak által a társadalom más csoportjainak vagy egyéneknek a 
szabadságát és jogait érintő intézkedések tekintetében. 
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A médiatartalom felfedheti a különböző szinteken zajló elnyomást, mint:
• helyi, nemzeti vagy globális
• mikro, makro vagy meta
• egyéni, intézményi, rendszerszintű vagy szociokulturális mentalitások
• látható vagy láthatatlan
• konkrét vagy absztrakt
• érzelmi, racionális vagy viselkedési 

Az újságszínházban különböző nézőpontokból foglalkozhatunk 
az elnyomással. Összekapcsolhatjuk a helyi helyzeteket a nemzeti/
nemzetközi körülményekkel vagy keretekkel, valamint a különböző 
generációk vagy intézmények értékrendszereivel; ugyanakkor csak 
egy szinten mélyre hatolhatunk, és elemezhetjük egy nagyon konkrét 
kontextus összes sajátosságát.

Egy újságszínházi darabnak CSAK az elnyomás egy konkrét típusára 
kell összpontosítania, amelyet egy vagy több szinten lehet vizsgálni.

 
Ez a követelmény azért fontos, hogy a közönséggel folytatott beszélgetések 

fókuszában maradjon, és hogy különböző típusú cselekvéseket váltson ki az 
elnyomás ugyanazon problémájával kapcsolatban.

Nyilvánvaló, hogy az elnyomás szinte egyetlen típusa sem jelent 
önálló problémát a társadalomban anélkül, hogy ne kapcsolódna vagy 
ne árnyékolna be egy másik típusú nehézséget. 

A problémák összetett rendszerében a kérdések közötti kapcsolatok 
és összefüggések megértése hasznos és ajánlott. Ez különbözik a több 
problémával való foglalkozástól, amelyeket egyformán és kiegyensúlyozottan 
kell feltárni; a több problémára való összpontosítás általában vagy felületes 
megközelítéshez vezet, vagy nagyon zavaros vitát gerjeszt.     

Példák
• A környezetkárosodást a cikkek/médiatartalmak bármilyen 

kombinációjának felhasználásával lehet vizsgálni, például: 
esettanulmány egy gátépítésről, amely vízelvezetéshez, állatok 
pusztulásához és a megélhetés veszélyeztetéséhez vezetett; 
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hirdetés egy multinacionális vállalat termékéről; tanulmány a 
Fenntartható Fejlődési Célok elérésének előrehaladásáról világszerte; 
cikk egy illegális erdőirtások elleni diák-tüntetésről; cikk a Föld 
Túllépésének Napjáról. A téma helyi, nemzeti, nemzetközi, egyéni, 
intézményi, látható és/vagy láthatatlan szinten is feldolgozható.

• A nemi megkülönböztetés témakörét a gyermekek nemi szerepeiről 
és sztereotípiáiról szóló cikk segítségével lehet feltárni; egy cikk az 
egyetemi szexuális zaklatásról; egy másik a nők politikai és vezetői 
pozíciókban való képviseletével kapcsolatos statisztikákról; egy 
cikk a nők szerepéről és hatalmáról a világ különböző vallásaiban; 
valamint a női testeket a férfiakéval összehasonlítva tárgyiasító 
különböző reklámok. A játék megvalósítható úgy, hogy csak egy 
ilyen cikket használunk, azért hogy ráközelítsünk arra a konkrét 
kontextusra/szintre, ahol az elnyomás megnyilvánul. Vagy több ilyen 
cikket kombinálunk, és kiegyensúlyozzuk a vitát a gyermeknevelés, 
a negatív viselkedés, a vallás és a spirituális befolyás témában a 
társadalom egésze és ugyanennek a témának más nézőpontjai között. 
A témát lehet érzelmileg, racionálisan, viselkedésileg, helyi, nemzeti, 
nemzetközi, egyéni, intézményi, láthatóan, láthatatlanul, konkrétan 
és/vagy elvontan kezelni.
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Cél és Közönség

Gyakran kapjuk ezt a kérdést új tanulóktól és kollégáktól, akik 
érdeklődnek a módszer iránt.

Miért dolgozunk az Újságszínházzal, mi a célja?  

Ez egy jogos tudásigényt tükröz a munkánk hatókörével kapcsolatban, azért 
hogy keretbe foglaljuk és világosabb értelmet adjunk neki. Az Elnyomottak Színháza 
többi módszerére megvan ez a válasz, akkor mi a helyzet az Újságszínházzal?

Emlékeztetőül, például
• A Fórum Színház célja, hogy megváltoztassa a hozzáállást, a döntéseket, és képessé 

tegye a különböző egyéneket (elnyomottakat, szövetségeseket, semlegeseket) 
arra, hogy másképp cselekedjenek az elnyomási helyzetekben, amelyekben 
érintettek.

• A jogalkotási színház célja a rendszer és a jogi keret megváltoztatása, 
amely lehetővé teszi az egyének közötti elnyomást, vagy amikor a 
strukturált rendszer közvetlenül elnyomja a különböző csoportokat.

Az újságszínháznak lehet például az a célja, ami a Fórum vagy a 
Törvényhozó Színházé, vagy bármelyik más technikáé; nincs szigorúan 
meghatározott tevékenységi köre! Ez az egyik oka annak, hogy ez a 
módszer olyan gazdag és sokoldalú. Olyan messzire és olyan nagyra 
nőhet, amilyen messzire és amilyen nagyra a vele dolgozó csapat kívánja.

Emiatt az aspektus miatt sok csapat valójában nem tud egyértelmű 
fókuszt és célt kitűzni, amit az előadással el akar érni. 

!Annyira elmerülnek a médiaanyagokkal való munka, az olvasás és a kutatás 
folyamatában, a kreativitásuk aktiválásában, miközben különböző technikákat 
kombinálnak, és végül elfelejtik, hogy miért is csinálják ezt az előadást.

!Ragaszkodnak egy adott cikkhez vagy technikához, amelyet használni 
és alkalmazni akarnak, ami nem feltétlenül hozza olyan fénybe a témát, 
mint amilyenben eredetileg szerették volna. Művészi vagy személyes 
döntések miatt útközben megváltoztatják a célt - szem elől tévesztik 
ennek az előadásnak a valódi célját. 
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 Ajánlásaink a következők:

• A folyamat korai szakaszában határozzunk meg egy világos célt. 
Ez segít átnézni a médiaanyagot, összpontosítani a keresést, és jobb 
és hasznosabb eredményeket hozni. A cél segít az alkalmazható 
technikák kiválasztásában is, és megkönnyíti az előadás fejlődését. 

 
• A célnak egy konkrét témára, célcsoportra és a közönség tagjaiban 

kiváltani kívánt változásra kell utalnia.  
• A témának a valós elnyomáshoz kell kapcsolódnia.
• A célcsoport (potenciális közönség) lehet a probléma által közvetlenül vagy 

közvetve érintett ember, az elnyomottak szövetségesei, a kívülállók vagy 
akár az elnyomók is (de az elnyomók soha nem lehetnek a fő célcsoport).

• A célcsoportodnak olyan embereknek kell lennie, akik valamilyen 
mértékben kapcsolódnak az általad tárgyalt problémához; a témának 
relevánsnak kell lennie az életük szempontjából.

• A változás, amelyet el akarsz érni, célozhat bizonyos témákkal 
kapcsolatos nézeteket és álláspontokat, különböző cselekvéseket, 
döntéseket, konkrét részvételt a megközelített kérdésekben stb. 

 
• Kalibráld a célodat azokhoz a feltételekhez, amelyek között meg tudod 

szervezni magad: a fejlesztésre és magára az előadásra rendelkezésre álló idő, a 
csapat, különösen a Joker tapasztalata, a választott témával kapcsolatos érzékenység 
szintje a társadalomban, a lehetséges kockázatok és kihívások, valamint a csapat 
képessége, hogy megbirkózzon velük, stb. Próbáljon reális lenni, és a csapat 
lehetőségein és a rendelkezésre álló időn belül törekedjen a cél elérésére.

• A célnak konkrétnak kell lennie, nem pedig homályosnak vagy 
általánosnak. Egy laza cél olyan mintha nem is lenne cél; lehet, hogy 
formálisan fel van sorolva, de a folyamat során soha nem hasznos. Egy 
világos és konkrét célt a közvetlen és hosszú távú hatás szempontjából 
is lehet értékelni és mérni (lásd az Értékelés és hatásvizsgálat című fejezetet). 
"A romániai diszkriminációval kapcsolatos általános érdeklődés 
felkeltése" meglehetősen hiábavaló cél a "proaktív magatartás ösztönzése 
a fiatal diákok körében a romániai romák diszkriminációjával 
kapcsolatban" célhoz képest.
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• Még akkor is, ha ezt a módszert arra szeretnéd használni, hogy 
tájékoztasson és felhívja a figyelmet bizonyos problémákra, amelyek 
nem feltétlenül relevánsak/jelen vannak egy bizonyos közönség 
életében. Tanácsos (és biztosan lehetséges) kapcsolatot találni és a 
szóban forgó kérdéseket összekapcsolni a saját életükkel: még ha elvont 
vagy szellemi módon is. Vannak olyan újságírói technikák, amelyek 
segíthetnek ebben a tekintetben. Ez fontos és hasznos a kívánt változás 
eléréséhez, ugyanis ha az emberek úgy érzik, hogy kapcsolatban állnak 
egymással, nagyobb valószínűséggel lesznek érdekeltek abban, hogy 
többet tudjanak meg, hogy részt vegyenek és tegyenek valamit.

• Ellenőrizzük a célunkat a felkészülés során. Gyakran előfordul, hogy 
a csapatok elragadtatják magukat a folyamat során, és letérnek az útról az 
ötleteikkel, amelyek bizonyos mértékig nem illeszkednek a megbeszélt 
céllal. A célt arra kell használni, hogy irányítsa a folyamatot, de arra is, 
hogy a célhoz viszonyítva nyomon követhessük és ellenőrizhessük az 
előrehaladást, a teljesítmény pontosságát és alaposságát.

• Ne határozzuk meg a célt azután, hogy már kidolgoztuk az előadást. 
A cél nem egy cím, amelyet a darab megírása után adsz neki. A cél 
befolyásolja a döntéseidet abban a tekintetben, hogy mely cikkek vagy 
technikák támogathatják a legjobban a cél elérését, és logisztikailag 
is, hogy biztosan elérd azt a közönséget, amelynek a legnagyobb 
szüksége van erre a darabra. Mindezeket a szempontokat egy általad 
létrehozott formába (a kész előadásba) formálni helytelen. Ez ugyanis 
tiszteletlenséget mutat az Elnyomottak Színháza módszerével és 
elveivel szemben, és ha ezeket szándékosan és/vagy felszínesen 
közelíted meg az nagy valószínűséggel üres eredményekhez vezet. 

Kritikai reflexió: A médiafogyasztás kritikája része kell, hogy legyen 
az előadás céljának? Lehet-e úgy előadást csinálni, hogy valójában nem 
célunk a médiafogyasztás kritizálásának ösztönzése?
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Itt megoszlanak a vélemények, mindegyik oldalnak megvannak a 
maga érvényes érvei. 

• Az újságszínház csak eszközöket kínál ahhoz, hogy művészileg 
összetett módon foglalkozzunk az elnyomás különböző fajtáival, 
hogy a közönséget egy nagyon konkrét beszélgetésbe vonjuk be, és az 
elnyomással kapcsolatos változásra hívjuk őket. Miért kell mindehhez 
hozzátenni a médiafogyasztás kérdését? Néha ez nem segít; rá van 
erőltetve a fő kérdésekre, amelyekkel dolgozni akarunk, és elvonja a 
figyelmünket.

• Az újságokat/médiaanyagokat forrásként használhatjuk az 
Elnyomottak Színháza bármely más típusú módszeréhez, és 
ezeket az előadásokat nem fogjuk újságszínháznak nevezni. Ennek 
a módszernek a kreatív fejlesztési folyamat mellett az a sajátossága, 
hogy médiatermékekkel dolgozik. Bármilyen témával foglalkozunk, 
feltehetjük a kérdést, hogy a média hogyan ábrázolja, hogyan tudósít 
az ilyen témákról, és hogyan pozícionáljuk magunkat az ilyen 
médiatartalmak fogyasztóiként. Nem kell, hogy általánosságban a 
kritikus médiafogyasztásról legyen szó, de legalább az előadásunk 
témájára vonatkozóan kitérhetünk rá. 
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Médiatartalom és előkészítés

Az Újságszínház keretében a médiatartalomnak gyakorlatilag mindent 
tekintünk, ami a nyilvánosság számára készült és széles körű terjesztésre 
irányul. Ha a múltban az ilyen tartalmak útjait a nyomtatott (újságok, 
magazinok, szórólapok stb.), a rádió, a televízió, a mozi és a hangfelvételekre 
szűkíthettük le. Manapság sokkal szélesebb spektrumú lehetőségekkel 
rendelkezünk, amit különösen az internet használata könnyít meg.

Az internet határozottan megkönnyítette az új típusú médiumok 
megjelenését, valamint a "hírek" létrehozását és terjesztését, könnyebben 
és gyorsabban. Ebben a pillanatban bárki lehet médiateremtő; többé nem 
hagyatkozunk a hagyományos médiaintézményekre, ha naprakészek 
akarunk lenni a világban történtekről; nem elégszünk meg azzal, hogy 
csak fogyasztók vagyunk, hanem médiatartalmakat gyártunk és/vagy 
terjesztünk másoknak - aktívan részt veszünk a komplex médiahálózatban.

Az Újságszínházban felhasználhatjuk a mainstream, alternatív vagy független 
médiaszereplők anyagait, akik lehetnek akár formálisan, akár informálisan 
szervezett csoportok, valamint önállóan tevékenykedő magánszemélyek. 

A mainstream alatt a különböző nagy tömegmédiumokat értjük, 
amelyek sok embert befolyásolnak, valamint tükrözik és alakítják a 
társadalomban uralkodó értékeket, normákat és narratívákat; ezeket 
általában vagy az állam, vagy nagyvállalatok/magánintézmények 
finanszírozzák/ellenőrzik. Gyakran a média előállításának és terjesztésének 
több csatornáját használják (nyomtatott sajtó, műsorszórás, internet 
stb.); még akkor is, ha más-más nevet viselnek, és úgy tűnhet, hogy nem 
ugyanazok az emberek vagy struktúra(k) tulajdonában vannak. 

Az alternatív média általában kisebb számú emberhez jut el, 
kevesebb csatornát használ produkciói terjesztésére, és a mainstream 
médiához képest alternatív nézőpontokat mutat be. Általában kevesebb 
támogatással rendelkeznek, és inkább a saját ügyfeleik/médiafogyasztóik 
hozzájárulására támaszkodnak. Az alternatív médiaszereplők lehetnek 
függetlenek, de nem mindig azok; akik mégis azok átláthatóak és nyíltak a 
finanszírozásukat és az állami vagy magánérdekeltségekhez való kötődés 
teljes hiányát illetően
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Milyen típusú média anyagok használhatók: 

• Cikkek
• Kommentárok 
• Interjúk 
• Beszédek
• Jelentések
• Videók
• Fotók, képek, mémek stb. 
• TV/Rádió műsorok
• Podcastok
• Felmérések 
• Statisztikák 
• Kutatások
• Hírlevelek 
• Kampányanyagok 
• Hirdetések, plakátok, reklámok, bannerek, hirdetőtáblák stb.
• Közösségi média posztok 
• Fogyasztói megnyilvánulások (hozzászólások, reakciók stb.)
• Fórumok 
• Nyilvános csevegőszobák 
• E-mailek
• Sajtóközlemények 
• Grafika (a közzétett oldalakon való elhelyezés szempontjából is)
• Filmek
• Dokumentumfilmek
• Zene
• Felvételek
• Könyvek
• Kormányzati és magánjellegű kötelező közérdekű információk 
• Videojátékok
• Utcai művészet
• Képregények
• Rajzfilmek
• Alkalmazások
• .......
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Az újságszínházi fejlesztés során előnyben kell részesíteni az 
olyan újságírói anyagokat, amelyek aktuális eseményekkel, témákkal, 
trendekkel és emberekkel foglalkoznak; ezeket kombinálni lehet 
más típusú anyagokból gyűjtött különböző típusú információkkal. 
Mindazonáltal nincs szigorú szabály ebben az értelemben; a választott 
elnyomási témától függően lehet, hogy relevánsabb és pontosabb más 
típusú tartalmak használata (a korábban említettek közül).

Egyetlen médiaszereplő sem 100 %-ban objektív a tudósításaiban 
vagy a tudósításokban. Van elfogultság; ha nem is a téma bemutatásának 
módjában, de legalább a kihagyott információk szempontjából, vagy 
mindkettő. Természetesen vannak különbségek abban, hogy egyes cikkek 
mennyire objektíven íródnak másokhoz képest, de fontos mindig észben 
tartani, hogy bizonyos mértékig minden média elfogult - valahol az 
objektivitás spektrumán helyezkedik el. 

A tényeknek a társadalom eseményeiről és aspektusairól, például a 
gazdaságról, a politikáról, a kultúráról stb. szóló pontos beszámolóknak 
kellene lenniük. A tényeket különböző hivatalos dokumentumokban és 
kiadványokban lehet ellenőrizni és igazolni. A vélemények egyértelműen 
szubjektívek, különböző emberek értelmezésein, nézőpontjain és nézetein, 
valamint hátterén, tapasztalatain vagy élethelyzetén alapulnak. Néha a 
véleményeket tényekként tálalják a különböző médiaközleményekben

Egyes emberek (különböző hatalmi szerepekben: például politikusok, 
választott tisztségviselők, vallási mozgalmak vezetői, vállalatok vezérigazgatói stb., 
valamint a hozzájuk kapcsolódó médiaszereplők) időnként vitatják a különböző 
tények igazságtartalmát, és a vitatott események saját verzióját mutatják be, 
és ezeket "alternatív tényeknek" nevezik. Nincsenek "alternatív tények" - a 
tények azok tények! Ilyenkor az történik, hogy véleményeket vagy kitalált 
tényeket mutatnak be és álcáznak "alternatív tényeknek", hogy zavart 
keltsenek, és kétségeket ébresszenek a tényközlések érvényességében.
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Az "álhírek" olyan cikkekre utalnak, amelyek szándékosan és 
bizonyíthatóan hamisak, és amelyek célja, hogy manipulálják az emberek 
valós tényekről, eseményekről és állításokról alkotott képét. Az információt 
olyan hírként tálalják, amelyről (legalábbis eredeti) támogatója tudja, hogy 
hamis, és amely bizonyíthatóan téves tényeken, vagy olyan állításokon 
vagy eseményeken alapul, amelyek bizonyíthatóan nem történtek meg. Ez 
a meghatározás kizárja a nem szándékos tudósítási hibákat, a szatirikus 
produkciókat és az elfogult (de nem hamis) jelentéseket. 

Bár az állítás szerint a szándékosság megléte az álhírek terjesztésének 
feltétele, gyakran előfordul, hogy olyan emberek, akik valóban hisznek az 
általuk követett hírek igazságában, megosztják és népszerűsítik azokat a 
közösségi hálózatukban.

Az internetnek köszönhetően az információ csak néhány kattintással 
elérhető, és határtalannak tűnik. Elméletileg ennek felhatalmazónak 
kellene lennie. A gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy a valótlan vagy 
félelmet keltő információk terjednek a legszélesebb körben.
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Irányelvek az újságszínházi csapat számára
*Az "Előkészítő gyakorlatok" fejezetben különböző típusú tevékenységeket talál, 

amelyek segíthetnek a csapatoknak az alább említett pontok némelyikének 
végigjárásában  

 
Önkritikai reflexió
Minden személynek, aki ezzel a módszerrel szeretne dolgozni, először 

is el kell gondolkodnia saját médiafogyasztói magatartásán, gyakorlatán 
és értékein. Először is el kell ismerni, hogy szándékosan vagy akaratlanul 
is médiafogyasztónak számítanak; túl sokszor hallunk olyan embereket, 
akik azt állítják, hogy nem követik a híreket, nem néznek tévét, vagy 
hasonló kijelentéseket.

Tetszik vagy sem, akarjuk vagy sem, mindannyian ki vagyunk 
téve a médiatartalmaknak a mindennapi életünk során; csak akkor 
állíthatjuk ezt a tényt, ha távol, elszigetelten, a társadalomtól elzárt 
helyen élnénk, elszakadva minden kapcsolatunktól. Ez a gyakorlat fontos 
a médiatermékekkel kapcsolatos minták, preferenciák, előítéletek és 
ítéletek azonosítása érdekében. Lényeges, hogy a médiatartalmak és az 
érintett témák tekintetében világosan meghatározzuk a választásaink és 
preferenciáink mögött meghúzódó értékrendet, hogy azonosítani tudjuk 
a vakfoltokat és azokat a kérdéseket, amelyekkel kapcsolatban kevéssé 
vagyunk kitéve és tudatosítva.   

Alázatosság
Mindannyian egy túlságosan bonyolult, sűrű és információval túlzsúfolt 

világban navigálunk, amely minden irányból és forrásból lesből támad ránk. 
Elég nehéz számon tartani, hogy mi igaz és mi nem, amellett, hogy az erkölcsi 
iránytűnkhöz és értékeinkhez is közel kell maradnunk. A választásaink nem 
tesznek minket jobbá, okosabbá vagy felvilágosultabbá a világban zajló 
eseményekkel kapcsolatban, más emberekhez képest. Ez a sajátos önsegítés 
arra jó, hogy ellenőrizzük és kontrolláljuk ítéleteinket a médiatermékekről és 
a fogyasztók olyan viselkedéséről, amelyekkel nem értünk egyet.

Az újságszínház nagyszerű eszköz arra, hogy vitákat és egészséges 
beszélgetéseket indítsunk el a média által felvetett kérdésekről; NEM arra, 
hogy prédikáljunk vagy lekezeljük azokat az embereket, akiknek más a 
választása/preferenciája a médiafogyasztás terén.
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Semmiképpen sem szabad elnéznünk semmilyen, a médiában felvetett 
viselkedést vagy témát (különösen, ha az veszélyes lehet különböző emberek vagy csoportok 
életére nézve), de el kell ismernünk, hogy az ilyen anyagok és a végfelhasználók 
nem a semmiből teremtődnek. Mindenkinek megvolt a maga útja ahhoz, 
hogy azt higgye, amit jelenleg hisz. Ha hierarchikus besorolásokat teszünk, és 
felsőbbrendű pozícióba helyezzük magunkat, az tükröződni fog a munkánkban - 
erőltetni fogunk, és nem teremtünk teret a konstruktív és átalakító vitáknak

Kiváltságok

Ezek többnyire meg nem érdemelt juttatások vagy előnyös pozíciók, 
amelyeket egy adott társadalmi csoportba tartozó emberek kapnak. Egyes 
kiváltságok (például az életkorhoz, fajhoz, nemhez, szexuális irányultsághoz, 
nemzetiséghez stb. kapcsolódó kiváltságok) az egyén erőfeszítéseitől 
függetlenül (életének bármely pontján), mások (például a társadalmi 
státuszhoz, iskolai végzettséghez stb. kapcsolódó kiváltságok) pedig idővel, 
az egyén által tett különböző erőfeszítések alapján szerezhetők meg.

 
A kiváltságok gyakran láthatatlanok azok számára, akik 

rendelkeznek velük, és ezek alakítják és szűkítik (bizonyos mértékig) 
azt, hogy milyen élettapasztalatokban lehet részünk.

Egy újságszínházi csapatnak figyelembe kell vennie és el kell 
gondolkodnia saját kiváltságairól, különösen akkor, amikor olyan 
témákkal dolgoznak, amelyek nem a saját életük szempontjából 
relevánsak. Amikor a különböző emberek által elszenvedett elnyomással 
foglalkozol, és csak médiaanyagok állnak rendelkezésedre, mint 
"bizonyítékok" a tapasztalataikról, fontos elismerni, hogy talán soha nem 
fogod igazán, teljesen megérteni a tapasztalataikat. Az eltérő kiváltságok 
és életperspektívák túlzott leegyszerűsítéshez, vagy ami még rosszabb, 
az ábrázolni kívánt csoportok áldozattá válásához vezethetnek. Ha 
szükséges, az előkészítő munka során a csapatnak közvetlen kapcsolatba 
kell kerülnie azokkal az emberekkel, akik megtapasztalják az ábrázolni 
kívánt helyzeteket. Ez segíthet a mélyebb, tartalmasabb, érzékenyebb 
megértésben és következésképpen az árnyaltabb előadásban. Ez az érintett 
emberek érzékeny és tiszteletteljes ábrázolásához is szükséges. 
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A médiaanyagok kiválasztása

Ebben a szakaszban két fő kiindulópont van: vagy már van témája, 
vagy szeretne egy témát meghatározni, amellyel dolgozni szeretne. 

Ha már megvan az elnyomás témája/típusa, amivel dolgozni szeretne, 
először a legfontosabb közelmúltbeli médiaprodukciókat kell átnéznie. 
Tanácsként jobb, ha a mainstream és populáris médiával kezdesz, és 
kiválasztasz különböző darabokat, amelyek (közvetlenül vagy közvetve) 
foglalkoznak a témáddal; ezután elemezd az alternatív vagy független 
médiát, és válassz ki onnan is néhány lehetőséget; mindenképpen nézz át 
olyan anyagokat, amelyeket nem gyakran követsz. Tartsa szemmel azokat 
a témákat (eseményeket, incidenseket, helyzeteket stb.), amelyek nagy 
figyelmet kaptak (bármilyen formában), és ezeket is válassza ki. Ha már 
tudod, hogy ki a célközönséged, akkor jó, ha ezt a szűrőt használod az 
anyagok első körös kiválasztásakor. Amit eddig összegyűjtöttél, az most 
már a médiatartalmak "generatív készletét" jelenti.

Amikor témát keresel, és teljes szabadságod van abban, hogy 
milyen típusú elnyomásra koncentrálj, először is ellenőrizd, hogy van-e 
olyan égető vagy nagy érdeklődésre számot tartó téma a csapattagjaid 
körében, amelyet ezzel a módszerrel szeretnének feltárni. Ha a csapaton 
belül nem merül fel téma, akkor lépjen tovább a média által kínált 
témák felé. Ossza szét a szerepeket a csoportban, hogy néhány napon 
keresztül figyeljék a különböző típusú médiatartalmakat (beleértve a 
csapata által általában nem használt forrásokból származó tartalmakat is), 
és válasszák ki a "piros zászlós" típusú anyagokat. Gyűjtsétek össze az 
anyagokat, elemezzétek és azonosítsátok a közös trendeket, problémákat, 
összefüggéseket, és szűkítsétek le az elnyomás egy konkrét típusára és a 
lehetséges megközelítési szempontokra. Ettől a pillanattól kezdve jó, ha 
további (közvetlenül vagy közvetve kezelt) anyagokat keresünk ugyanarra 
a témára vonatkozóan, hogy kialakítsuk a "generatív készletünket".
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Anyagi átalakítás és teljesítményteremtés

Amint a csapat rendelkezik egy "generatív készlettel", elkezd "játszani" 
az anyagokkal, összekapcsolva azokat az Újságíró Színház technikáival és a 
javasolt céllal. Ha mostanra még nincs cél, akkor ez legyen az első dolog, amit 
el kell dönteni, mielőtt elkezdenek dolgozni az összegyűjtött dokumentációval. 

Ebben az ötletbörze-alkotásmentes fázisban jó, ha minél több ötletet 
fedezünk fel; ne lelkesedjünk túl korán, és ne állítsuk le az alkotófolyamatot. 
A több ötlet több tartalomhoz vezethet, amelyet meg kell keresni és hozzá kell 
adni (a választott technikától függően), és a lehetőségek gazdagabb tárházához, 
amelyből kiválaszthatjuk és felépíthetjük az előadás végleges változatát. 

Egy újságszínházi előadásnak nincs kerete vagy struktúrája, ezért a 
végeredmény attól függ, hogyan csomagoljuk össze az ötletbörze fázisában 
felmerült legmegfelelőbb ötleteket. Az előadás logikája tetszőlegesen 
kibontakozhat, és a művészi áramlás a klasszikus és a nagyon szokatlan típusú 
előadói aktusok között is megragadhat ötleteket. 

Íme néhány példa arra, hogy mit lehet csinálni vagy használni (vagy nem):  
• Egy történet (egy személyről)
• Több történetszál (különböző személyekről)
• Kronológiai vagy véletlenszerű sorrendben
• A konkrét való világ és az absztrakt valóság keveredése
• Bármely műfaj vagy műfajok keveréke
• Szavakkal vagy anélkül
• Monológok és/vagy párbeszédek
• Technológiai szempontok, például vetítés, zene, fényjáték stb. használata.
• (Nem) hagyományos terek
• Minden jelenet ugyanazon vagy más helyszínen
• Statikus vagy utazó előadás (különböző helyszínek között)
• A közönség fizikai részvétele az előadásban
• A színészek és a közönség közötti egyértelmű elhatárolódás vagy nem.
• A színészi játék a közönség számára teljesen kitéve vagy részben elrejtve

A csapatnak el kell döntenie, hogy hogyan járjon el a legjobban, 
kiegyensúlyozottan és váltakozva, a megbeszélések vagy a racionális 
tervezés, illetve az ötletek eljátszása vagy a próbák között.
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Az "elméletben" a csoport egyes ötletei dramatizálva egészen másképp 
nézhetnek ki - nehezebben vagy egyáltalán nem játszhatók el; nem olyan 
erősek vagy erőteljesek, mint várták; vagy vizualizálva megváltoztathatók és 
módosíthatók. Célszerű elkerülni, hogy szinte az egész előadást megtervezzük 
anélkül, hogy néhány ötletet útközben kipróbálnánk. Pontosan az ellenkezője 
sem tanácsos, mivel a kizárólagosan eljátszott és eljátszott előadás az 
objektivitás, az értékes ötletek és az előadás logikus keretezésének elvesztésének 
kockázatához vezet. Minden csapatnak meg kell találnia az egyensúlyi pontot 
abban, hogy miként maximalizálja az egyes munkadimenziók erősségeit, a 
racionális tervezést és a fizikai, tapasztalati kipróbálást. 

Egy újságszínházi darabhoz szükséges színészek számával kapcsolatban 
nincsenek sem minimális, sem maximális követelmények. Egy csapat 
úgy szerveződhet, ahogyan azt a legmegfelelőbbnek tartja. A színészek 
kettős szerepeket is játszhatnak, azzal a feltétellel, hogy a szerepek közötti 
különbség egyértelmű legyen, és ne zavarja össze a nézőket.
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A Joker nem kaphat semmilyen színészi szerepet az előadásban, 
függetlenül attól, hogy milyen koncepciót alkotnak a darabhoz. Még ha van 
is olyan talk-show, kabaré stb. amiben egy "házigazda" koncepciót építettek be az 
előadás felépítésébe, ez a személy nem lehet a Joker, mivel ez a szerep még mindig 
színészi szerep. A közönségnek hiteles, megbízható társra van szüksége ebben a 
folyamatban, aki csak értük van ott, és nem a játékban való szerepvállalás miatt 
is. (A Joker-szerepről bővebben a következő fejezetben olvashatsz).

Bár az ötletelésnek és az ötletek felhasználásának nagy tere van, 
amennyire a csapat szeretné, vannak olyan kulcsfontosságú szempontok, 
amelyeket mégis esetről-esetre alaposan meg kell vizsgálni, hogy az 
előadás jobban átadható legyen a közönségnek:

• Egyértelműség - Könnyen érthető a darab üzenete? Tudja-e 
egyértelműbbé tenni anélkül, hogy művészi körvonalai 
sérülnének? Ez a szempont különösen fontos az olyan előadások 
esetében, amelyek következetesen absztrakt, szimbolikus vagy 
metaforikus részeket tartalmaznak, amelyek a legnagyobb 
valószínűséggel félreérthetők.

• Rövid - Tartsa 15-20 perc alatt (minél rövidebb, annál jobb); 
összpontosítson a fő szempontokra és elemekre. A túl sok esemény, 
cselekvés, karakter kimerítő (és kontraproduktív) folyamathoz 
vezet a közönséggel.

• Biztonság - Győződjön meg arról, hogy a közönség számára 
tervezett élmény fizikailag és érzelmileg is biztonságos. A 
közönségnek nem szabad úgy éreznie, hogy arra kényszerítik 
vagy kényszerítik, hogy bármelyik pillanatban közvetlenül 
részt vegyen a cselekményben. Minden javasolt interakciónak 
mindig lehetőséget kell adnia a közönség tagjai számára, hogy 
visszautasítsák, kimaradjanak vagy csak megfigyeljenek. Ügyeljen 
arra, hogy a közönségből ne szítson erőszakos viselkedést 
önökre, mint színészekre, vagy a többi nézőtársra. Érzékeny és 
érzelmes témák esetén kérjen egy külső személytől visszajelzést 
az előadásáról. 
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• Sokkoló és/vagy provokatív tényező - Ez kapcsolódik az előző 
ponthoz, de mégis külön kell foglalkozni vele. Lehet, hogy 
az a célotok, hogy egy sokkoló előadást dolgozzatok ki, hogy 
erős - akár negatív - érzéseket provokáljatok és váltsatok ki a 
közönségből, amelyeket aztán a Jokernek fel kell dolgoznia, és 
pozitív változásokká kell alakítania. Ezt a döntést tudatosan hozza 
meg a csapat, de a közönségről szerzett ismeretek és a potenciális 
kockázatok alapján kell meghozni, amelyeket hajlandóak vagyunk 
vállalni. Nem minden ember kényelmes, nyitott és provokációra 
hajlandó - az ellenkező gondolat lekezelő hozzáállást tükröz. 
Próbálja meg a lehető legjobban megismerni a közönségét, 
mielőtt úgy dönt, hogy provokatív darabot készít. Nagyon fontos: 
ne tegye, ha a Joker nem rendelkezik előzetes kompetenciákkal a 
facilitálás terén!

• Tisztelet - elmosódott a határvonal a viccelődés és a humor 
használata között, ha komoly, kényes és érzékeny témákról van szó. 
Ha nem vagy biztos abban, hogy a produkciód felelősségteljesen 
közelíti meg a témát és azt, ahogyan azt ábrázolni akarod, akkor 
jobb, ha nem használsz humort. A kockázatok és a negatív 
következmények jelentősek lehetnek, és teljesen háttérbe 
szoríthatnak minden lehetséges pozitív eredményt, amit az ötlete 
elérhet. Az biztos, hogy vannak olyan témák, amelyek szinte soha 
nem működhetnek humorral, ilyenek például a nemi erőszak, a 
gyilkosságok, a gyermekbántalmazás stb. 
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Az elnyomás ábrázolása

Elemezze az Ön által létrehozott előadást, és kritikusan értékelje az 
előadás általános üzenetét és szellemiségét. Pozitív és jó fényben tünteti fel 
az elnyomást/elnyomót?  Úgy tűnik-e, hogy az elnyomás valójában jó és 
(néha) elfogadható? Az elnyomott embereket hibáztatja a helyzetükért? stb. 

Különbség van a különböző problémák ábrázolása és az általad 
tárgyalt problémák bátorítása vagy elnézése között. Ha az "alaptörténet" 
technikáját használod egy gyűlöletbeszédre buzdító cikk reprodukálására, 
az nagyon különbözik attól a lehetőségtől, amikor más technikákat 
alkalmazol, messze eltávolodsz az eredeti cikktől, és például egy rasszista 
viselkedést dicsőítő előadást dolgozol ki.

Az "Alaptörténet" technika lehetőséget ad arra, hogy közvetlenül 
foglalkozzunk azzal, hogy a média hogyan ábrázol és fed le különböző aktuális 
témákat; bármely más technika a saját választásunkat/látásunkat tükrözi (is) 
az ábrázolásban, és nem használhatjuk a "médiát" kifogásként. Ha a médiát 
100%-ban reprodukálni akarjuk, akkor csak a Basic Story-t használjuk.

Természetesen a Joker feladata, hogy a színpadon ábrázolt elnyomással 
kapcsolatban feldolgozza, megvitassa és kihívás elé állítsa a közönség 
tagjait - de egy Joker ennyit tehet, csodát nem tehet; az biztos, hogy az 
előadás fő üzenetét nem tudja visszafordítani. 

Igaz vagy/és hamis információ

Amint már említettük, mindenféle médiatartalom eljut a 
nyilvánossághoz, a mainstream és az alternatív média szereplőitől; 
mindegyik elfogult, különbözőek szubjektívebbek, mint mások, és 
némelyik hamis és/vagy félretájékoztatja az embereket.

Ez az, ami kint van, ezt használjuk. Az álhírek használata lehet szándékos 
választás, hogy pontosan a valósághű média problémáival foglalkozzunk, 
vagy esetleg más művészi/célszerű okokból. Fontos, hogy ellenőrizzük a 
felhasznált anyagok forrásait; hogy kik állnak az érintett médiumok mögött 
és kik az érintett médiumok (rejtett) tulajdonosai; hogy ellenőrizzük a 
feltárt információkat, és hogy voltak-e a felhasznált médiatartalomban 
említett személyek utócikkei, válaszai vagy kommentárjai.
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Még ha mindezeket a "háttérellenőrzési" információkat nem is fogják 
felhasználni magában az előadásban, a csapatnak rendelkeznie kell 
velük, és szükség esetén a közönség rendelkezésére kell bocsátania. A 
közönség bizalmának biztosítása érdekében segít, ha átláthatóak vagyunk 
a felkészülésünk során felhasznált források és anyagok tekintetében, és azt 
is megmutatjuk, hogy a kiválasztott anyagokat kritikusan megvizsgáltuk.

*Mindezek ellenére kulcsfontosságú, hogy a "Történet a hiányzó információkkal" 
című technikához ne hamis, hanem pontos és valós információkat használjunk fel, 
a csapat legjobb tudása és erőfeszítései szerint. 
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Változások az eredetileg használt anyaghoz képest

Az "alaptörténet" kivételével az összes többi technika változtatásokat, 
módosításokat, értelmezéseket és átalakításokat hoz a médiatartalomba, 
miközben az előadás részévé válik. Az alkalmazott technikák számától és 
a médiatartalom mennyiségétől függően a végső előadás nagyon kevéssé 
hasonlíthat az eredeti anyagra.

Ez sok gyakorló számára kérdéseket vet fel, akik úgy érzik, hogy magától 
a médiatartalomtól való eltávolodás inkább a módszerrel való visszaélést 
jelenti. E témában különböző álláspontok léteznek: a hagyományosabb 
(amely nem távolodik el túlságosan az alaptörténettől) és a nem hagyományosabb 
(amely egyes médiaanyagokat teljesen kombinál, átalakít és újragondol).

Minden gyakorlónak magának kell meghatározni, hogy hol áll ezen 
a téren. Az Újságtechnikák mindenki számára kínálnak eszközöket, 
bármelyik nézőpontot is támogatja. Egy csapat dönthet úgy, hogy a 
médiatartalom(oka)t "ürügyként" használja, hogy értelmes kontextust 
teremtsen az elnyomás egy-egy példájával való foglalkozáshoz, VAGY 
a médiatartalmat öncélúvá teheti, ebben az esetben a bemutatott 
tartalomhoz való nagyobb hasonlóságra van szükség.

 Az átláthatóság és az őszinteség jeleként egy előadást be lehet 
mutatni úgy is, hogy az adott médiatartalom ihlette, azon alapul vagy 
azt reprodukálja. A pontosan felhasznált tartalom megemlíthető vagy 
bemutatható az előadás elején vagy végén.
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Előadás és interakció a közönséggel 
 

Az újságszínház, ellentétben az elnyomottak színházának más 
fajtáival, amelyeknek jobban szervezett térre és folyamatra van szükségük, 
nagyobb szabadságot kínál a helyszínválasztás és az előadás felépítése 
tekintetében. A legfontosabb tényezők, amelyek súlyt kapnak, a színészi 
szerep kialakítása és a közönséggel való interakció megtervezése.

Tanúi voltunk különböző előadásoknak vagy előadásrészleteknek, 
amelyek a következőkben zajlottak:

• Színházak
• Folyosók
• Konferenciák/szemináriumi termek
• Ifjúsági vagy kulturális központok
• Börtönök
• WC-k
• Erkélyek
• Raktárhelyiségek
• Tantermek
• Iskolák
• Kampuszok
• Bárok/kocsmák
• Kertek/parkok
• Parkolók
• Épületek előtt
• Lépcsőkön
• Sátrak 
• Kiállítási területek
• Pódiumok 
• Sportcsarnokok 
• Online 
• ……..
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Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni a közönséggel való interakció 
fontosságát, és azt, hogy ez kötelező! Enélkül nem beszélhetünk az 
Elnyomottak Színházáról!

A közönséggel való interakció az előadás során különböző 
időpontokban történhet, akár a Joker, akár a színészek által, a jeleneteik 
során.
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A színészek által elősegített interakció 

A színészek célja, hogy az előadás során a közönséggel való 
kapcsolattartás és interakció során a nézők az ábrázolt cselekmények és 
események részének érezzék magukat, hogy felkeltsék érdeklődésüket, 
figyelmüket és motivációjukat. A színészek nem a Joker munkáját végzik, 
amely a távolságtartó és külső nézőpontból történő elemzésre összpontosít. 
A színészek valójában abban segítenek, hogy a nézők beleolvadjanak az 
előadásba, és annak részévé váljanak vagy annak érezzék magukat. 

A színészek az előadás során az alábbiakkal tudják bevonni a közönséget:

• Szóbeli vagy fizikai felszólítás, hogy csatlakozzanak az akcióhoz. 
Különösen azoknál a jeleneteknél, amelyek nyilvános helyeken zajló 
eseményeket ábrázolnak, a közönséget úgy lehet kezelni, mintha ők 
maguk is ott lennének az adott nyilvános helyen. Mindazonáltal más 
típusú jelenetek esetében is kialakítható ilyen bevonás. 

Példák: 
egy tüntetés vagy gyűlés esetén a színészek a közönséget is felkérhetik, 

hogy csatlakozzon; ha egy táncjáték vagy egy klubban/diszkóban zajló akció 
van, a nézőket táncra ösztönzik; ha egy dal/szlogen/zsingli/stb. a nézők 
megismételhetik és csatlakozhatnak a kórushoz; ha egy határátkelés van 
a teremben, úgy kezelik őket, mintha ők is a határátkelés felé tartanának; 
ha két oldal harcol vagy szemben áll egymással, a nézőket felkérik, hogy 
foglaljanak állást, és támogassák a kedvencüket; szavazhatnak különböző 
akciókra vagy személyekre; ha egy darab a cyber-megfélemlítésről szól, 
felkérhetik őket, hogy írják le a sértő szavakat, amelyeket egy zaklató 
használhat a jelenetben, hogy az még valósághűbb legyen; különböző 
online eszközökkel foglalkozhatnak, amelyeket valós időben vetíthetnek az 
előadás alatt, stb.

• Színészkedés a nézőtéren. A színészek leülhetnek a nézőtéren, még az 
előadás kezdete előtt; beszélgethetnek a karakterükben a nézőkkel (az 
előadás előtt vagy közben), más színészekkel, akik szintén a nézőtéren 
vagy a színpadon helyezkednek el;
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• Különböző tárgyak felajánlása a nézők számára. Ezek a tárgyak 
lehetnek a színészek adott pillanatban megfogalmazott gondolatait 
tartalmazó papírok, a tervezett tüntetés szórólapjai, a munkások 
szerszámai, a rendőrség fegyverei stb. A tárgyakat mindenféle 
magyarázat nélkül is oda lehet adni, meg lehet említeni a színészek 
párbeszédében vagy a színészek és a nézők közötti beszélgetésekben.

A darab végén, ha a csapat azt tervezi, hogy elvegyül és interakcióba 
lép a közönséggel, már nem lehetnek a szerepükben. A darab vége egyben 
a karakterük végét is jelenti, függetlenül attól, hogy az előadás során 
hogyan léptek kapcsolatba a közönség tagjaival. 
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A Joker által facilitált interakció 
*A Joker munkájára vonatkozó részletesebb utasítások és tanácsok a Joker 

Guidelines fejezetben találhatók, a kézikönyv következő részében.

A Joker célja, hogy a hallgatóságot irányítsa és támogassa abban, hogy megértsék, 
összekapcsolják, elemezzék, véleményt, nézeteket, kritikus pontokat cseréljenek, és 
az életük szempontjából fontos (megerősítő) tanulságokat vonjanak le.

A Joker az előadás előtt, alatt és után is kérdezhet és beszélgethet a 
közönséggel. 

A legelterjedtebb és egyben leglényegesebb az előadás után folytatott 
beszélgetés. Ez a legkönnyebben megvalósítható és tervezhető, DE az 
újságszínház sokkal több lehetőséget kínál a közönséggel való interakció 
tekintetében, amit a Jokerek felértékelhetnek:

• Kérdések feltevése és előzetes megbeszélés az előadás előtt, amely 
felkészíti a közönséget a témára, a színészi játékra (különösen, 
ha vannak olyan szempontok, amelyek előzetes figyelmeztetést 
igényelnek); néhány kritikus pont felvetése, amelyek később az 
előadásban megfigyelhetők stb.

• Beszélgetés a közönséggel a jelenetek között, az előző jelenetekben 
történtek megfejtése, pulzusmérés arról, hogy a közönség hogyan 
érzi, gondolja a színpadon kibontakozó eseményeket, kívánságaik, 
elvárásaik megkérdezése a következő történésekkel kapcsolatban, és 
annak okai, stb. A közönséget fel lehet kérni, hogy csatlakozzon a 
következő jelenethez, és játssza el a már meglévő vagy egy lehetséges 
szerepek egyikét, hogy biztosítsa, hogy az, amit a következő 
jelenetben szeretnének, megtörténjen. Természetesen minden fizikai 
beavatkozást a színpadon meg kell beszélni a közönséggel, az általános 
szituációban bekövetkező változásokról vagy hatásokról, valamint a 
valós élettel való összefüggésekről.  
*Ha a közönség fizikai bevonására van szükség, azt gondosan meg kell tervezni 

az egész csapattal, és nem spontán módon kell megszervezni; a színészeknek fel 
kell készülniük arra, hogy a közönség tagjai által javasolt változások alapján 
improvizáljanak.
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• Megbeszélés a közönséggel egy jelenet alatt. A színészek megállhatnak 
a jelenet közben (akár a Joker, akár a közönség jelzésére), és a Joker 
a helyszínen kipakolja a helyzetet a közönséggel. Ez kombinálható 
a közönség meghívásával, hogy csatlakozzon a jelenethez, akár úgy, 
hogy az egyik színészt lecserélik, akár úgy, hogy a szituációba egy 
másik szereplőt is beillesztenek.

• Beszélgetés a közönség tagjaival az előadás befejezése után. Ez 
legyen a fő és legfontosabb megbeszélés. A Joker a közönséggel együtt 
elemzi és összegzi az előadás során felvetett kérdéseket, összekapcsolja 
azokat a saját életükkel, és a saját életükben és valóságukban 
bekövetkező változások és átvezetések kérdéseit is felveti. 
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Kockázatok és kihívások

Mivel minden olyan munka, amelyet nyilvános helyeken, olyan 
emberekkel végzünk, akiket nem ismerünk személyesen, érzékeny vagy 
ellentmondásos témákat érint, az Újságíró Színház is számos kockázattal 
és kihívással jár. Ezeket tudomásul kell venni, értékelni és felkészülni rájuk, 
és bizonyos esetekben elég komolyan kell venni ahhoz, hogy bizonyos 
ötleteket vagy akár az egész tervezett eseményt ne folytassuk tovább. 

A munkánk során leggyakrabban felmerülő kockázatok és kihívások 
közül néhány a következő szempontokkal együtt érkezik:

Ellentmondásos témák
 
A média a témák széles skáláját öleli fel, köztük olyan témákat is, amelyek 

polarizálják a társadalmat, tabunak számítanak, vagy a különböző csoportok 
érzékeny pontját érintik. Az ilyen témák kiválasztására vonatkozó döntést 
alaposan meg kell vizsgálni és kritikusan elemezni kell, hogy meghatározzuk 
a közönség lehetséges reakcióit. Nem szabad biztosra menni abban, hogy a 
közönség miként fogadja majd egy adott téma bemutatását. 

Jobb, ha felsoroljuk az előadás által generált összes lehetséges legrosszabb 
helyzetet vagy reakciót, és előre felmérjük, hogy milyen esélyeink vannak arra, 
hogy ezeket a hipotetikus helyzeteket kezelni tudjuk, ha azok bekövetkeznek.  

A legnagyobb kockázatok közé tartoznak a közönségben elszabaduló 
konfliktusok és/vagy erőszakos viselkedésformák, amelyeket gyakran 
nehéz, ha nem lehetetlen megfékezni és konstruktív módon kezelni. 

Van néhány konkrét tényező, amely növeli bizonyos kockázatok 
bekövetkezésének valószínűségét. Egynél több ilyen tényező 
kombinációjának figyelmeztető jelzést kell adnia bármelyik csapat számára, 
akik ilyenkor dönthetnek úgy, hogy inkább más témákat közelítenek meg.

• Ismeretlen közönség. Olyan csoportok előtt fellépni, amelyekről nagyon 
keveset tudunk, nincs ráhatásunk, hogy kik ők, és hogyan szereztek 
tudomást a rendezvényünkről, mindenképpen kockázati tényező. Általában 
a nagyközönségnek szánt és a lehető legszélesebb körben reklámozott 
előadások magas kockázatot hordoznak e tényező tekintetében.
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Mindig azt javasoljuk, hogy a lehető legjobban ismerjük meg a 
közönségünk profilját, hogy egyértelmű és konkrét célt tűzzünk ki 
az előadásunkkal kapcsolatban. Ha ez nem lehetséges, egy csapatnak 
alaposan meg kell fontolnia, hogy milyen témával menjen tovább.

• Nagyon nyitott, nyilvános és kitett helyszínek az előadáshoz. 
Ez a szempont nagy esélyt ad arra, hogy mindenféle ember be- és 
kiviharzik, és “nem megfelelően érdeklődik" az előadásaink iránt. 
Az ilyen helyszíneken gyakran kevéssé tudjuk ellenőrizni, hogy 
mi történhet magának az eseménynek a során, illetve a tömeg és a 
váratlan helyzetek is kockázatot rejtenek.

Általában azt javasoljuk, hogy eleve ne ilyen helyszíneken lépjünk 
fel. Néha a különböző körülmények kényszerítenek minket, vagy szó szerint 
nincs befolyásunk a fellépéseink helyszíneire. Ezekben a helyzetekben 
speciális logisztikai intézkedéseket kell tervezni. A csapat különböző, 
beavatkozásra kész tagjainak készenléti pozícióban kell lenniük, és emellett 
a közönségnek világos részvételi szabályokat kell bemutatni. 

• A társadalmat erősen megosztó téma. Bármely társadalomban 
minden nap vannak különböző, az emberek életét érintő vagy 
azt keresztező kérdések. Egyesek vitatottabbak, mint mások, és 
csak kevesen vannak, amelyek nagyon egyértelműen a szélsőséges 
polarizációs spektrumon helyezkednek el. Az ilyen témák nagyon 
könnyen és gyorsan szuperül bevonzanak, szenvedélyessé tesznek 
egy tömeget, és ez feszültségeket és agressziót forraszthat ki. Lehet, 
hogy egy csapatnak a legjobb szándékai vannak a vita kontextusának 
megteremtésére, amit egészséges és konstruktív környezetnek 
gondolnak, és hirtelen rájönnek, hogy ez nem fog megtörténni, sőt 
mi több, a dolgok elszabadulhatnak.

Határozottan javasoljuk, hogy CSAK a tapasztalt csapatok 
vegyék fel az ilyen témákat. A tapasztalat különböző tanulságokkal és 
bölcsességgel jár, amelyek reálisabb szemszögből szűrik meg azokat a 
döntéseket, amelyeket egy csapat a felkészülési folyamat során hoz  



83  

Az előadás provokációs szintje

Függetlenül a megközelített témától, egy előadást nagyon provokatív 
módon lehet megtervezni. Néhány újságírói technika lehetővé teszi 
az ilyen irányú kreatív folyamatot. Egy csapat szándékosan, célként is 
kitűzheti, hogy provokálja és kihívás elé állítsa a közönséget egy adott 
elnyomási kérdéssel kapcsolatban.

Hogy mit jelent a provokáció, az a célcsoporttól függ, és ezen a 
csoporton belül személyiségük, élettapasztalatuk, nézeteik és értékeik 
alapján különbözőképpen lehet egy adott gesztust, cselekedetet vagy 
viselkedést értelmezni. Természetesen kevés esély van arra, hogy a 
közönség minden tagja ugyanúgy reagáljon egy adott előadásra. Ha 
provokációra törekszünk, az legalább a nézők többségét célozza meg.

Egy csapatnak a lehető legjobban meg kell ismernie a közönségét, 
hogy nagyon jól fel tudja mérni, mi lehet a provokáció fordulópontja, 
illetve a forráspontja, hogy a két pont között tervezhessen valamit. Mindig 
jó ötlet kipróbálni egy próbát különböző, a csapaton kívüli emberekkel, és 
mindig érdemes egy B- vagy C-tervet is készíteni a különböző jelenetekhez 
alternatív felvonások formájában, amelyeket a közönség reakcióitól 
függően a helyszínen kell eljátszani.
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A valóságban különböző lehetőségek adódhatnak: 
• A várt provokáció nem következik be. A közönség nem úgy veszi 

az előadást, ahogyan azt a csapat eltervezte. A csapat nem az adott 
közönség számára kellően provokatív módon dramatizálta az ötletét 
(egy másik közönség számára lehet, hogy nagyon is provokatív). Ez 
nem jelent különösebb kockázatot vagy kihívást, ez csak negatívum 
lehet egy adott cél elérése szempontjából.

• A várt provokáció a szándéknak megfelelően történik. A csapat 
olyan koncepciót tervezett, amely egészséges és konstruktív módon 
kiváltja, kihívás elé állítja és provokálja a közönséget. A provokáció 
szintje eléri a célját. Ebben az esetben nincs kockázat vagy kihívás, 
kivéve, ha a Joker nem rendelkezik elegendő tapasztalattal és 
kompetenciával a vita kezeléséhez és elősegítéséhez. A feldolgozatlan 
provokáció negatív következményekkel járhat a közönség körében.

• A várt provokáció nem a szándék szerint történik - a közönség 
"szuper" provokációt kap. Ebben az esetben a csapat lecsökkenti a 
közönség preferenciáját arra vonatkozóan, hogy mit tudnak tolerálni, 
és a közönség dühös, feldúlt, erőszakos, nem együttműködő, védekező 
stb. lesz. Mindezek a reakciók nagy valószínűséggel megölik az esemény 
áramlását és folyamatát. Némi ügyes viccelődéssel még megmenthető 
valami, de egy tapasztalatlan Jokerrel a kár visszafordíthatatlan lehet.  
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Intenzív érzelmek (ábrázolva és/vagy kiváltva a közönségben)

Bizonyos esetekben az intenzív érzelmeket a provokációs tényező 
részeként közelíthetjük meg, de a legtöbb esetben az érzelmek 
alapértelmezetten az előadás struktúrájának részét képezik. A színház 
általában, és különösen az elnyomással kapcsolatos kérdések dramatizálása 
különböző közönség számára érzelmi élményeket generál, néha igen erős 
és erőteljes élményeket.

Ez akkor válik komoly kockázattá és kihívássá, amikor a közönségre 
gyakorolt érzelmi hatás rendkívül nagy, és olyan reakciókban nyilvánul 
meg, mint a sírás, a sokk, a helyszín elhagyása, a Joker kérdéseire adott 
válasz és reakció hiánya stb.

Olyan előadásokkal játszhatjuk újra a traumákat, ijesztgethetjük vagy 
érzelmileg megüthetjük a közönséget, amelyek nagyon valósághűek, 
mélyen az elnyomottak érzelmi életében és/vagy nagyon közel állnak 
maguknak a nézőknek az érzelmileg nehéz élményeihez. 

Szinte soha egy csapat sem kíván ilyen komoly hatást gyakorolni a 
közönségre. Amikor ez megtörténik, a folyamat nagyon is veszélybe 
kerül; a nézők negatív érzelmi állapotba kerülnek, ami a beszélgetések 
teljes folyamát uralja. 

Ez általában annak komoly alábecsülése alapján történik, hogy az 
előadás milyen érzelmi hatással lehet a közönségre. Az újságíró-színház 
trükkös aspektusa, hogy nehéz lehet felmérni, hogyan fogadhat egy 
személy egy elvont, metaforikus és kreatívan megtervezett előadást. Az 
Újságszínházi produkciók nagyon gyakran egyediek és eredetiek, még 
soha nem próbálták ki őket, és mindig kockázatos, hogy a közönség 
hogyan fogadja majd. 

Egy csapatnak érzékenynek és nagyon óvatosnak kell lennie ezzel a 
szemponttal kapcsolatban; külső visszajelzést vagy támogatást kell kérnie 
az előadás fejlesztése során, hogy ellenőrizze annak érzelmi kiváltó okait. 
Az is nagyon fontos, hogy ne vágjunk bele potenciálisan kockázatos 
előadásokba olyan Joker nélkül, aki képes a közönség érzelmi élményeit 
egészséges és konstruktív módon kezelni és menedzselni. 
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Laza szerkezet  

A Newspaper Theatre módszer egyik jellemzője, hogy nincs szigorú 
folyamat, amelyet követni kellene. Ezért egy csapat olyan előadásokat 
tervezhet, amelyek sok spontaneitást, részvételt, interakciót és a közönség 
bevonását teszik lehetővé, még akkor is, ha ez nem feltétlenül a csapat 
szándéka vagy kívánsága. Amikor egy nagyon laza felállást vezetünk be 
a közönségnek, kevés vagy szinte semmilyen szabály, határ vagy korlát 
nélkül - bármi megtörténhet, például a közönség már nem hagyja el a 
színpadot, megszakítja a színészek párbeszédeit, vitába keveredik a 
színészekkel vagy más nézőkkel stb.. 

Ez egy nagyon sajátos és egyedi kockázat és kihívás, amely kizárólag 
az újságszínházi módszerhez kapcsolódik. Az Elnyomottak Színháza 
többi módszerének sajátos formái vannak, amelyek "korlátozzák" a nézők 
szabadságát, és konkrét részvételi utakat kínálnak számukra az általunk 
kifejezetten meghatározott feltételekkel.

Tanácsaink leginkább azoknak a csapatoknak szólnak, amelyek 
újak a módszerrel való munkában. Kezdjétek félig strukturált 
formátummal, amelyben valóban lefektetitek a részvétel és a részvétel 
néhány alapszabályát, majd több, különböző témákkal, előadásokkal és 
közönséggel szerzett tapasztalat után nyissatok a teljesen laza és nyitott 
felállások felé.

Csapatként mindig bele kell képzelnetek magatokat a közönség 
helyzetébe, és azonosítanotok kell, hogy az előadás milyen érzéseket kelt 
bennetek; motivál-e benneteket a részvételre vagy sem; egyértelművé és 
könnyűvé teszi-e számotokra a részvételt? Vannak-e feltételei annak, hogy 
részt vegyen vagy sem? stb.

 A Jokernek nagyon világossá kell tennie a közönség számára, hogy mi 
az esemény kerete, és hogy milyen pillanatokban és feltételek mellett van 
szükség és lehetőség a részvételükre.
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Online adaptáció

A 2020-as év előtt még csak nem is gondoltunk arra, hogy az 
Elnyomottak Színházával (annak bármelyik módszerével) online 
formában dolgozzunk. Nagyra értékeltük és értékeljük ma is az emberi 
kapcsolatot ugyanabban a térben, egymás átélését, a jelenlétet és a 
valós idejű kapcsolatot. Továbbra is hiszünk abban, hogy a színház, és 
különösen az elnyomottak színháza akkor éri el a legnagyobb potenciált, 
hatást és minőségi szintet, amikor együtt vagyunk ugyanabban a fizikai 
térben, színészek, közönség és Joker.

A 2020-as év kihívást jelentett számunkra, és arra kényszerített 
minket, hogy néhány tevékenységünket átállítsuk online felállásúvá; vagy 
ez, vagy semmi. Még ha (néha) kielégítő folyamatokkal és eredményekkel 
is rendelkeztünk, még mindig javasoljuk a fizikai események szervezését, 
amikor csak lehetőségünk van rá. 

Az Újságszínház esetében, mivel olyan rugalmas és laza struktúrával 
rendelkezik, könnyebb volt online kontextushoz vagy olyan helyzetekhez 
igazítani, amikor a közönség és a színészek nem lehetnek egy fizikai 
térben. 
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Az általunk használt lehetőségek: 

• Mindenki (színészek, közönség, Joker) egy másik fizikai helyen, 
ugyanazon a virtuális helyen találkozik. 
Ilyenkor a darabot valós időben játszották, igazítva és csak a virtuális 

felállásban lehetséges művészi és párbeszédes lehetőségeket használva. 
Amikor az előadásra sor került, a nézőknél kikapcsolták a videokamerákat, 
így az egyetlen videós akció a színészek által közvetített akció volt. A 
közönséggel való interakciót leginkább a Joker munkájára redukálták, 
hogy a nézők könnyebben követhessék a folyamatot, és könnyebben 
tudjanak beszélgetésekbe bocsátkozni. A közönséggel folytatott 
beszélgetések vagy szóban, vagy írásban zajlottak a csevegőterekben. A 
jelenetekbe való közvetlen beavatkozás is lehetséges volt, de a közönséget 
- a virtuális és meglehetősen kényelmetlen kontextus miatt - nehezebb volt 
arra motiválni, hogy "színpadra lépjen".  Az is hasznos volt, hogy két joker 
volt, hogy megosszák a feladatokat; az egyik a szóbeli beszélgetéseket és az 
általános folyamatot irányította, a másik pedig a chatet és az ott felvetett 
kérdéseket követte, és gondoskodott arról, hogy azok ne vesszenek el, 
hanem megfelelően kezeljék őket.

• A színészek ugyanazon a fizikai helyen, mindenki más (Joker, 
közönség) pedig különböző fizikai helyeken - találkozás ugyanazon 
a virtuális helyen.
A fő különbség e lehetőség és az előző között az volt, hogy a színészek 

árnyaltabb és összetettebb előadást tudnak nyújtani, mivel mindannyian 
ugyanabban a térben játszhatnak. A közönség beavatkozásait vagy a 
jelenet megváltoztatására vonatkozó javaslatait (ha ez a folyamat és a 
közönséggel folytatott megbeszélések része volt) közvetlenül a színészek, 
és nem a nézők játszották el.

• A közönség tagjai és a Joker különböző fizikai helyeken, ugyanazon 
a virtuális helyen találkoznak.
Ebben az esetben a darabot filmre vették, és a jeleneteket különböző 

pillanatokban mutatták be és vitatták meg a közönséggel. A színészek 
nem voltak jelen az eseményen
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• A közönség tagjai és a Joker ugyanazon a fizikai helyen.
Az előző lehetőséghez hasonlóan a színészek nem voltak jelen az 

eseményen; az előadást előre lefilmezték és megmutatták a közönségnek, 
ugyanúgy, ahogyan az előadást játszották volna (pl. az első jelenet 
bemutatása, megállás a megbeszélés miatt, folytatás a második jelenettel, és így 
tovább; megbeszélés, teljes előadás, megbeszélés; stb.)  
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Újság Színház
-Joker irányelvek-

Ebben a fejezetben bemutatjuk a Joker szerepét és általános útmutatást 
adunk, hogy segítsünk minden olyan személynek, aki egy újságszínházi 
darabban a Joker szerepét tölti be.

Joker az újságszínházban
• Az a személy, aki közvetít a közönség és a (színészek által előadott) 

darab között;
• Nincs színészi szerepe a darabban;
• Az egész folyamat házigazdája és felügyelője; 
• Döntő szerepe van az előadás céljainak elérésében;

Az Elnyomottak Színházának minden egyes módszere sajátos típusú 
viccelődési folyamatot igényel, mivel céljaik és struktúrájuk eltérőek.  

Korábbi kézikönyveinkben részletes információkkal segítettük a Joker 
munkáját az adott módszerekkel.

• A Fórumszínházról szóló kézikönyvben (lásd http://toolbox.salto-youth.
net/1503), amely egy olyan módszer, amelyben az egyéni történetekre 
és arra összpontosítunk, hogy maguk az emberek mit tehetnének 
másként, megadtuk a folyamatot, a struktúrát, a lépéseket és a konkrét 
irányadó kérdéseket, amelyeket ezzel a speciális módszerrel való 
munkához használni kell.

• A Törvényhozó Színházról szóló kézikönyvben (lásd www.artfusion.
ro), amely egy olyan módszer, ahol az egyéni történetekből kiindulva 
azt vizsgáljuk, hogy mit kell megváltoztatni a rendszerben, más 
iránymutatásokat adtunk, mivel a kérdések és a vita folyamata más 
szerkezetű (mint a Fórumszínházé).
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• A Láthatatlan Színházról szóló kézikönyvben (lásd http://toolbox.
salto-youth.net/2636), amely egy olyan módszer, ahol nincs kijelölt 
Joker, aki kezeli a folyamatot, és minden színész Joker-ként működik 
(ők mind "beépített" Joker-ek), konkrét iránymutatásokat adtunk arra 
vonatkozóan, hogyan lehet az ilyen szerepet optimális szinten ellátni.

• Ezekben az útmutatókban általános ajánlásokat és tanácsokat is 
adtunk a Jokernek. Különösen a Törvényhozó Színház kézikönyvben 
bőséges részleteket közöltünk a különböző kihívásokról, amelyekkel 
a Jokerek szembesülnek, és az általuk elkövetett hibákról, valamint 
ötleteket és útmutatást adtunk arra vonatkozóan, hogyan lehet jobban 
kezelni és elkerülni a nehéz helyzeteket. E szempontok közül sok 
érvényes az Elnyomottak Színháza bármelyik olyan előadására, amelyet 
meghatározott közönségnek adnak elő (a láthatatlan színház kivételével).

Az Újságszínháznak nincs meghatározott struktúrája és folyamata 
a közönséggel való előadáshoz. Ezért a Joker-szerep esetében sincs 
olyan konkrét formátum, amelyet bármelyik újságszínházi előadásnál 
alkalmazni kell. Ez az egyik oka annak, hogy az Elnyomottak Színháza 
területén kezdőknek nem ajánljuk ezt a módszert. A Joker-szerep 
összetettebb kompetenciákat igényel, sokakat a facilitáció területéről 
általában, hogy elérje az előadás céljait.

A struktúra és az előadás során nagyon konkrét betartandó lépések 
helyett a Újságszínházban egy általánosabb struktúrát követünk, amelyet a 
nem formális oktatásból származó tapasztalati tanulás elmélete inspirált.

Ez a struktúra egy olyan elméleti modellt kínál, amely támogatja 
a különböző Jokerelési formákat. Ezek bármely típusú újságszínházi 
előadásra alkalmazhatók.

Ez az elmélet áll a többi Elnyomottak Színháza módszerhez tartozó 
Joker-struktúrák mögött is. Ezekben az esetekben nem kell ténylegesen 
tudomásul venni és tudatosan integrálni - ez azért van így, mert a 
javasolt formátumok világosak, rögzítettek és bármely típusú Fórum- 
vagy Törvényhozó Színházi darabra alkalmazhatók. Mivel minden 
Újságszínházi előadás más és más, a gyakorlóknak meg kell ismerniük és 
érteniük kell ezt az elméletet, hogy alkalmazhassák a különböző operatív 
munkájuk során, a tervezési szakasztól kezdődően.  
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A következőkben bemutatjuk a tapasztalati tanulási ciklus elméletét 
(amelyet David Kolb amerikai pedagógiai teoretikus által kidolgozott modellből 
adaptáltunk), és útmutatást adunk arra vonatkozóan, hogyan lehet ezt 
általánosságban, oktatási környezetben, és konkrétan egy újságszínházi 
Joker által a közönséggel való interakció során alkalmazni.  

Tapasztalati tanulási ciklus 

Ez az elmélet felhasználható különböző - tervezett vagy nem tervezett, 
szervezett vagy nem szervezett - életeseményekre. Ennek az elméletnek a 
fő gondolata az, hogy tapasztalatokon keresztül tanulunk, de ahhoz, hogy 
egy tapasztalat valóban a legjobb tanulási eredményekhez vezessen, azt 
fel kell dolgozni/ki kell elemezni, akár egyénileg, akár csoportosan, saját 
magunk által vagy egy "külső személy"/facilitátor támogatásával.  

A következő ábra azt szemlélteti, hogyan történik a tanulás e modell 
szerint. 
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Konkrét tapasztalat

Egy személy vagy egy csoport életének egy nagyon konkrét 
epizódját jelenti, amely a létezésük egy bizonyos pillanatában vagy 
időszakában játszódik le. Ez az elmélet alkalmazható nagyon egyszerű 
és rövid élményekre (pl. megégés egy tárgy érintése közben, leesés a lépcsőn 
stb.), valamint összetettebb helyzetekre (pl. kapcsolatok, utazások, 
vásárlás, iskola, tréningek stb.), amelyek szintén lehetnek rövidebb 
vagy hosszabb időtartamúak. A ciklus alkalmazható olyan élményekre, 
amelyek perceket, napokat vagy éveket vesznek igénybe valakinek az 
életéből. Az életünk valójában egy személy életének különböző megélt 
tapasztalatainak összekötő nagy, összetett hálója; minden nap különböző 
"mikro" tapasztalatokon megyünk keresztül, amelyek részei a nagyobb, 
sokkal hosszabb "makro" tapasztalatoknak. 

A következő magyarázatainkban olyan csoportos élményekre 
összpontosítunk, amelyeket megtervezünk és megszervezünk, akár nem 
formális oktatási környezetben szerzett tanulási tapasztalatként, akár egy 
újságszínházi folyamat részeként - a Joker szerephez kapcsolódva.

 
Konkrétan az Újságszínházban a ciklusnak ez a szakasza a következőkre 

vonatkozik: 
• A közönség érzelmi és racionális élménye az előadás során; az 

élmény, amelyet az esemény színészi részének tanúsága és a színészi 
játékban való részvétel generál.

Ha a darab témája közel áll a nézők életéhez, és a folyamat magával ragadó, 
akkor az egész élmény sokkal erősebb és mélyebb lesz. Egy erőteljes élmény 
nagyobb valószínűséggel hoz létre szilárd tanulási eredményeket. Az élményt 
egy rövid beszélgetéssel lehet bevezetni a közönségnek. Ebben az esetben 
a Joker feltehet néhány kérdést a nézőknek, hogy felkészítse és aktivizálja 
őket az előadásra, ami nagyobb figyelmet, érdeklődést és kíváncsiságot 
eredményezhet az előadás során (konkrét élmény). Ez a felkészülés egyben 
bemelegíti a közönséget a folyamat következő szakaszaira. 

A közönség bemelegítése olyan dolog, amit a Jokernek figyelembe kell 
vennie, akár a darab előtt, akár a közönséggel való megbeszélések előtt. 
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A ciklus következő 3 lépése tulajdonképpen gondolkodási fázisok, 
amelyek mindegyike egy-egy konkrét gondolatmenetre összpontosít. 
A ciklus e következő 3 részének egyikében sem a tanuló/résztvevő aktívan 
részt vesz egy élményben, hanem a megélt tapasztalatok "dekódolásának" 
folyamatában. Ezt a 3 fázist csoportosan Debriefingnek (összegző 
feldolgozásnak) is nevezik, mivel a konkrét tapasztalatot ezekben a 
szakaszokban “debriefingelik” vagy dolgozzák fel.

A nem formális oktatásban és más típusú részvételi csoportos tanulási 
folyamatokban az összes fázis (kivéve a konkrét tapasztalatot) gyakran egy 
pedagógus/facilitátor által közvetített beszélgetés (az egyéni és a csoportos 
folyamatok keveredése). Ez a személy speciális, az egyes gondolkodási 
fázisoknak megfelelő kérdéseket használ, és a beszélgetés következő 
témájára (a tanulási ciklus fázisára) tér át. 

A tanulóknak nem kell tisztában lenniük azzal, hogy a ciklus melyik 
fázisában találják magukat, ezt nem kell tudniuk. A Facilitátor szerepéhez 
tartozik, hogy természetes módon vezesse a résztvevőket a ciklus egyes 
részeinek végigjárására. Az Újságszínházban ezt teszi a Joker. 

A ciklus mindhárom fázisa az előző lépés eredményeire épül - ezért 
nagyon fontos, hogy a sorrendjüket tiszteletben tartsuk a beszélgetések 
és a különböző konkrét pillanatok megtervezésekor az előadás és a Joker 
rész során.  
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Reflexió a tapasztalatról

Ezt a fázist azért nevezzük reflexiónak, mert közvetlenül az 
élmény után zajlik, és az első dolog, ami gyakran természetes módon, 
különösebb facilitáció nélkül jön, az, hogy beszéljünk arról, ami éppen 
történt, hasonlóan egy fénylő testből/tárgyból kisugárzott fényhez, ami 
visszatükröződik. 

Ennek az azonnali lépésnek a célja, miután a Konkrét Élmény 
befejeződött, az, hogy:
• Támogassa az élmény során felgyülemlett érzések kifejezését és 

levezetését.
• Kiszedje az azonnali benyomásokat és gondolatokat a történtekből.
• Felsorolja és áttekintse az élmény során történt összes fontos pillanatot.
• Biztosítson teret a személyes nézőpontok és nézetek cseréjére magával 

az élménnyel kapcsolatban; ugyanaz az élmény mindig különböző 
érzéseket és gondolatokat vált ki különböző emberekben. 

Általában egy részvételi tanulási folyamatban a facilitátor ebben a 
lépésben különböző kérdéseket használ, feltárva a tanulók érzéseit az 
élmény során, hogy mitől éreztek így, mi történt az élmény során, hogyan 
viselkedtek, miért, mit tettek bizonyos pillanatokban stb. A pontos 
kérdéseket az adott élményhez, valamint a résztvevőknek az élmény során 
tanúsított viselkedéséhez alakítják ki és igazítják. A kérdések kizárólag 
az "élményre" és arra irányulnak, hogy a tanulók hogyan élték meg azt, 
érzelmi és racionális szempontból.

Célszerű, ha erre a lépésre közvetlenül az Élmény befejezése után 
kerül sor, mivel a benyomások, reflexiók és emlékek még nagyon frissek 
és pezsgőek - ez a legjobb, ha azonnali kontextust biztosítunk, hogy 
megfelelően feldolgozhassuk őket.
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Konkrétan az Újság(hír)színházban a ciklusnak ez a szakasza a 
következő lehetőségek közül egyet vagy többet tartalmazhat:

• Reflexió egy vagy több jelenet alatt vagy után. A Joker megkérdezi a 
nézőket, hogy mit vettek észre, mit éreztek, mit tettek, hogyan reagáltak és mit 
gondoltak az előző jelenetben történtekre. Néhány válasz után a következő 
szegmens eljátszható. Az ebben a rövid reflexiós fázisban összegyűjtött 
válaszok felhasználhatók vagy nem a következő színészi jelenetekben, de a 
tanulási ciklus következő lépéseiben hasznosítani kell őket.

• Reflektálás az összes színészi rész végén. Ebben az esetben a Joker 
nem az előadás alatt kérdez, hanem csak annak befejezése után.

• Reflektálás egy nézőtárs fizikai beavatkozása után a színpadon (ha 
ilyen részvételt terveznek a Jokerezés folyamatában). A Joker megkérdezi 
a beavatkozó személyt, hogyan érezte magát, mit próbált tenni, milyen 
benyomásokat gyűjtött stb.; majd megkérdezi a közönséget, hogy mit 
vett észre, mit érzett, mit tett és mit gondolt arról, ami a beavatkozás 
során történt. Ezeket a válaszokat fel lehet használni a következő 
jelenetek és/vagy beavatkozások által kiváltott beszélgetések során.

 
• A reflexiót megszervezhetik páros, kiscsoportos vagy az egész 

közönséggel egyidejűleg zajló beszélgetések formájában.
• A nézők előre kaphatnak egy sor kártyát, amelyeket színekkel, 

szimbólumokkal, számokkal vagy szavakkal jelölnek (különböző 
érzéseket/gondolatokat jelképezve), és amelyeket a nézők egyszerre 
mutathatnak fel, amikor a Joker feltesz néhány reflexiós kérdést. 

• A reflexió egyes részei úgy is elvégezhetők, hogy a közönséget felkérik, 
hogy testükkel fejezzék ki érzéseiket vagy reakcióikat a látottakra. (A 
Joker csak akkor éljen ezzel a lehetőséggel, ha úgy ítéli meg, hogy a közönség 
elég kényelmesen érzi magát ahhoz, hogy csatlakozzon egy ilyen felkéréshez).
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A reflexió fontos szakasza a tanulási ciklusnak, és döntő fontosságú 
szakasz, különösen az érzelmes, érzékeny, erős és kihívást jelentő 
újságszínházi előadások esetében. Megfelelő idő, tér és a reflexiós fázis 
elősegítése nélkül a következő fázisok eredményei alacsonyak. Néha 
a reflexióra csak azért van szükség, hogy a közönség számára olyan 
kontextust biztosítson, amelyben megoszthatják és megbeszélhetik az 
előadás által kiváltott érzéseiket (párban vagy trióban), anélkül, hogy a 
közönség többi tagjával megosztanák azokat. Vagy csak egy kis  beszélgetés 
és szellőztetés legyen, hogy később képesek legyenek összpontosítani és 
racionálisabban elemezni az előadás által megjelenített dolgokat.   

 Általánosítás a reflexió alapján

Ez a fázis az előző fázis eredményeire, az előadás/tapasztalat reflexiós 
pontjaira épül. Ezt a fázist azért nevezzük általánosításnak, mert veszünk 
valamit, ami meglehetősen specifikus, ebben az esetben egy konkrét 
élményből származó reflexiós pontokat, és tágabban vizsgáljuk meg azokat; 
gondolkodási folyamatunkat tágabb kontextusra terjesztjük ki.

Ennek a lépésnek a célja a Reflexiós Fázis után az, hogy:
• Összekapcsolja a tapasztalatokat és a reflexiós pontokat a tanulók/

megfigyelők életével.
• Összekapcsolja az előadásban ábrázolt témákat a valós társadalmi 

példákkal, helyzetekkel és folyamatokkal.
• Párhuzamot állítson más élethelyzetekkel és tapasztalatokkal.
• Integrálja a fő reflexiókat a társadalom rendszerszintű perspektívájába.
• Kikristályosítsa az életük szempontjából releváns tanulási pontokat.
• Minden facilitátornak oda kell figyelnie arra, hogy miként irányítja a 

beszélgetéseket, és nem szabad túl gyorsan az általánosításra áttérni, mielőtt 
megfelelő reflexiót folytatnánk, vagy előre-hátra járni a fázisok között
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Általában ebben a lépésben a facilitátor különböző kérdéseket 
használ, feltárva a valós életbeli eseményekkel, analógiákkal létrehozható 
kapcsolatokat, azt, hogy a tapasztalatban megfigyelt emberek/szerepek/
szereplők hogyan viselkednek a valós életben, milyen kapcsolatokat lehet 
teremteni rendszerszinten, mit kell ebből megtanulni stb. 

 A pontos kérdéseket az emberek által a Reflexiós Fázisban adott 
válaszokhoz igazítva alakítják ki.

Konkrétan az Újságszínházban, a ciklusnak ebben a fázisában a 
Joker a következő szempontokat érinti:

• Hasonló esetek/helyzetek megosztása.
• Az ilyen típusú ügyekben érintett hatalmi szereplők feltérképezése. 
• Az ilyen problémák okainak és következményeinek elemzése.
• Brainstorming megoldások kidolgozása a bemutatott probléma(k)ra.
• A változás lehetséges kiváltó okainak azonosítása.
• A változás lehetséges útjainak és lehetőségeinek feltárása. 

Hogy egy újságszínházi esemény folyamatában pontosan hol kell 
ezeket a kérdéseket kezelni, az attól függ, hogyan épül fel az előadás:

• Az általánosítás részei az előadás során, a jelenetek között (a 
jelenetre/beavatkozásra való reflexió után) történhetnek, különösen, ha 
minden jelenet az elnyomás más-más esetét/példáját mutatja be. 
Ebben a helyzetben minden egyes konkrét részhez/szegmenshez 
a közönséget felkérjük, hogy osszon meg különböző releváns 
példákat/ felismeréseket/ kapcsolatokat az életéből. Az összes színészi 
jelenet végén a Joker összefoglalhatja az előző beszélgetésekben 
elhangzottakat, majd folytathatja az általánosítás második részével, 
amely figyelembe veszi az összes jelenetben érintett szempontot.
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• Az általánosításra az előadás végén kerül sor teljes egészében. 
Ezt a lehetőséget gyakrabban használják, mivel ez a legkönnyebben 
megvalósítható a gyakorlatban. Azokban az esetekben, ahol a 
reflexió minden jelenet után megtörtént, az utolsó beszélgetés (az 
összes színészi jelenet után) összefoglalhatja a reflexiós pontokat, 
teret hagyhat további reflexióknak, és a beszélgetést az általánosító 
szempontokra terelheti.  

Az általánosítás megszervezhető páros, kiscsoportos vagy a teljes 
hallgatósággal egyidejűleg folytatott beszélgetések kombinációjával. Ha 
kiscsoportos megbeszéléseket alkalmaz, fontos, hogy a közönség megossza 
következtetéseit a többi nézővel, mivel az általánosítás meglátásai az egész 
csoport számára hasznosak, hogy megragadják az ezeket a kérdéseket 
körülvevő rendszer összetettségét, és ez hozzájárul a csoport tanulási 
eredményeihez. 
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Transzfer a valóságba

Ez a tanulási ciklus utolsó szakasza, amely a jövőre irányul. A 
szervezett környezetben kezdődik (pl. az oktatási vagy a fellépési eseményen), 
de a valóságban folytatódik, egy későbbi szakaszban, attól függően, hogy 
mit kínálnak az életkörülmények.

Ezt a fázist nevezzük úgy mint "Transzfer a valóságba", azaz 
a valóságba való átmenetnek, mert ebben a szakaszban a résztvevők 
egyénileg vagy csoportosan leszűkítik azokat az utakat, amelyeket a ciklus 
befejezése után bejárhatnak. Az általánosítási szakasz számos ötletet, 
kapcsolatot és tanulási pontot eredményezett; ebben az utolsó szakaszban 
a résztvevők kiválasztják azokat a konkrét lehetőségeket/ ötleteket/ 
gondolatokat/ tanulságokat/ stb., amelyeket ténylegesen tovább akarnak 
vinni a saját életükbe, és a jövőbeli tapasztalataikban használni akarnak.
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A résztvevőknek át kell gondolniuk, hogyan tudják átültetni a tanulási 
eredményeiket a saját valóságukba, mielőtt ténylegesen átültetnék azokat. 
Amint átültetik őket, új tapasztalat jön létre, és egy új tanulási ciklus 
kezdődik (valószínűleg egy nem szervezett oktatási kontextusban).  

A transzfer fázis célja:
• A cselekvési pontok és az azonnal megvalósítható intézkedések 

rangsorolása.
• (személyes) döntések hozatala a jövőbeli helyzetekre vonatkozóan, 

amikor hasonló eseményekre kerül sor.
• Kötelezettségvállalás a személyes változással vagy a társadalomban 

történő különböző cselekvésekkel kapcsolatban. 
• Motiválja a résztvevőket, hogy a jövőben hasonló helyzetekben 

másképp viselkedjenek.
• Az egyes változások gyakorlatba ültetésének lehetséges akadályainak 

vagy lehetőségeinek feltárása.
• Felkészülés különböző jövőbeli körülményekre. 

 
Általában ebben a fázisban a facilitátor arra ösztönzi a csoportot, 

hogy gondolkodjanak el azon, hogyan tudják a tanulási eredményeket 
(az általánosítási fázisban megjelenteket) mostantól használni az életükben, 
mit tudnak mostantól másképp csinálni, mit fognak a gyakorlatban 
alkalmazni, mire lesz még szükségük ahhoz, hogy az új ötleteiket 
megvalósítsák stb. A pontos kérdéseket az általánosítási fázisban adott 
válaszokhoz alakítják ki és igazítják az emberek által adott válaszokhoz. 

Nagyon fontos, hogy az összes transzferötlet maguktól a résztvevőktől 
származzon, és ne a facilitátorok sugallják vagy erőltessék. Lehet, hogy 
minden személy más tanulási eredményt ad át, mint a többi ember, 
de ennek belső döntésnek és motivációnak kell lennie ahhoz, hogy 
ténylegesen megvalósuljon.
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Konkrétan az Újságszínházban, a ciklus transzfer fázisában a Joker 
a következő szempontokat érinti:

• Az esemény legfontosabb tanulságainak felsorolása.
• A saját motivációjuk szintjének felmérése a tekintetben, hogy 

tegyenek-e valamit/bevegyenek-e valamibe vagy tegyenek-e 
valamilyen lépést (a megbeszéléseken tárgyalt témákhoz kapcsolódóan).

• Egy bizonyos változás eléréséhez szükséges lépések felsorolása, 
valamint az út során esetlegesen felmerülő akadályok felsorolása.

• Felkészülés és tervezés különböző jövőbeli valós élethelyzetekre. 
• Különböző példák megosztása arra vonatkozóan, hogy mit fognak 

személyesen tenni a jövőbeni hasonló helyzetekben. 
• Egymás bátorítása arra, hogy ezentúl másképp cselekedjenek.

A transzfer fázis szervezhető páros, kiscsoportos vagy a teljes 
hallgatósággal egyidejűleg folytatott beszélgetések kombinációjával. 
Erre mindig az összes jelenet eljátszása, a Reflexió és az Általánosítások 
megbeszélése után, és pontosan a rendezvény vége előtt kerül sor. 
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Joker szerep - Minőségi tényezők

• Időbe telik! A közönség méretétől és profiljától, valamint magától 
az előadástól függően a beszélgetések 20-30 perctől akár 1 óráig és 
tovább is eltarthatnak. Ezért elegendő időt kell szánni az esemény 
lebonyolítására.

• Kövesse a fázisokat a megadott sorrendben:  Reflexió, általánosítás és 
átadás. A beszélgetések produktív áramlásának ezeket a lépéseket kell 
követnie, ami maximalizálja a tanulási eredményeket. Ez a struktúra 
tulajdonképpen a jokereket segíti, mert megkönnyíti számukra és 
a hallgatóság számára, hogy kövessék, ahogy a beszélgetés felépül 
és kikristályosodik a tanulási pontokká, amelyeket átvihetnek és 
alkalmazhatnak az életükben.

• A Joker célja! A közönséggel való beszélgetés elősegítése nem öncélú, 
hanem az újságszínházi előadás céljához kapcsolódó céllal kell 
rendelkeznie. A felhasználásra kiválasztott kérdéseknek relevánsnak kell 
lenniük, és az előadás előkészítése során eldöntött célra kell épülniük. 

• Megfelelő, jó és releváns kérdések. Ez a szempont szorosan 
kapcsolódik az előző kettőhöz. A kérdéseknek mély gondolatok 
vagy felismerések felé kell vezetniük a közönség tagjait. Az 
általános kérdések rendben vannak, de nem elegendőek a mélyebb 
beszélgetéshez; a konkrét, személyre szabott kérdések és reakciók (a 
közönség által felvetett kérdésekre) emelik a közönséggel folytatott vitát. 
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Irányelvek a sikeresebb Jokering-folyamathozs
* kezdőknek vagy olyan jokereknek ajánlott, akik küzdenek a falicitációjuk   

Az előadás előtt

• Az újságszínházi eseményen mindenképpen szánj elég időt a Joker 
részre! Gondosan gondolja át, mennyi időt vesz igénybe az előadás 
és a beszélgetés, és gondoskodjon arról, hogy a közönséggel folytatott 
strukturált beszélgetésekre is maradjon elég idő. 

• Készítsd el előre a kérdéseket (az előadás céljának megfelelően). Írd le 
őket a megfelelő sorrendben: Reflexió - ezek a kérdések; Általánosítás 
- ezek; Transzfer - ezek; így nem kevered össze őket, és nem használod 
véletlenszerűen a struktúrát. 
A kérdések leírása óriási különbséget jelent. Lehet, hogy nagyon jó 

kérdés(ek) jutott(ak) eszedbe, és előfordulhat, hogy a közönség előtt nem 
emlékszel rájuk. 

Amíg nem sajátítottad el a kérdezési készségedet, és nem fejlesztettél 
ki olyan erős spontaneitást, hogy korlátlan számú jó kérdéssel tudj 
előállni egy adott témában, addig érdemes leírnod őket, és jokerként a 
listát használnod. 

További előnye, hogy észreveszed, milyen típusú kérdéseket tervezel 
használni, így esélyed van arra, hogy átfogalmazd és módosítsd azokat, 
hogy jobban és megfelelőbben hangozzanak (a kérdésekről lásd alább).  

Az is segít, ha kiegyensúlyozott beszélgetést folytatunk, és nem 
töltünk túl sok időt például a Reflexióval, és nagyon keveset az Átadással. 
Mindegyik fázist megfelelően kell kezelni. 

• Készíts alternatív kérdéseket. Előfordulhat, hogy az elsőre kigondolt 
kérdések közül néhány nem működik, mert a hallgatóság tagjai nem 
a várt módon reagálnak vagy reagálnak. Annak érdekében, hogy ne 
érezd magad elveszettnek, ne improvizálj valami nem megfelelőt, 
vagy ne siess a beszélgetés végére, jobb, ha a beszélgetés minden egyes 
tervezett szakaszára alternatív kérdéseket találsz ki, amelyeket szükség 
esetén felhasználhatsz. Ezeket is írd le!
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• A tervezett kérdéssor alapján értékeld újra a Joker részre szánt időt. 
Segítségül végezz néhány nagyon egyszerű matematikai számítást: 
mennyi időt vehet igénybe a kérdések megválaszolása, ha 5 ember 
válaszol rá? Mi a helyzet 10 emberrel? Tervezd be, hogy eredetileg 
hány kérdést terveztél? Ez alapján nagyjából meg lehet állapítani, 
hogy mennyi időre van szükség a megbeszéléshez, és hogy ez az idő 
megfelel-e a ténylegesen tervezettnek. 

Az előadás alatt - A szereplési rész

• Figyeld meg a közönség dinamikáját. Készíts mentális jegyzeteket 
(vagy írd le, hogy mit csinálnak, hogyan viselkednek, vannak-e 
olyan személyek, akik atipikusan viselkednek (nem vesznek részt a 
beszélgetésben, elhagyják a termet stb.), és minden egyéb lényeges 
megfigyelést, amelyet a beszélgetés során felhasználhatsz. Fordíts 
különös figyelmet arra, hogy az előadás során mennyire tűnnek 
érzelmileg befolyásoltnak, hogy változtatni tudj a stratégiáján a 
Reflexiós fázisban (több időt hagyva, páros megbeszélésekkel kezdve stb.).

• Tekints át a megbeszélés tervét. A közönség dinamikája és az előadás 
során felmerült kérdések alapján dönthetsz úgy, hogy megváltoztatod 
azokat a szempontokat, amelyekre a beszélgetések során nagyobb 
hangsúlyt akartál fektetni, és megváltoztatsz néhány kérdést annak 
érdekében, hogy a megfigyelt problémákat kezeld.
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A Jokerelés ideje alatt

• Szervezd a beszélgetést a lehető legmegfelelőbb környezetben. A 
hallgatóság ül (mindig kerüld el, hogy a beszélgetés állva folyjon), 
nincs zaj vagy zavaró tényező, így az egész csoport figyelme és fókusza 
teljes mértékben a beszélgetésre összpontosul.

• A hangod és testbeszéded. Ügyelj arra, hogy elég hangosan beszélj 
ahhoz, hogy mindenki hallja, hogy a hallgatóság többségével 
szemkontaktust tarts (vagyis ne csak a csoport egyik felére nézz, hanem 
mindenkire), ami azt is lehetővé teszi, hogy lásd, ki akar beszélni, és ki 
nem.

Általában próbálj meg tudatosan figyelni arra, hogy a tested milyen 
üzenetet küld a csoportnak (beleértve az arckifejezéseket is); invitálja-e 
az embereket a részvételre, mutatja-e a fáradtság, az unalom vagy akár az 
emberek válaszaira adott érzelmi reakcióit? 

Az arcod lehet, hogy a érzékenyebben reagál a nézők megjegyzéseire. 
Próbáld meg kontrollálni a mondanivalójukra adott reakciókat. Még 
ha nem is mondod ki nyíltan, hogy tetszik vagy nem tetszik valami, az 
arcodon mégis világosan látszódhat. Ezt kerüld el!

• A válaszok és a hallgatás kezelése. Hagyj elég időt az embereknek, hogy 
válaszoljanak a kérdésedre, ne rohanj vagy pánikolj. Valószínűleg a közönség 
rosszabbul kezeli a csendet, mint te - mindig van valaki, aki válaszol

Ha nem vagy biztos benne, hogy a kérdés világos, megkérdezheted 
a közönséget, hogy az-e, és ők majd megmondják neked. Ha túl sokan 
akarnak válaszolni a kérdéseidre, emlékeztesd őket, hogy további 
pontokkal jöjjenek, ne ismételjék meg, amit mások mondtak, és ha 
szükséges, mondd meg nekik, hogy a következő kérdésekre fogsz áttérni. 
Nem vagy köteles folyamatosan szót adni nekik.

Ha úgy érzed, hogy a kérdésre már eleget válaszoltak, lépj tovább. Az 
idővel való gazdálkodás a te felelősséged - nem a hallgatóságé! 
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• Az ügyes kérdezéshez gondos hallgatásnak kell társulnia, hogy 
megértsük, mire gondolnak valójában az emberek a válaszaikkal. Ne 
viselkedj úgy, mint egy robot, aki követi a kérdések tervét anélkül, hogy 
kiigazítaná és összekapcsolná a kérdéseket a már kapott válaszokkal. 
Vedd figyelembe a válaszokat, kövesd nyomon őket; kombináld az 
eredetileg tervezett kérdéseidet az ő inputjukkal. Ez zökkenőmentes, 
természetes, gazdag és gyümölcsöző beszélgetéshez vezet.

• Figyelj a belső hangodra vagy intuíciódra. A beszélgetés közben, 
ha elég nyugodt vagy, érzékelhetsz olyan belső jeleket, amelyek jelzik, 
hogy mire kell jobban összpontosítanod, vagy milyen irányba menj 
a kérdéseiddel. Ez az intuíció azt mondhatja, hogy egy bizonyos 
kérdést már ne tegyél fel, tegyél fel egy másikat, mélyedj el bizonyos 
kérdésekben stb. Ez hozzájárul a hallgatóság tagjainak mélyebb 
meglátásaihoz.
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Miután az előadás és Joker szerepe véget ért 
• Végezzünk kritikus önértékelést arról, hogyan folytattuk le a 

megbeszéléseket, és milyen eredményeket értünk el. Mi ment jól? 
Mi ment rosszul? Mi volt a legnagyobb nehézség? Elemezd az általad 
készített tervet és azt, hogy mi történt a valóságban. Mi változott és 
miért? Hogyan kezelted a csoportos beavatkozásokat és a csendeket 
(ha voltak ilyenek), mely kérdések bizonyultak hatékonyabbnak és 
melyek nem? Észrevettél valamilyen érdekes dinamikát a vita során? 
Mennyi időt vett igénybe a tervezetthez képest? Szüksége volt-e több 
időre? stb

• Jegyezd fel azokat a dolgokat, amelyeket legközelebb másképp 
szeretnél csinálni.

• Módosítsd a megbeszélési tervet, vagy adj hozzá alternatív kérdéseket, 
és tartsd meg őket a következő alkalommal, amikor ugyanezzel az 
újságszínházi előadással dolgozol.

*mint látjátok, ennek a szakasznak az ajánlásai tulajdonképpen egy felhívás 
a Jokerek számára, hogy a konkrét Jokering-tapasztalat után menjenek végig a 
tanulási ciklus minden egyes szakaszán.
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A Joker legfontosabb eszköze: A kérdések

A közönséggel folytatott beszélgetések elsajátításának két fontos 
szempontja van egy újságszínházi kontextusban: 
• A tapasztalati tanulási ciklus elméletének és logikájának megfelelő 

megértése.
• Fejlett kérdezési készségek. 

A kérdések a fő eszközei tanuláselméletünk fő ideológiájának a 
gyakorlatba való átültetésének. Néhány ember számára a kérdésfeltevés 
és bármely adott helyzet mélyebb feltárása természetes, akár előzetes 
felkészülés nélkül is. Mások számára komoly és felelősségteljes felkészülés 
szükséges. Határozottan hiszünk abban, hogy minden Joker nagyon 
képzetté válhat a kérdések használatában, ha időt szán rá, felkészül, 
önkritikus és hallgat az intuíciójára.

A következőkben felsoroljuk a kérdéstípusok megkülönböztetésének 
különböző módjait, hogy jobban megértse, mit használhat. Ezeket 
igyekezzen kiegyensúlyozottan beépíteni őket a beszélgetési tervébe. 
Az azonos típusú kérdések túlzott használata valójában nem vezet 
zökkenőmentes és élvezetes beszélgetéshez, ezért érdemes változatos 
kérdéstípusokat használni.

A kérdések közötti leggyakoribb különbségtétel nagyon egyszerű, 
és a felépítésük módjára vonatkozik.

Zárt kérdések 

A lehetséges válaszok korlátozott körével rendelkeznek, innen a 
zárt aspektus. A válaszok lehetnek igen/nem, talán, választás adott 
válaszok vagy válaszok tartománya között stb. Ezekre a kérdésekre 
könnyű válaszolni, és hasznosak arra, hogy megtörjék a jeget egy adott 
beszélgetés során. Emellett nagyon konkrét típusú információt nyújtanak 
(a válaszlehetőségek között szerepelnek), és kevés időt vesznek igénybe, 
mivel a válaszok nagyon rövidek. 
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Példák: 
Egyetértesz? Van összefüggés? Tervezel-e valamit ezzel kapcsolatban? 

Fogyasztja a médiát? Milyen gyakran láttad ezt? Látsz itt problémát? 
Támogatod ezt az álláspontot? Követed őket a való életben? Mennyire 
valószínű, hogy hasonló helyzetekkel találkozol? stb.

Nyitott kérdések

A zárt kérdésekkel ellentétben ezek nem kínálnak válaszlehetőséget a 
válaszadónak. Hasznosak arra, hogy a hallgatóság válaszaiból részleteket, mélyebb 
és minőségi szempontokat tudjunk meg. Gyakran egy szónál/mondatnál hosszabb 
válaszokat igényelnek.

Példák: 

Általában minden olyan kérdés, amely így kezdődik: mi, hogyan, 
miért, milyen. Mi történt abban a pillanatban? Miért tették ezt? Mit láttak? 
Mit gondolsz erről? Milyen viselkedési formákat vettél észre? Hogyan hat 
ez rád/társadalomra? Mit tehet valaki ez ellen? Hogyan foglalkozott a 
média a témával? Miért nem foglalkozik bizonyos témákkal a média? stb.

 
A zárt kérdéseket problémásnak tartják, ha túlzásba viszik, mivel 

korlátozóak, és akadályozzák a vita szabad folyását. Ezért minden zárt 
kérdést néhány nyitott kérdésnek kell követnie. Fontold meg: hogy zárt 
kérdésekkel nyitsz egy vitavonalat, és nyitott kérdésekkel mész mélyebbre.

Példa: 

Egyetértesz? Milyen érvei vannak? Mennyire fontos ez a társadalmunk 
számára? Milyen szempontból fontos ez?

Az alábbiakban a kérdések különböző típusait mutatjuk be, 
amelyek lehetnek zártak vagy nyitottak, de az osztályozás inkább a 
kérdések célja/köre, és nem a felépítésük módja alapján történik.
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Vezető/ vezetett kérdések

Az ilyen típusú kérdések nem semlegesek. Hajlamosak finoman 
befolyásolni a válaszadót, hogy bizonyos válaszokat adjon. Szuggesztívek; 
tartalmazhatnak igazságként megjelenített feltételezést, személyes egyetértést 
vagy egyet nem értést a kérdés végén. Úgy vannak megfogalmazva, hogy 
a könnyebb válasz a kívánatos; olyan választási lehetőségeket kínálnak, 
amelyek mindegyike a kérdező számára előnyös, míg a válaszadónak nincs 
más választási lehetősége; általában zártak, és óvatosan kell használni őket, 
mivel szorosan kapcsolódnak a manipulációhoz, és ha a hallgatóság tagjai 
észreveszik őket, nem veszik jó néven.

Példák: 
Egyetértesz azzal, hogy mindannyiunknak tennünk kell valamit, 

hogy változtassunk ezen a helyzeten? Igaz, hogy most motiváltabbnak 
érzi magát arra, hogy tegyen valamit? Ez egy jó dolog, nem igaz? Milyen 
késedelmet jelent a rendőri beavatkozás ilyen helyzetekben? A második 
javasolt megoldás jobb volt, nem? Mit szeret jobban, a híreket a tévében 
vagy a közösségi médiában követni?
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Bővítő kérdések

Az ilyen típusú kérdések célja, hogy a vita egy bizonyos pontjáról 
továbblépjen, amely pillanatnyilag egy szűk, nagyon helyi vagy csak egyes 
emberek kontextusára jellemző úton haladhat. Ezek a kérdések szélesebb 
perspektívába, különböző nézőpontok vagy megoldandó kérdések felé 
terelik a vitát.

Példák:  
Milyen más dolgokat tudsz még mondani? Mi van még? Hol történik 

még ugyanez a dolog? Mit jelent ez nagyobb léptékben? Ezen kívül mit 
tudsz még mondani?

Zoom kérdések

Ki kell választanod egy konkrét témát, amelyben a hallgatósággal 
együtt szeretnél zoomolni. A téma megjelenhet a közönséggel folytatott 
beszélgetések során, vagy megjelenhetett az előadásban. Kezdhetitek akár 
egy zárt, akár egy nyitott kérdéssel, majd a Zooming kérdésekkel folytatva 
fokozatosan mélyebbre hatolhattok, hogy ráközelítsetek az adott téma 
valamelyik konkrét rétegére.

Példák:  
Ki tehet valamit ez ügyben? Pontosan mit tehetnek? És ha megteszik, 

mi történhet? Kiket érintenek majd a döntéseik? Milyen módon lesznek 
hatással rájuk? stb

Pontosító kérdések

Segítenek áttérni egy beszélgetés konkrétabb eseteire vagy 
szempontjaira, amelyek éppen általános vagy felszínes állapotban vannak. 

Példák: 
Mondana egy példát? Mire gondol pontosan? Meg tudna nevezni 

néhányat ezek közül ...? Meg tudsz említeni néhányat azok közül a dolgok 
közül, amelyeket ...?
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Visszhangkérdések

Ismételd meg az elhangzottakat kérdésként a hallgatóság többi tagja 
számára. Lehet, hogy kiragadsz valami érdekeset, amit szeretnél jobban 
megvizsgálni, és a többi néző megkérdezésével foglalkozhatsz vele.

Példák: 
(az adott személy által említett kérdés/aspektus)? Hogyan használhatnánk 

ezt a... (a beszélgetésetek kontextusa) során? (Először ismételjük meg egy néző 
megjegyzését) Lássuk, mit gondolnak erről a többiek is - mi a véleményük 
arról, hogy...?
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Újság(hír)színház
-Értékelés és hatásvizsgálat- 

Mint minden, amit a munkánk során teszünk, függetlenül az 
alkalmazott módszerektől, nagyon fontos tudni, hogy elértük-e a 
céljainkat, és ha igen, hogyan. 

Néhány gyakorló szakember fő hangsúlya az újságszínházi előadás 
megvalósítására helyeződik, szem elől tévesztve a közönség tagjaira, és ha 
lehetséges, a társadalom egészére gyakorolt tényleges hatás megtervezését 
és mérését. Ha csak feltételezzük, hogy valamilyen hatásnak lennie kell, 
annak lennie kell (ahogy a területen kezdők gyakran gondolják), anélkül, hogy 
a lehető legjobb eszközökkel mérnénk azt, hogy pontosan meghatározzuk 
a hatást és az általunk előidézett változás mértékét; nem vagyunk 
elszámoltathatóak erőfeszítéseinkkel.

Azok a gyakorlati szakemberek, akik komoly értékelési és 
hatásvizsgálati folyamatokat terveznek, felelősségteljesebbnek tűnnek, 
a különböző potenciális partnerek és hatóságok komolyan veszik 
őket; több elismerést és érvényesítést kapnak a munkájukért és az elért 
eredményekért.
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Az értékelési terv elkészítéséhez és kidolgozásához a csapatnak 
különböző dimenziókat kell elemeznie, amelyeket aztán az újságszínházi 
folyamat céljával kapcsolatban kell elemezni és összehasonlítani. 

Amint azt korábban hangsúlyoztuk, a célt a folyamat elején világosan 
meg kell fogalmazni, és az értékelés értékelésének fő hivatkozási alapjául 
kell szolgálnia. 

Ha a cél nincs világosan megfogalmazva, akkor nem lehetünk 
kritikusak az eredményeinkkel kapcsolatban - bármit elértünk, az 
rendben van!

A két dimenzió, amit meg kell vizsgálnunk, a következő:
• Az elért eredmények
• Az eredmények elérésének folyamata

Eredmények

• Mennyiségi adatok: színészek, darabok, előadások száma, nézők 
száma, korcsoport, nemek szerinti megoszlás (előadásonként), 
partnerek száma (állami és nem állami), beszélgetésekben részt vevő 
nézők száma stb.

• Minőségi (rövid és hosszú távú): a nézők, a partnerek, a közönség 
beavatkozásai/reakciói, a színészek csapatára, a közönségre, a 
társadalomra, a jövőbeli együttműködésre gyakorolt hatás stb. 
relevanciája. 

Folyamat

• Csapatfolyamat: pozitív és negatív pontok, konfliktusok, 
menedzsment, kihívások, stratégiák az akadályok leküzdésére, 
visszajelzések stb.

• Partnerségi folyamat: pozitív és negatív pontok, konfliktusok, 
menedzsment, hatalmi dinamika, kihívások, stratégiák az akadályok 
leküzdésére, visszajelzések stb.
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Az eredmények vagy a folyamat mérésének módszerei

A korábban említett mutatók és szempontok mindegyikére (az 
eredmények vagy a folyamatok esetében) különböző eszközök és módszerek 
használhatók az adatgyűjtéshez, a minőségi információk összegyűjtéséhez 
és az elért változások méréséhez.

A lehetséges módszerek egy része attól a konkrét kontextustól 
függ, amelyben a gyakorlati szakemberek tevékenykednek, ezért 
minden csapatnak fel kell tárnia és ki kell választania/megterveznie a 
legmegfelelőbb módszereket.

Ezután felsorolunk egy sor olyan eszközt, amelyek az ilyen típusú 
munka hatásának értékelésére alkalmazhatók, és azt tanácsoljuk, hogy 
a lehető legtöbbet használják, és a megállapításaikat állítsák össze egy 
következtetéssorozatban. 

Kvantitatív eredmények

Az első eszköz egy megfigyelőlap példája, amely segíthet a mennyiségi 
adatok nyomon követésében a teljesítményidő alatt. A példa módosítható 
és kiigazítható az egyes csapatok sajátos kívánságai és igényei alapján.

A többi mutató esetében minden csapat könnyen kialakíthatja saját 
rendszerét az adott információk gyűjtésére.



117  

Újságszínházi előadás megfigyelőlap

Helyszín________________
Dátum____________________
Az előadás címe___________
Az előadás által érintett főbb témák __________
Az előadás célja____________________

• Mennyi ideig tartott (percben/órában) az előadás a megbeszélésekkel és 

beavatkozásokkal együtt (ha voltak)??______

• A közönségben ülők száma ________________

• Az elnyomott csoporthoz tartozó személyek száma a közönségben ______

• Hány ember távozott az előadás közben?___

• Nők száma: ___________  

• Férfiak száma: _____________

• Az egyéb neműek/nem binárisok száma: ___________  

• Korcsoport(ok)-hozzávetőleges becslés:______________

• Értékelje a közönség általános érdeklődését és aktív részvételét a darab alatt 

(magas, közepes, alacsony). __________

• Azon emberek száma, akik a színpadra léptek, hogy beavatkozzanak (ha volt ilyen)_____

• A megbeszélésekben aktívan részt vevő személyek hozzávetőleges száma ______

• Releváns visszajelzések, benyomás a hallgatóságtól a témával és a célunkkal kapcsolatban!

• -

• -

• -

• -

• -

• -

• Egyéb megjegyzések/megfigyelések: 
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Minőségi eredmények mérésének eszközei - példák
Ezen eszközök némelyike a folyamatra vonatkozó információk 

gyűjtésére is használható.

Csapatfolyamat és a csapatra gyakorolt hatás
A munkafolyamat során a csapatnak rendszeres megbeszéléseket 

kell tartania azzal a céllal, hogy értékeljék saját folyamatukat, az 
önmagukra gyakorolt hatást, visszajelzést cseréljenek, azonosítsák a 
kihívásokat, ötletbörzét tartsanak stratégiákról és változtatásokról, 
amelyeket a konstruktívabb és produktívabb csapatmunka érdekében 
meg kellene tenniük. Ezeket a találkozókat egy külső személy is 
segítheti, vagy felcserélhetik a szerepeket, hogy a csoporttagok nagyobb 
felelősségvállalásra legyenek felhatalmazva.

Egy nagyon fontos megbeszélésre közvetlenül az előadás után kerül 
sor. Ennek a megbeszélésnek a céljai a következők:
• eldolgozni a színészek érzéseit az előadásukból;
• felsorolni az egyes színészek nézőpontját a folyamatról a közönséggel;
• visszajelzést adni egymásnak;
• feltárni a kihívásokat és azok kezelését;
• a forgatókönyv és a teljes folyamat erős és gyenge pontjainak 

azonosítása a közönséggel;
• döntések meghozatala a változtatásokkal kapcsolatban, amelyeket az 

újbóli végrehajtás esetén meg kellene tenni;

A közönségre gyakorolt hatás értékelése - példák 
• Ha a közönség tagjai internetre csatlakoztatott mobileszközöket 

használnak, akkor egy online eszközzel gyűjts össze a friss benyomásaikat 
és gondolataikat az újságszínházi eseményről. Egy jól látható helyre írd 
fel a konkrét linket, amelyet használhatnak, és kérd meg őket, hogy ezt 
tegyék meg, mielőtt elhagyják a helyiséget. A felmérés legyen rövid, 
hogy a mennyiségi valamint a minőségi jegyeket ötvözze.

• Az előadások után a csapattagok és más önkéntesek bemehetnek a 
közönség elé, és interakcióba léphetnek a nézőkkel, közvetlenül 
megkérdezhetik tőlük, hogyan érzik magukat, mennyire volt releváns 
számukra ez a folyamat, mit szeretnének legközelebb csinálni stb.
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• A helyszínen kívül nagy papírlapokat érdemes elhelyezni, amelyekre a 
nézők írhatnak, amikor elhagyják az előadást. A kérdéseknek kifejezetten 
a darab témájához kell kapcsolódniuk, és ne legyen több 3-4-nél!

• Ugyanazokból a kérdésekből, mint korábban, néhány más, a témához 
kapcsolódó kérdéssel együtt érdemes egy rövid értékelőlapot készíteni. 
A Joker az esemény végén megemlíthetné, hogy néhány önkéntes jön 
majd, és feltesz nekik néhány kérdést, és szíveskedjenek támogatni a 
kezdeményezést.

• Ugyanezt az előbb említett értékelőlapot már eleve elhelyezhetnénk 
minden egye személy ülőhelyén, és az előadás végén egyénileg 
kitölthetnék, majd átadhatnák a csapatnak. A Joker említse meg, és 
bátorítsa erre az embereket. 

Ötletek a közönséggel való hosszabb távú értékelésre 
• Összegyűjthetjük az elérhetőségüket (az előadás alatt), és egy idő után 

felvehetjük a kapcsolatot néhány nézővel (e-mailben vagy telefonon), 
és meghívhatjuk őket néhány utólagos találkozóra, hogy megvitassuk 
a problémákat, az életükben és a társadalomban bekövetkezett 
változásokat - vagy közvetlenül megkérdezhetjük őket e-mailben vagy 
telefonon (az előadás utáni hatásvizsgálat).

• Az előadás utáni nyomon követési folyamathoz létrehozhatunk 
egy külön online médiumot, ahol bárki, aki részt kíván venni vagy 
tájékoztatást szeretne kapni, csatlakozhat/feliratkozhat. Tegyük ki jól 
látható helyre ennek a médiumnak a pontos helyét, és hívjuk fel az 
embereket, hogy csatlakozzanak. Ennek a médiumnak az aktivitása 
egyben információt is nyújthat a hosszú távú hatásról - hányan 
csatlakoztak/követik az adott témát/problémákat, hányan vettek részt 
aktívan, milyen reakciókat váltottunk ki stb.
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Előkészítő gyakorlatok

A színházi előkészítő folyamat a gyakorlatok különböző kategóriáit 
foglalja magában: csoportépítés, dráma- és színházi játékok, speciális 
gyakorlatok az Újságszínház számára, improvizáció, karakterekbe való 
belebújás és a próbákat támogató tevékenységek stb.  Minden csapatnak, 
profiljától és tapasztalatától függően, más-más felkészülési programra és 
időre van szüksége ahhoz, hogy felkészüljön az előadásra.

Ebben a kézikönyvben nem egy általános tantervet adtunk meg, amelyet 
egy csoporttal a kezdetektől az előadás időpontjáig lehet használni.

 
Bőven részleteztünk olyan (újságszínházi specifikus) gyakorlatokat, 

amelyek különböző képzési programokba foglalhatók. Bármelyik csapat 
a csoporttagok igényei és a rendelkezésre álló idő alapján dönthet a saját 
választékáról és felépítéséről, más kézikönyvek anyagairól vagy az itt 
felsorolt játékok és tevékenységek kombinálásáról.

Más Elnyomottak Színháza módszerekről már kidolgoztunk 
kézikönyveket, és nem szeretnénk megismételni olyan játékokat vagy 
tevékenységeket, amelyek az újságszínházi folyamatban is felhasználhatók.

A Fórum Színházi kézikönyvben (http://toolbox.salto-youth.net/1503) 
felsoroltunk egy általános tantervet, amelyet egy új csapattal való 
munkához lehet használni (tapasztalat nélkül). Vannak benne változatos 
bemelegítések, színházi játékok, hatalmi és elnyomási gyakorlatok, 
amelyek bármelyik csapat számára forrásként szolgálhatnak.

 
A Láthatatlan Színház kézikönyvében (http://toolbox.salto-youth.

net/2636) számos olyan gyakorlat található, amelyek arra szolgálnak, hogy 
felkészítsék és támogassák az ezzel a speciális módszerrel dolgozó csapatot. 
A csoportmunkával, a hatalommal, az érzelmekkel és az improvizációkkal 
kapcsolatos gyakorlatok is vannak, amelyek szintén felhasználhatók az 
újságszínházi munkához.
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A Törvényhozási Színház kézikönyvében (http://www.artfusion.ro) 
számos gyakorlat található, amelyek célja, hogy felkészítse és támogassa az 
ezzel a módszerrel dolgozó csapatot. Vannak gyakorlatok a társadalomról 
és a hatalommegosztásról makroszinten, problémákról és megoldásokról 
(a társadalom különböző szereplőinek szemszögéből), személyes 
reflexiókról és improvizációkról. Az újságszínházi előadáson keresztül 
feldolgozott témától függően ezek közül a gyakorlatok közül néhányat 
szintén fel lehet használni.

Az általunk felsorolt gyakorlatok különböző kategóriákba 
sorolhatók, amelyeket mind be kell építeni egy újságszínházi előkészítő 
képzési programba - minden egyes kategóriában egy csapat használhat 
egy vagy több gyakorlatot, hogy megfeleljen az egyének vagy a csoport 
általános igényeinek - az újságszínházi folyamattal kapcsolatban.

 
A gyakorlatok általános kategóriák szerint vannak elkülönítve, és egy 

csoport dönthet úgy, hogy egy összetettebb képzési programhoz más, itt 
fel nem sorolt szempontokkal és kérdésekkel is foglalkozik.  

Előkészítő gyakorlatok - általános megfontolások
 
A felsorolt gyakorlatok némelyike nem végezhető el kis csoportokkal 

(5-7 fő), de mindegyik adaptálható, kiigazítható, és inspirációként 
szolgálhat minden gyakorló számára, aki használni szeretné őket.

Az említett időtartam becsült érték, mivel azt nagyban befolyásolja a 
csoport mérete és az egyes esetekben szükséges megbeszélések.

A facilitátornak saját belátása szerint kell eljárnia, amikor kiválasztja, 
adaptálja és alkalmazza ezeket a tevékenységeket különböző csoportokkal 
és emberekkel. 

Az alább ismertetett tevékenységek közül sok esetben a moderátornak 
kell megkeresnie és kiválasztania a tevékenység végrehajtásához szükséges 
médiaanyagokat. Ez különböző kontextusokban kihívást jelenthet, és előre 
meg kell tervezni, hogy elegendő megfelelő anyag álljon rendelkezésre.
Számos tevékenység esetében azonban a résztvevőknek a megadott 
feladatok elvégzéséhez az általuk általában elérhető vagy rendelkezésre 
álló médiát kell keresniük.
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Médiaanyagokkal való munka 
• Média nyomozók (120-180 perc)
• Médiatartalom-vadászat (90 perc)
• Az elnyomás szintjei a médiában (90 perc)
• Tény vagy vélemény? (90 perc)
• Szerkesztőségi csapat (90 perc)
• Hirdetés készítés (180 perc)
• Média, amely megérint minket (90 perc)
• Média átdolgozás (90-180 perc)
• A főcím (60 perc)
• Helyszíni újságírók (180-300 perc)

A média kritikai perspektívái 
• Hol állsz? (60-90 perc)
• Korlátlan szabadság vagy....? (90 perc)
• A médiában használt narratívák (120 perc)
• Propaganda detektívek (90 perc)
• Az álhírek készítői (90 perc)
• Elfogultság az erőszakról szóló tudósításokban (90 perc) 
• Sajtószabadság (120 perc) 

Önreflexió
• Médiaszokások Bingo (60-90 perc)
• Milyen médiafogyasztó vagyok? (90 perc)
• Az online részvétel szintjei (90 perc)
• Polgári újságírás (90 perc)
• Személyes elfogultság (90 perc)

Improvizáció/színészi készségek/próbák
• Cikk fordítva (60-90 perc)
• Média különböző műfajokban (60-90 perc)
• Riporterek kontra kommentátorok (60 perc)
• Készítsünk együtt egy cikket (60 perc)
• Hírek a valódi főszereplőkkel (60 perc) 
• Tudósítás a terepről (60 perc)

124
130
133
136
139
144
147
150
153
157

160
164
168
175
182
185
189

208
210
212
214
216
218

192
195
198
201
204
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Érzelmek
• Reagáljunk a hírekre (30-50 perc)
• A közösségi média reakciói (60 perc)
• Olvasás érzelmekkel (60 perc)
• Hatás a partneredre (60 perc)
• Érzelmekre reagálás (30 perc)
• Média frusztráció (90 perc)

220
222
224
226
228
230
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Médiaanyagokkal való munka 

Cím:
 Média nyomozók

 (120 - 180 perc)

Célok: A médiatartalmak átvilágításához szükséges elemzési készségek 
fejlesztése; érdeklődés és kíváncsiság felkeltése a különböző médiatermék 
készítők által használt témák és narratívák iránt; a média különböző elemei 
közötti kapcsolatok feltérképezése és létrehozása; a médiában jelen lévő 
elnyomás főbb példáinak azonosítása; a médiatartalmakkal kapcsolatos 
kritikai gondolkodás fejlesztése; összehasonlítás a mainstream és 
alternatív média között; a médiafogyasztói magatartás megváltoztatása;  
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A gyakorlat részletei és leírása:
• Osszuk a résztvevőket 4 fős csoportokra.
• Minden csoport használhat egy mainstream és egy alternatív vagy 

független forrásból származó újságot a feladathoz.Kiválaszthatjuk az 
egyes csoportok számára az anyagokat, vagy létrehozhatunk egy közös 
tárat különböző példákból, amelyből a résztvevők kiválaszthatják 
azokat az újságokat, amelyekkel dolgozni szeretnének. 

• Alternatív megoldásként, ha nem kívánunk vagy nem tudunk 
csoportonként más anyagot választani, létrehozhatunk egy közös 
készletet különböző példákból, amelyből a résztvevők kiválaszthatják 
azokat az újságokat, amelyekkel dolgozni szeretnének. 

• Minden csoportnak más-más szempontok alapján kell elemeznie a két 
médiaterméket. Minden egyes kritériumhoz le kell írniuk észrevételeiket. Az alábbi 
kritériumok közül néhányat vagy az összeset megadhatjuk az egyes csoportoknak:
 ӹ A tartalom típusa - darabszám az egyes kategóriákból: 

Hírriportok; Funkcióírás; Oknyomozás; Interjúk; Életmód; 
Vélemények; Kommentár/Perspektíva/Vélemény; Levelek a 
szerkesztőnek; Szponzorált tartalom; Hirdetések; stb.

 ӹ Témák - a témák/kategóriák száma; mely témák/kategóriák; az egyes 
témákhoz/kategóriákhoz tartozó cikkek száma/százalékos aránya; 
mely témák/aspektusok vannak a legnagyobb címlapokon; stb.

 ӹ Tények - a tényeken alapuló és a véleményen alapuló cikkek 
száma; a tévesen megfogalmazott cikkek száma (pl. a véleményen 
alapuló cikkek, amelyeket tényeken alapulónak állítanak be); az 
ellenőrzésre szolgáló forrásokat megemlítő cikkek száma; stb. 

 ӹ Csoportok reprezentációja - a médiában képviselt különböző 
csoportok (nem, faj, etnikum, vallás, nemzetiség, szexuális 
irányultság stb.) száma; mely csoportok; az egyes csoportokra 
jutó tudósítások százalékos aránya; a témák típusa és az érintett 
csoportok közötti összefüggések stb.

 ӹ Földrajzi reprezentáció - a lefedett/megemlített helyszínek 
száma (városok; városrészek; régiók; országok; kontinensek stb.); 
melyek; az egyes helyszínek hány százaléka; stb.

 ӹ Érzelmi spektrum - a pozitív, negatív vagy semleges híreket 
feldolgozó cikkek száma; mely témák/kategóriák kerülnek pozitív/
negatív/semleges módon feldolgozásra; stb.
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 ӹ Képek - a képeket tartalmazó cikkek száma; hogyan kapcsolódnak 
a képek a cikkhez; mely embereket/csoportokat ábrázolják a 
legtöbbször a képeken; stb.

 ӹ Újságírók - a szerkesztőségben dolgozó újságírók száma; a 
szerkesztőség nemek szerinti összetétele; az egyes újságírók cikkeinek 
száma; az egyes munkatársak cikkeinek/témáinak típusa; stb.

 ӹ Médiafogyasztók - az újság célközönsége; az olvasók lehetőségei a 
tartalom befolyásolására; hely a hozzászólásoknak/válaszoknak; stb.

 ӹ Hirdetések - a jelen lévő hirdetések száma; milyen termékeket/
szolgáltatásokat népszerűsítenek; a hirdetések által elfoglalt 
médiafelület százalékos aránya; stb.

 ӹ A nemek reprezentációja - az egyes nemekkel foglalkozó cikkek 
száma (mint a cikk fő témája); az egyes nemeket bemutató 
hirdetések száma; különbségek abban, hogy az egyes nemeket 
hogyan ábrázolják a cikkekben vagy hirdetésekben; a témák típusa 
és az ábrázolt nemek közötti összefüggések; stb.

 ӹ Pénzügyek - mennyi pénzbe kerül a termék; különbségek a 
különböző típusú ügyfelek áraiban; ki a médiatulajdonos; ki ad 
pénzt az újságnak/médiaterméknek; stb.

 ӹ Szubjektív megfigyelések - a témák sorrendje, az újság szerkezete, 
elfogultság a tudósításban, manipuláció, hiányzó témák/ügyek/
aspektusok; általános benyomások és következtetések stb.
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• A csoportoknak 60-120 perc áll rendelkezésükre (attól függően, hogy 
hány kritériumot használnak), hogy leírják megfigyeléseiket. 

• Minden csoport bemutatja megállapításait. A többi csoport pontosító kérdéseket 
tesz fel, vagy példákat hoz fel a bemutatott információk illusztrálására.

• Kezdjük az összes mainstream újság bemutatásával, majd térjünk át 
az alternatív/független újságokra.

• Jelezzük a résztvevőknek, hogy figyeljenek, és jegyzeteljék le a 
bemutatók közötti jelentős hasonlóságokat/különbségeket. Miután az 
összes csoport bemutatta, térjünk át a megbeszélésre. 

Feldolgozást segítő kérdések
• Mit vettél észre a mainstream médiamegjelenésekben? Mi volt a közös 

és mi volt a különböző?
• Mi a helyzet az alternatív médiamegjelenésekkel? Mi volt a közös és 

mi volt a különböző?
• Miben figyeltél meg hasonlóságot a mainstream és az alternatív média 

bemutatásai között? Mi a különbség? 
• Mi volt a mainstream média domináns narratívája/üzenete? Mi volt 

az alternatívé? Mit jelent ez?
• Milyen következtetéseket vont le az egyes elemzett kritériumokkal 

kapcsolatban (menjen végig egyesével az összes kritériumon)? 
• Milyen gondolatai vannak az átfogó képpel/kontextussal kapcsolatban, 

amelyben ezek a médiatermékek léteznek?
• Mi hiányzik és minek kellene jelen lennie a médiában?
• Mit gondol, megfigyelései mennyiben tükröznek más médiatermékeket 

is? Tudna néhány példát mondani?
• Miért történik mindez? Miért ilyen a helyzet és miért nem más?
• Mit jelent ez számodra? Milyen jelentősége vagy hatása van 

személyesen rád? Mi a hatása a társadalomra?
• Mely szempontok jelzik, hogy probléma van, vagy valamire jobban 

oda kell figyelni?
• Mint médiafogyasztó, milyen gyakran gondoltál korábban ezekre a 

szempontokra?
• Milyen mértékben kell ezeket a szempontokat tudomásul vennie a 

médiafogyasztónak? Miért?
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• Milyen módon befolyásolja a médiafogyasztókat az, ahogyan a 
médiatermékek "ellátják" őket a világról szóló információkkal?

• Hogyan szeretnéd, hogy az életed médiafogyasztóként mostantól 
megváltozzon? Mit szeretnél másképp csinálni? 

• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az Újságszínházi 
folyamatunkhoz?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• A rendelkezésre álló időtől és a munkacsoportok számától függően 

ugyanazokat az újságokat különböző munkacsoportoknak is meg 
lehet adni, és az elemzéshez különböző kritériumokat lehet megadni.  
Ily módon biztosíthatjuk, hogy egy adott médiatermék esetében 
több vagy az összes kritériumot használjuk. Pontosan ugyanazokat 
a feladatokat és médiapéldákat is adhatjuk különböző csoportoknak, 
hogy összehasonlíthassák megállapításaikat és megfigyeléseiket.

• Az idő csökkentése érdekében a teljes újság (nyomtatott vagy online 
változata) helyett kiválaszthatunk néhány cikket az elemzésre, de 
ez a lehetőség nem nyújt elegendő információt a tartalom átfogó 
elemzéséről. 
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• Folytathatjuk a "Szerkesztőségi csapat" tevékenységgel (lásd a 
következőt), hogy a csoportot a másik oldalra állítsuk, hogy 
médiatartalmat készítsünk, és az e tevékenységből származó 
meglátásokat felhasználjuk a  szerkesztőségi szerepükhöz.

• Ha rendszeresen találkozunk a csoporttal, utókövetésként adhatunk 
egy-egy kritériumot személyenként, amelyet a következő napokban 
a főbb médiatartalom-szolgáltatókon keresztül kell megfigyelni; 
hasonlítsuk össze a megállapításaikat, és folytassunk megbeszélést 
a médián belüli aktuális nézőpontokról és az aktuális trendekről 
és eseményekről. A feladatot házi feladatként is ki lehet adni, és a 
prezentációk és a megbeszélés magában a foglalkozásban, az egész 
csoporttal történhet.

• Egy másik konkrét házi feladat az, hogy a résztvevők megfigyeljék és 
észrevegyék a médiában tárgyalt elnyomás példáit egy adott időszakban. 
Megfigyeléseiket írják le, hogy a csoportülésen összegyűjtsék és 
kategorizálják azokat. Ez az információ kiindulópontként szolgálhat 
annak eldöntéséhez, hogy az elnyomás mely konkrét típusával 
kívánnak foglalkozni az újságszínházi módszer keretében.

• Ennek a tevékenységnek egy nagyon konkrét alternatív változata, ha 
feladatként azt adjuk, hogy azonosítsák a cikkben használt jelzőket 
egy adott csoporttal kapcsolatban. A résztvevőknek át kell olvasniuk 
egy cikket vagy egy teljes médiaanyagot, és minden olyan esetben, 
amikor egy adott csoportra történik utalás, amelyet a társadalomban 
elnyomnak (pl. bevándorlók, menekültek, különböző etnikai csoportok, 
vallások, nemi identitás, szexuális irányultság, nők, idősek stb.), meg kell 
jelölniük a használt jelzőt (ha van ilyen). Ez a gyakorlat hasznosabb, 
ha több cikkel végezzük, hogy teljesebb képet kapjunk egy adott 
újságról/médiatermékről. A melléknevek gyűjteményét be kell 
mutatni, összehasonlítva azzal, amit más csoportok felfedeztek és a 
megbeszélés során tárgyaltak. 
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Cím:
 Médiatartalom-vadászat 

(90 perc)

Célok: A médiatartalmak átvilágításához szükséges elemzési 
készségek fejlesztése; érdeklődés és a kíváncsiság felkeltése a 
különböző médiatermelők által használt témák és narratívák iránt; a 
médiatartalmakkal kapcsolatos kritikai gondolkodás fejlesztése; mélyebb 
elmélkedésre ösztönzés a média szerepéről az emberek életében

A gyakorlat részletei és leírása:
• Osszuk a résztvevőket 4-5 fős csoportokra.
• Adjunk minden csoportnak egy-egy konkrét újságot, és biztosítsunk 

egy közös rejtekhelyet, amelyet szükség esetén a gyakorlat során 
használhatnak.

• 30 perc alatt minden csoportnak azonosítania kell az adott újságban 
található tárgyak egy részét. Néhány használható példa:
 ӹ Pozitív híreket tartalmazó cikk
 ӹ Egy meztelen férfit ábrázoló hirdetés
 ӹ Egy címlapcikk, amelyet egy nő írt
 ӹ Gyerekeket ábrázoló kép
 ӹ Egy cikk az Ön országában élő kisebbségről
 ӹ Véleményalapú, a kormányt/államhatalmat kritizáló cikk  
 ӹ A nemi normákat megkérdőjelező médiatartalom
 ӹ Egy másik ország/világrész eseményeiről szóló cikk.
 ӹ Egy elnyomott helyzetet bemutató cikk
 ӹ Szatirikus írás a társadalomról
 ӹ Egy civil szervezet/civil társadalmi struktúra munkájáról szóló cikk
 ӹ Egy cikk egy magáncég rossz cselekedeteiről (bónusz annak a csapatnak, 

amelyik talál egy olyan cikket vagy írást, amelyik ugyanezt a céget 
pozitív színben tünteti fel).

 ӹ Egy cikk egy olyan témáról, amely a csapat számára fontos.
 ӹ Egy olyan cikk, amelyet objektívnek tartanak.
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• Ha egy csoportnak nem sikerül megtalálni egy kért tárgyat az adott 
újságban, akkor megpróbálhatják felfedezni a közös rejtekhelyen. 
Ebben az esetben pontosan fel kell írniuk, hogy melyik konkrét 
újságban és melyik oldalon találták meg.  

• Egy cikket nem lehet felhasználni több tételre a listáról.
• 30 perc elteltével minden csoportnak röviden be kell mutatnia a 

felfedezéseit, majd a megbeszélésre kell áttérnie.

Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen volt számodra ez a feladat?
• Milyen volt a csapatként végzett munkafolyamat? Hogyan dolgoztatok 

együtt?
• Milyen érzéseket tapasztaltatok a feladat során?
• Mit volt a legkönnyebb megtalálni és miért? Mi volt a legnehezebb? Miért?
• Hány szempontot kellett azonosítanotok a közös rejtekhelyen (mert 

nem találtátok meg az adott újságban)?
• Mi volt közös a csoportokban? Mi volt eltérő?
• Mi az, ami meglepett? (Akár a saját, akár mások megállapításaiból?)
• Milyen egyéb észrevételeitek vannak a feladattal, a folyamattal vagy az 

eredményekkel kapcsolatban?
• Mit tükröz mindez a társadalmunkról vagy a médiáról a 

társadalmunkban?
• Ki befolyásolja a médiatartalmakat?
• Mit szoktál észrevenni, amikor újságot olvasol vagy médiaanyagokat nézegetsz?
• Miért ezeket veszed észre, és miért nem másokat?
• Mik azok a dolgok, amelyeket nem veszel észre, vagy amikre nem 

nagyon gondolsz? Miért?
• Hogyan alakítja a média a médiafogyasztó világképét?
• Hogyan lehet a médiafogyasztó minél változatosabb típusú 

üzeneteknek kitéve?
• Ki a felelős ezért?
• Mit szeretnél ezentúl másképp csinálni a megbeszélt témákkal 

kapcsolatban?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkhoz?
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Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Ha úgy gondoljuk, hogy ez előnyös, szervezzük meg a feladatot 

versenyszerűen; vagy úgy, hogy azt a csapatot jutalmazzuk, amelyik 
először találja meg az összes tárgyat, vagy úgy, hogy bizonyos 
korlátokat vagy akadályokat állítunk fel bizonyos újságokhoz vagy 
anyagokhoz való hozzáférésben (pl.: aki először érkezik, azt szolgálják 
ki, ugyanazt a cikket nem használhatja több csapat stb.), de a megbeszélés 
során mindenképpen foglalkozzunk a folyamatnak ezzel a részével.

• Az anyagválasztást gondosan kell elvégezni, hogy a társadalomban 
jelen lévő újságok kiegyensúlyozott szemléletét tartalmazza, a 
legnépszerűbbektől a leginkább alternatív és független újságokig.

• Csak mainstream példákat adjunk minden csoportnak, az 
alternatív példákat pedig hagyjuk a közös rejtekhelyen; használjuk 
fel a folyamatukat a kétféle médiatípus összehasonlítására, a 
médiafogyasztók kitettségére és a médiatér általános kontextusára.

• A tételek konkrét listáját az aktuális kontextushoz és az uralkodó 
trendekhez kell igazítani. A gyakorlatot arra is felhasználhatjuk, 
hogy összegyűjtsünk egy olyan cikkekből és nézőpontokból álló 
rejtekhelyet, amellyel az újságszínházi darabhoz dolgozunk - ebben 
az esetben a listának tartalmaznia kell említéseket ugyanabból a 
témakörből/elnyomásból.

• Az adott lista elkészíthető könnyű változatban, általános és gyakori 
típusú cikkek felvételével, vagy nehéz változatban, ritka és nehezen 
fellelhető cikkek felvételével. Mindkét megközelítés a médiavalóság 
különböző aspektusait tükrözi, és alkalmas különböző szintű 
tapasztalattal rendelkező csoportok számára.

• Alternatív megoldásként egyéni vagy páros tevékenységként a tételek listáját 
beilleszthetjük egy Bingo táblázatba. Ebben a változatban a résztvevőknek 
hozzáférésük van a nyomtatott anyagok és/vagy internetes lehetőségek közös 
tárházához, és a lehető leggyorsabban meg kell találniuk az összes említett tárgyat.

• Ha rendszeresen találkozunk a csoporttal, akkor a tételek listáját 
házi feladatként is adhatjuk, és felkérhetjük a csoportot, hogy figyelje 
meg, kövesse és azonosítsa őket minél több különböző forrásban. Az 
eredményeiket felhasználhatják egy megbeszéléshez arról, hogy mi az 
uralkodó a médiaszférában, milyen alternatívák állnak rendelkezésre, és 
milyen közelmúltbeli és aktuális eseményeket vagy trendeket figyeltek meg.
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Cím:
 Az elnyomás szintjei a médiában

 (90 perc) 

Célok: A médiatartalmakkal kapcsolatos kritikus gondolkodás 
fejlesztése; mélyebb elmélkedésre ösztönözni a média szerepéről az emberek 
életében; felismerni a gyűlöletbeszéd jelenségét és hatását; mélyebb szinten 
megvizsgálni az elnyomás különböző típusait, amelyek a média spektrumában 
léteznek; proaktív magatartásra ösztönözni az elnyomás ellen; 

A gyakorlat részletei és leírása:
• Osszuk a résztvevőket 4 fős csoportokra.
• Minden csoport kap egy listát különböző kijelentések/képek/helyzetek/

stb. példáiról, amelyekben sértő, fenyegető, zaklató vagy megfélemlítő 
kijelentések hangzanak el a médián keresztül egy adott csoporttal 
kapcsolatban (amely gyakran az elnyomás célpontja az adott közösségben).

• A megadott példákat az észlelt súlyosságuk (az érintett személyekre 
vagy általában a társadalomra gyakorolt hatásuk) sorrendjében kell 
felsorolniuk, a legsúlyosabbtól a legkevésbé súlyosig. Egynél több 
példát is elhelyezhetnek ugyanazon a helyen. Adjunk 30 percet erre 
a feladatra.
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• Mielőtt a csoportok elkezdik bemutatni a listáikat, kérdezzük meg a 
résztvevőket:
 ӹ Milyen érzés volt ezt a tevékenységet végezni?
 ӹ Mennyire volt könnyű a csoportotokban a következtetésre jutni?
 ӹ Mi volt a legnehezebb része a megbeszéléseteknek?
 ӹ Sikerült végleges listát készítenetek? Ha nem, miért nem? Ha igen, 

hogyan jutottatok erre a következtetésre?
 ӹ Szeretne még valamilyen megjegyzést hozzáfűzni a folyamathoz?

• Az egyik csoport bemutatja a listáját. A többi csoport említse meg, 
hogy náluk ugyanaz vagy más a sorrend, és miben különbözik.

• Térjünk át a megbeszélésre.

Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen benyomásaid vannak, miután meghallgattad az összes csoport 

feldolgozását?
• Mi a véleményed a csoportok közötti különbségekről?
• Mennyiben tükrözik ezek a példák a közterületen jelenlévő és a 

különböző médiacsatornák által elősegített valóságot?
• Ismer más példákat is?
• Ki a célcsoportjuk?
• Voltál már valaha ilyen helyzetek célpontja? Ha igen, tudnál további részleteket 

mondani? Milyen módon hatottak Rád? Mit tettél ezután másképp?
• Milyen veszélyeket rejtenek magukban az ilyen helyzetek? Kik a 

legkiszolgáltatottabbak és legveszélyeztetettebbek társadalmunkban?
• Szerinted vannak-e a közösségi média által lehetővé tett elnyomásnak 

különböző szintjei (a hagyományos média mellett)?
• Mi a különbség közöttük?
• Milyen közvetlen negatív következményei vannak az ilyen típusú 

kijelentéseknek/viselkedéseknek?
• Mi a helyzet a hosszútávúakkal?
• Kinek van hatalma arra, hogy változtasson valamit ebben a tekintetben?
• Mi a szerepe azoknak az embereknek, akik nem célpontjai az ilyen helyzeteknek?
• Mi a szerepe a médiahasználóknak?
• Mit szeretnél ezentúl másképp csinálni, ha hasonló körülmények tanúja leszel?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az Újságszínházi 

folyamatunkhoz?



135  

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• A megadott példák lehetnek fiktívek (de valós helyzetek által inspiráltak), 

de ha lehetséges, a példáknak valódi, friss példáknak kell lenniük. 
Körülbelül 10-12 helyzetet/példát kell adni, amelyek olyan kontextusokat 
fednek le, mint például: privát üzenetek; különböző közösségi médiás 
posztokhoz vagy cikkekhez fűzött kommentek; különböző politikusok 
nyilatkozatai; olyan csoportok nyilvános posztjai/cikkei, amelyek egy 
bizonyos kisebbség ellen vagy egy bizonyos csoport felsőbbrendűségét 
éltetik; sértő mémek/viccek, amelyeket a közösségi médiában osztanak 
meg; képregények; reklámok; híres emberek tweetjei; dalszövegek 
stb. A melegekre utaló kijelentések kiválasztásához használhatja az 
Európa Tanács "Bookmarks - Combating hate speech online through 
human rights education" című kézikönyvét (lásd a "Saying it worse" című 
tevékenységet). Megtalálható az interneten.

• A csoportok létszámát szándékosan párosra választottuk, hogy növeljük 
a döntetlen esélyét, ha a csoportok szavazást alkalmaznak a folyamat 
során. Ily módon arra kényszerülnek, hogy többet vitatkozzanak és 
alternatív módszereket használjanak a döntéshozatalhoz.

• Legyen tisztában azzal, ha ez a tevékenység vagy a választott példa 
erős reakciókat válthat ki a csoportból; sokan nem érzik magukat 
kényelmesen, ha rangsorolják az emberek elnyomással kapcsolatos 
tapasztalatait. Legyen érzékeny a feladat bevezetésében és a vita 
lebonyolításában; ne sugallja, hogy egyes emberek tapasztalatai 
kevésbé érvényesek, mint másoké.
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Cím: 
Tény vagy vélemény?

 (90 perc)

Célok: A médiatartalmak átvilágításához szükséges elemzési 
készségek fejlesztése; a tényeken alapuló cikkek megkülönböztetése a 
véleményen alapuló cikkektől; a médiatartalmakkal kapcsolatos kritikai 
gondolkodás fejlesztése; mélyebb elmélkedésre ösztönzés a média 
szerepéről az emberek életében.

A gyakorlat részletei és leírása:
• Tisztázzuk a tény és a vélemény közötti különbséget. Kérjük meg a 

csoportot, hogy mondjanak néhány példát mindkét kategóriából, 
hogy a különbségtétel egyértelmű legyen.

• Kérjük meg a csoportot, hogy említsék meg/becsüljék meg, hogy a 
(médiaszférában jelenlévő) cikkek mely típusai tényalapúak, és melyek a 
véleményalapúak. Vizsgálja meg a véleményüket arról, hogy minden állítólag 
tényalapú cikk 100 %-ban tényalapú-e. Kérjen példákat, ha van ilyen.

• Osszuk a csoportot párokba. Adjon minden párnak egy-egy példányt 
egy olyan cikkből, amely állítólag tényalapú (hírbeszámolók; riportok; 
riportok; oknyomozó cikkek). Válasszunk egy cikket a közelmúltból és 
egy nagyon népszerű médiumból. Minden második párnak ugyanazt 
a cikket adjuk meg, hogy összehasonlíthassák.

• A pároknak 10-20 percük van (a cikk hosszától függően) arra, hogy 
elolvassák a cikket, és megjelöljenek minden olyan információt, 
amelyet ténynek vagy véleménynek tartanak.

• Az egyik pár röviden ismerteti a cikket, amellyel dolgozniuk kellett, és a 
megfigyeléseiket. A pároknak egy ítéletet is kell mondaniuk a cikkről, amellyel 
dolgoztak - hogy véleményen alapuló vagy tényalapú cikkről van-e szó.

• A második párnak, amelyik ugyanezzel a cikkel dolgozott, ki kell mutatnia, 
hogy egyetértenek-e vagy más a véleményük. Ha a párok között nagyobb 
nézeteltérések vannak, kérje meg a többi résztvevőt, hogy adják meg a 
saját véleményüket, és minden egyes szempontot tisztázzanak.

• Miután minden pár bemutatta, térjünk át a megbeszélésre.
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Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen volt számodra ez a feladat?
• Mennyire volt könnyű bizonyos információkat tényként vagy 

véleményként megjelölni?
• Milyen gyakran fordult elő, hogy nem értettetek egyet a párotokban? Miért?
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• Miért fordult elő, hogy ugyanazon a cikken dolgozó 2 párnak eltérőek 
voltak a megfigyelései/véleményeik? (csak akkor kérdezzétek, ha ez 
megtörtént)

• Miért nem mindig könnyű eldönteni, hogy az információ tény vagy 
vélemény?

• Miért tartalmaz egy tényeken alapuló cikk is véleményeket? Hogyan 
befolyásolja ez a cikk jellegét?

• Mi a véleménye azokról a médiatartalmakról, amelyek azt állítják, 
hogy tényeken alapulnak, de nem azok?

• Ön szerint milyen gyakran vannak jelen ilyen anyagok a médiában, 
amelyhez az emberek többsége hozzáfér?

• Milyen hatással lehetnek az ilyen anyagok a médiafogyasztókra és 
általában a társadalomra?

• Találkozott-e már olyan médiatartalommal, amely tényalapúnak tűnt, elhitte, 
de később kiderült, hogy nem az? Ha igen, tudna néhány példát mondani?

• Tapasztalta-e, hogy a közösségi médiában végzett tevékenysége során 
emberek tényként osztottak meg információkat anélkül, hogy az 
információkat ellenőrizték volna? Tudna néhány példát mondani?

• A médiatartalmak tekintetében mi a különbség az álhírek, a 
vélemények és a tények között?

• Hogyan lehet egy médiafogyasztó éberebb, és hogyan ismerheti fel 
gyorsabban a félrevezető információkat?

• Mit szeretne mostantól másképp csinálni?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkban?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Előzetesen ellenőrizzük a felhasználni kívánt cikkeket, és állapítsuk 

meg, hogy az információ tény vagy vélemény. Elsősorban olyan 
cikkeket használjunk, amelyeknek nagy a véleménytartalmuk, pedig 
nem kellene, és amelyeket nem olyan könnyű kiszúrni. Ügyeljünk 
arra, hogy legyen legalább egy olyan cikk, amely valóban 100 %-ban 
tényalapú, hogy legyen egy példa a "rendes" anyagra.

• A bevezetőhöz adhatunk néhány példát a nyilvános/népszerű 
közösségi média oldalakról, hogy észrevehető és megkülönböztethető 
legyen a tény és a vélemény. 
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Cím:
 Szerkesztőségi csapat

 (90 perc)

Célok: Egy újság (nyomtatott vagy online változat) létrehozásának 
összetett folyamatának megértése; a szerkesztőségen belüli hatalmi 
dinamika feltárása; egy esemény hírré válását befolyásoló tényezők 
mélyebb megértése; érdeklődés és kíváncsiság felkeltése a különböző média 
készítők által használt témák és narratívák iránt; kritikus gondolkodás 
kialakítása a média tartalommal és a készítőkkel kapcsolatban; mélyebb 
elmélkedésre ösztönzés a média szerepéről az emberek életében. 
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A gyakorlat részletei és leírása:
• Kérjük meg a csoportot, hogy említsék meg, szerintük milyen tényezők 

befolyásolják a szerkesztőség döntéshozatali folyamatát, amikor arról 
döntenek, hogy mely cikkeket jelentessék meg.

• Kezdjük egy brainstorminggal, hogy a csoport összes lehetséges ötletét 
felvegyük. Ellenőrizzük a tevékenység végén említett tényezők listáját 
(ajánlások), mutassuk be őket, ha a résztvevők még nem mutattak rá. 

• Ezután a csoporttal közösen állapodjunk meg a legfontosabb, 
meghatározó, lehetséges és reális tényezőkről, amelyeket egy 
szerkesztőség a való életben aktívan használhatna. Vitassák meg, hogy 
ezek a tényezők különböznek-e egy mainstream médium esetében, 
mint egy független médium esetében.

• Osszuk a résztvevőket 6 fős csoportokra. Minden csoport most 
egy-egy szerkesztőséget képvisel, és el kell dönteniük, hogy milyen 
médiaszolgáltató, milyen a profiljuk és a célközönségük.

• 30 percük van arra, hogy eldöntsék, milyen témákat és híreket 
szeretnének felvenni a következő lapszámukba. A történeteket, 
címeket, cikkeket, amelyeket be akarnak illeszteni, kitalálhatják, mivel 
nincs elegendő idő az aktuális társadalmi valóság valódi kutatására a 
tényleges eseményeknél. Javasoljuk, hogy ötleteik legalább 50 %-át a 
közelmúltbeli és aktuális események ihlessék.

• Minden csapattag legfeljebb 5 ötletet javasolhat a figyelembe veendő 
cikkekre/részletekre. Csoportként kell dönteniük, hogy a következő 
számukba legfeljebb 10 történetet vegyenek fel; döntésük során a 
legfontosabbnak ítélt tényezőket kell figyelembe venniük.

• A megadott idő elteltével minden csoport bemutatja profilját és végső 
szerkesztői döntését. A többi csoport kérhet pontosítást, majd áttérhet 
a megbeszélésekre.
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Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen volt a szerkesztési folyamat?  Milyen érzés volt részt venni 

benne?
• Nehéz vagy könnyű volt? Mitől volt ilyen?
• Milyen történeteket javasoltál? Hány ötleted került be a végső vágásba?
• Szerkesztőségként hogyan döntöttétek el, hogy mely történetek 

kerüljenek be? Voltak olyan tényezők, amelyek erősebbek voltak a 
döntéseitekben, mint mások?

• Mi a benyomásotok, miután meghallgattátok az összes csoport 
eredményét?

• Milyen főbb hasonlóságokat tapasztaltatok? Mi a fő különbség?
• Milyen egyéb észrevételeitek vannak?
• Mennyiben tükrözi a valós életet (akár egy szerkesztőségi csapat, akár egy 

szerkesztőség végső döntéseit)?
• Megegyezik-e a csoport végső döntése a saját preferenciáiddal 

a tekintetben, hogy mit szeretnél olvasni és miről szeretnél friss 
információkat kapni? Ha nem, mi ennek az oka?

• Milyen híreket, történeteket és témákat követsz és érdekelnek? Mi a 
helyzet a körülötted lévő emberekkel?

• Milyen típusú történetek jelennek meg a valóságban?
• Milyen típusú történeteket nem publikálnak? Miért nem publikálják 

őket?
• Milyen tényezők hiányoznak ezekből a történetekből? Igazságosak 

ezek a tényezők? Mely tényezőknek kellene többet jelenteniük?
• Mely történetek érdemlik meg, hogy publikálásra kerüljenek, vagy 

nagyobb figyelmet kapjanak a média vagy a médiafogyasztók részéről? 
Hogyan lehet őket közzétenni vagy a nagyközönség figyelmébe 
ajánlani?

• Hogyan lehet a médiafogyasztók érdeklődését és "ízlését" egy 
bizonyos irányba alakítani és befolyásolni? Hogyan alakíthatjuk 
saját preferenciáinkat a tekintetben, hogy milyen típusú médiát 
fogyasszunk?

• Mik a legfontosabb tanulságok ebből a tevékenységből/vitából?
• Mit szeretnél ezentúl másképp csinálni?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkban?
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Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Javasoljuk, hogy a résztvevőket páros létszámú csoportokra osszák. 

Így több lehetőség nyílik a döntetlenre a döntéshozatalban, ebben az 
esetben a csoportoknak alternatív választási módokat kell találniuk. A 
páratlan létszám megkönnyíti a többségi döntést. Lehet néhány páros 
és néhány páratlan létszámú csoport, majd össze lehet hasonlítani a 
döntéshozatali stratégiáikat.

• Ezután felsoroltunk néhány olyan tényezőt, amelyekről úgy gondoljuk, 
hogy nagy hatalommal bírnak egy szerkesztőségi csoport döntése 
szempontjából. Ez a lista felhasználható a csoport ötletbörze fázisban 
tett javaslatainak kiegészítésére.

Olvasói preferencia és elvárás: A médiumok biztosítani akarják, 
hogy az emberek fogyasszák a tartalmaikat, és részt vegyenek azokban. 
Minden egyes kiadványnak van egy bizonyos közönsége, és ez a közönség 
bizonyos dolgokat vár el a kiadványtól, így minden egyes médium 
igyekszik betölteni a saját rését.

Állampolgári kötelesség: A fontos helyi, országos és világeseményekről 
tudósító újságírók gyakran úgy érzik, hogy állampolgári kötelességük az 
olvasók tájékoztatása. Ezért a nagyobb újságok természeti katasztrófákról, 
háborúkról, éhínségről és más, "rossz hírnek" minősülő témákról írnak, 
még akkor is, ha ezeket az olvasók talán nem kedvelik annyira, mint 
néhány könnyedebb történetet.

Földrajz: A helyi lapok hangsúlyt fektetnek arra, hogy mi történik a 
városukban vagy a területükön. Lehet, hogy egy kisebb részt szentelnek az 
országos vagy globális eseményeknek, vagy egyáltalán nem foglalkoznak 
ezekkel, feltételezve, hogy az emberek más forrásokból szerzik be ezeket 
a híreket.
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Ritkaság: A szokatlan események nagyobb figyelmet kapnak, mint a 
hétköznapi események.

Hatás/súlyosság: Egy 10 000 halálos áldozatot követelő földrengés 
nagyobb figyelmet kap, mint egy 100 halálos áldozatot követelő.

Hírnév/hatalom: Ha egy ismert politikus vagy egy híres ember tesz 
valamit, arról nagyobb valószínűséggel tudósítanak, mintha a szomszédja 
teszi ugyanezt.

Verseny: Nagyon gyakran előfordul, hogy ha egy hírportál olyan 
történettel foglalkozik, amely nagyszámú olvasót ígér, vagy valóban 
nagyszámú olvasót vonz, a többiek követik a példáját. Néha a kiadványok 
megpróbálnak kitűnni egy-egy történet eredeti "szemszögével" vagy 
megközelítésével, de néha egyszerűen csak azt akarják, hogy arról 
tudósítsanak, amiről mindenki beszél.

Exkluzivitás: Ugyanakkor, ha egy csatorna tudja, hogy van egy olyan 
sztorija, amelyet senki más nem tud, akkor nagy ösztönzést kap arra, hogy 
lehozza ezt a sztorit.

Időszerűség: A közelmúltban történt eseményeket előnyben részesítik 
a napokkal vagy hetekkel ezelőtt történtekkel szemben.

• A tevékenység könnyebb és gyorsabb változatához készítsünk 
előzetesen egy 30-40 felhasználható történetet tartalmazó listát (egy-
egy mondat), és a szerkesztőségnek ebből a listából kell kiválasztania a 
10 tételből álló végső szűkített listát. Ily módon befolyásolhatjuk, hogy 
milyen témák közül válasszanak, és bizonyos területekre/kérdésekre 
összpontosító megbeszélést folytathatunk.

• Alternatív változatként, amely több időt igényel, a szerkesztőség a már 
megírt/kiadott anyagok közül választja ki azokat, amelyek bekerülnek 
a végleges változatba.

• Hosszabb tevékenységként minden csapatnak meg kell terveznie 
a lapszámuk címlapját, amely tartalmazza a főcímeket és adott 
esetben 1-2 mondatot a fő cikkből, valamint néhány képet. Ebben 
a változatban a megbeszélés során szóba kerülhetnek az oldal 
szerkezetével kapcsolatos kérdések is, hogy mely történetek kerültek 
a címlapra, melyek foglaltak el több helyet a többivel összehasonlítva, 
milyen képeket használtak, mi volt a fő hangsúly stb.  
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Cím: 
Hirdetéskészítés

 (180 perc) 

Célok: A reklámok átvilágításához szükséges elemzési készségek 
fejlesztése; érdeklődés és kíváncsiság felkeltése a reklámipar által 
alkalmazott stratégiák iránt; a reklámiparral kapcsolatos kritikai 
gondolkodás fejlesztése; mélyebb elmélkedésre ösztönzés a reklámoknak 
az emberek életében betöltött szerepéről; a reklámiparral való 
felelősségteljesebb foglalkozás.

A gyakorlat részletei és leírása:
• Biztosítsunk egy közös készletet a nyomtatott médiaanyagokból, 

valamint a médiumok online gyűjteményét (amely könnyen elérhető).
• Osszuk a résztvevőket 4-5 fős csoportokra.
• Első fázis (30 perc): minden csoportnak át kell néznie a 

különböző anyagokat, és elemezniük kell a talált hirdetéseket. 
Azonosítaniuk kell az adott vállalatok/intézmények által alkalmazott 
marketingstratégiákat. Céljuk, hogy felsorolják a különböző általános 
kategóriákat, amelyeket az általuk elemzett hirdetések többségében 
használnak. Megvizsgálhatnak nyomtatott hirdetéseket, online 
képeket és videoklipeket.
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• Második fázis (20 perc): Minden csoport bemutatja a 
marketingstratégiai kategóriákat a megfigyeléseik alapján. A csoportok 
javaslatait egyesítsük egy egységes listába, amelyet a tevékenység 
harmadik fázisában használhatunk fel.

• Harmadik fázis (60 perc): Minden csoportnak hirdetést kell 
készítenie az általuk azonosított marketingstratégiák egy részének 
felhasználásával. A "terméket", amelyre a hirdetést meg kell alkotniuk, 
a rendelkezésükre álló híranyagok alapján kell elkészíteniük. Nem 
kell, hogy konkrét termék vagy szolgáltatás legyen; lehet egy ötlet, 
viselkedés, projekt stb. is.  Minden csapatnak egy vizuális és egy 
színészi jelenetet kell létrehoznia (amely a reklámklipet ábrázolja).

• Negyedik fázis (30 perc): Minden csoport bemutatja a reklámfilmjét. 
A többi csoportot felkérik, hogy véleményezzék: általános benyomás, 
alkalmazott stratégiák és a saját magukra gyakorolt hatás (hogyan érzik 
magukat, vásárolnának-e vagy sem stb.).

• Folytassuk tovább a megbeszélést.

Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen volt számodra ez a feladat? Milyen érzések domináltak?
• Hogyan érezted a tevékenység első szakaszát? Hány hirdetést elemeztél?
• Mennyire volt könnyű azonosítani a marketingstratégiákat? Milyen 

egyéb benyomásokat gyűjtöttél a tevékenységnek ebből a részéből?
• Milyen volt a hirdetés elkészítésének folyamata? Mennyire vagytok 

elégedettek a végleges hirdetésetekkel? Miért?
• Hogyan döntöttétek el, hogy melyik híranyag lesz a "terméketek"? 

Milyen szempontokat használtatok?
• Milyen marketingstratégiákat alkalmaztál? Miért pont azokat?
• Ön szerint melyek a hatékonyabbak?
• Mennyire volt könnyű a stratégiákat átültetni a hirdetésbe?
• Hány ötletet ötleteltél, mielőtt eldöntötted, hogy melyiket használod?
• Milyen benyomásaid vannak a ma bemutatott hirdetésekről?
• Milyen közös elemeket figyeltél meg? Mik voltak a fő különbségek?
• Mekkora hatalma van a reklámiparnak az életünkben? Tudnátok erre 

példát mondani?
• Milyen kapcsolat van a reklámok és a különböző társadalmi normák 

között?
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• Milyen mértékben befolyásolták/befolyásolják az életedet a reklámok? 
Mi a pozitív befolyás? Mi a helyzet a negatívval?

• Mennyire felelős a reklámipar az általa készített reklámokért?
• Ha egy reklám sértő a társadalom egy bizonyos csoportja számára, 

mit lehet tenni ellene? Ismersz erre példákat?
• Milyen fontos meglátásaid vannak a mai beszélgetésből? Van valami, 

amit ezentúl másképp szeretnél csinálni?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az Újságszínházi 

folyamatunkban?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Ha a csoportok nem említenek különböző példákat (nemi szerepek, 

fogyasztói társadalom, szexista/rasszista reklámok stb.), álljunk készen arra, 
hogy megkérdőjelezzük a résztvevők reklámokkal kapcsolatos nézeteit.

• Ha rendszeresen találkozunk a csoporttal, a tevékenység első fázisát 
házi feladatként is megszervezhetjük - a csoportok figyeljenek 
a mindennapi életükben található reklámokra, és azonosítsák a 
marketingstratégiákat. Következő lépésként kérjük fel a csoportot, 
hogy folytassák a megfigyelési folyamatot, és azonosítsák a hirdetések 
által fenntartott társadalmi normák típusát, valamint a problémás 
vagy sértő hirdetéseket. Ezeket a példákat a következő találkozón 
lehet megvitatni.
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Cím:
 Média, amely megérint minket

 (90 perc)

Clok: A média által a médiafogyasztóra gyakorolt érzelmi hatás 
mélyebb átgondolása; az elnyomás által érintett emberek iránti empátia 
fejlesztése; érdeklődés és kíváncsiság felkeltése a különböző médiatermelők 
által használt témák és narratívák iránt; a médiatartalommal kapcsolatos 
kritikai gondolkodás fejlesztése; mélyebb elmélkedésre ösztönzés a média 
szerepéről az emberek életében. 

A gyakorlat részletei és leírása:
• Kérjük meg a résztvevőket, hogy párban mondjanak példákat arra, hogyan 

befolyásolta őket a média a múltban. Ez lehet az élettörténetük bármelyik 
pillanatából. A befolyás vonatkozhat erős érzelmi hatásra, bizonyos 
eseményekre való emlékezésre, cselekvésre való felhívásra, viselkedésükben 
bekövetkezett változásra, döntésükre stb.  Erre 10 perc áll rendelkezésükre. 
Ez a beszélgetés bemelegítés a tevékenység további részéhez.

• A 10 perc letelte után kérjük meg az egyes párokat, hogy osszák meg, milyen 
típusú hatással volt rájuk a média - nem kell részletezniük az adott emléket.

• Adjunk minden résztvevőnek egy újságot (vagy egy válogatott nyomtatott 
cikket). A következő 15 percben arra kérjük őket, hogy nézzék át a megadott 
anyagot, olvassák el a cikkeket (teljes egészében, ha valami megérinti őket), és 
készítsenek mentális jegyzeteket arról, hogy mit éreznek, amikor bizonyos 
képeket látnak, vagy különböző történeteket/részleteket olvasnak.

• Osszuk a résztvevőket 4-5 fős csoportokra.
• Ezekben a csoportokban a résztvevők osszanak meg egy-egy példát 

a médiaanyagból, amely mélyebben megérintette őket. Közösen kell 
létrehozniuk egy jelenetet bármilyen formában, hogy ábrázolják, 
hogyan érintette meg őket a médiatartalom. Erre a feladatra 30 perc 
áll rendelkezésükre.
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• Minden csoport dramatizálja az általuk készített jelenetet. Minden 
jelenet után kérdezzük meg a többi csoportot:
 ӹ Mit éreztek?
 ӹ Mik a gondolataitok, benyomásaitok erről a jelenetről?
 ӹ Milyen médiatartalom áll az ilyen jelenet létrehozása mögött?

• Minden jelenet után a színészek elárulják, hogy milyen médiaanyagokat 
használtak, és az milyen módon érintette meg őket.

• Miután minden csoport fellépett, térjünk át a megbeszélésre.

Feldolgozást segítő kérdések:
• Mennyire volt könnyű olyan cikket/médiatartalmat találni, amely 

megérintette Önt?
• Milyen volt a folyamat a csapatként?
• Hasonló vagy nagyon eltérő tapasztalatokat használtatok és kombináltatok?
• Mit vettetek észre az összes előadásban?
• Mik voltak a legfőbb hasonlóságok? Mik voltak a fő különbségek?
• Milyen módon érinti meg a média az embereket? Tudnátok konkrét 

példákat mondani?
• Milyen mértékben használja a média az érzelmeket annak érdekében, 

hogy egy adott üzenetet közvetítsen az olvasóinak/fogyasztóinak?
•  Milyen érzelmek dominálnak a médiatartalmakban? Milyen érzelmek 

hiányoznak vagy ritkák?
• Milyen mértékben hatnak érzelmileg a médiafogyasztókra az általuk 

fogyasztott médiaanyagok?
• Vannak olyan témák/cikkek, amelyek Önt nem érintik meg, de 

másokat igen? Miért van ez így?
• Mi a különbség a médiafogyasztók között? Miért vannak, akiket 

jobban érint, és vannak, akiket kevésbé?
• Hogyan képes a média érzékenyíteni vagy érzéketlenné tenni egy 

bizonyos közönséget egy adott témával kapcsolatban?
• A társadalom mely aspektusaira/témáira lehetne érzékenyebbé és 

érzelmileg érintetté tenni a társadalmunkból származó embereket?
• Mit lehet tenni ebben az értelemben?
• Mit szeretnél ezentúl másképp csinálni?
• Mit tudunk felhasználni ebből a feladatból az újságszínházi 

folyamatunkban?
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Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• A csoportokat a kapott médiaanyagok alapján is feloszthatjuk; adjunk 

ugyanabból az anyagból másolatokat több embernek, akik később 
csatlakoznak a közös munkához. Így a résztvevőknek lehetőségük 
nyílik arra, hogy megosszák és kicseréljék benyomásaikat azokkal, 
akik ugyanazt az anyagot végigvették. Ez arra is felhasználható, hogy 
elemezzék, hogy ugyanaz az anyag hogyan hat a különböző tömegekre 
hasonló vagy eltérő módon, és miért.  

• Alternatívaként a résztvevőket felkérjük arra, hogy vegyék észre, 
hogyan hat az olvasmány a saját testükre. Ahelyett, hogy megosztanák 
egymással, hogyan érzik magukat, saját szobrot készítenek (ha akarják, 
hanggal és mozgással kiegészítve), amelyet egy csoportos szobor követ.

• Ha már van egy téma, amivel az előadáshoz dolgozhatunk, használjunk 
olyan anyagokat, amelyek több cikket és nézőpontot tartalmaznak az 
adott témáról.
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Cím: 
Média átdolgozás 

(90-180 perc)

Célok: A médiatartalmak több nézőpontból történő feltárása; a 
médiatartalmak átvilágításához szükséges elemzési készségek fejlesztése; 
érdeklődés és kíváncsiság felkeltése a különböző média készítők által 
használt témák és narratívák iránt; a médiatartalmakkal kapcsolatos kritikai 
gondolkodás fejlesztése; a médiatartalom-alkotói kompetenciák fejlesztése;

A gyakorlat részletei és leírása:
• Készítsünk elő újságokat, magazinokat, kinyomtatott cikkeket és 

bármilyen más, szükségesnek ítélt médiaanyagot (beleértve a közösségi 
médiatartalmak nyomtatott képeit). Elegendő anyagot kell tartalmaznia 
ahhoz, hogy a csoportok feldolgozhassák és dolgozhassanak vele.

• Osszuk a résztvevőket csoportokra. Az egyes csoportok létszáma 
nagyban függ attól, hogy melyik átdolgozási lehetőséggel oldják meg 
a feladatot. A csoportnak adott feladat lehet az alábbiak bármelyike:
 ӹ Írjanak át egy olyan cikket, amely elfogult vagy félretájékoztatja a 

közönséget (vagy bármelyik cikket, amelyet ők választanak).
 ӹ Írjanak át egy véleményen alapuló cikket, hogy tényalapú cikk legyen 

belőle (vagy fordítva).
 ӹ Újraírni egy cikket/történetet úgy, hogy megváltoztatja a tárgyalt téma 

nézőpontját.
 ӹ Újraírni egy újságot (vagy csak a címlapot) úgy, hogy a fontos témákat a 

fontos módon tartalmazza (bármely megadott anyagból kivágott cikkek 
és címlapok felhasználásával).

 ӹ Keverjétek át a médiatartalmat (változtassátok meg a cikkek címlapjait, 
a sorrendet, a szerkezetet, a képeket, a kiegészítéseket stb.)

 ӹ Alakítsanak át az újság egy vagy az összes hirdetését úgy, hogy az igaz, 
őszinte, etikus és releváns legyen.

 ӹ Készítsenek egy újságot úgy, hogy csak pozitív híreket/ vagy csak nőkről/
társadalmi csoportokról szóló cikkeket/üzenetet tartalmazzon/ stb.

 ӹ Írjanak át egy cikket úgy, hogy megfordítják a cikkben említett nemet.
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• Összetettebb feladatok esetén 4-5 fő egy csoportban való részvétele 
ajánlott; egyszerűbb feladatok esetén 2-3 fő is elegendő lehet.

• A rendelkezésre álló idő a feladat összetettségétől függ: 30, 60 vagy 
akár 90 perc. Használjuk egyéni megítélésünket minden egyes konkrét 
esetben.

• A kijelölt idő letelte után minden csoport bemutatja a munkáját, 
ismerteti az eredeti és a módosított anyagokat. Ha készültek vizuális 
anyagok, azokat ki lehet tenni kiállításként, amelyek referenciaként 
használhatók a megbeszélés során. A többi csoport kérdéseket tehet 
fel, hogy tisztázzák és jobban megértsék az egyes csoportok munkáját. 
Térjünk át a megbeszélésre.
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Feldolgozást segítő kérdések (a kiválasztott feladattól függően szükséges 
módosítani):
• Milyen volt számodra a feldolgozási folyamat?
• Hogy érezted magad közben?
• Mi volt nehéz és mi volt könnyű?
• Milyen megfigyeléseket tettél az összes előadás során?
• Észrevettél valamilyen hasonlóságot? Milyen különbségeket?
• Mennyire változtatta meg az átdolgozás az eredeti munkát? Milyen módon?
• Vannak-e hasonlóságok abban, amit létrehoztál valamivel, ami m 

létezik a valóságban?
• Mit tárhat fel ez a feladat a médiatartalmakról, amelyeknek ki vagyunk téve?
• Melyek a médiatartalom-alkotó legfőbb kihívásai?
• Hogyan tud egy médiatartalom-alkotó a médiafogyasztók igényeihez 

és a társadalom igényeihez igazodó, értelmes tartalmat létrehozni?
• Milyen igényeid vannak, mint médiafogyasztó?
• Szerinted miben különböznek mások igényeitől?
• Szerinted "mainstream" vagy alternatív igényekkel rendelkezel? Miért?
• Mennyire érzed úgy, hogy a jelenlegi médiatermékek kielégítik az 

igényeidet?
• Hogyan elégíti ki az igényeidet mint médiafogyasztó?
• Média készítő vagy? Milyen módon?
• Miért publikálsz bármit is, amit publikálsz?
• Mit tehetsz mostantól másképp médiatartalom-előállítóként (akár kis 

mértékben is)?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az Újságszínházi 

folyamatunkhoz?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Ha rendszeresen találkozunk a csoporttal, a feladatot házi 

feladatként is adhatjuk, hogy a csoportok megfigyelhessék az aktuális 
médiaeseményeket/trendeket, és elegendő idő álljon rendelkezésükre 
a pontosabb és teljesebb részleteket tartalmazó tartalom elkészítéséhez.
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Cím:
 A főcím 
(60 perc)

Célok: A különböző média készítők által alkalmazott témák és 
narratívák iránti érdeklődés és kíváncsiság felkeltése; a médiatartalmakkal 
kapcsolatos kritikai gondolkodás fejlesztése; mélyebb elmélkedésre 
ösztönzés a média szerepéről az emberek életében; a média elfogultságának 
és a társadalom befolyásolásában betöltött hatalmának jobb megértése.;  
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A gyakorlat részletei és leírása:
• Magyarázzuk el a résztvevőknek, hogy olyan főcímet kell készíteniük, 

amely a társadalmukban egy tipikus mainstream újság címlapján 
jelenik meg.

• Ehhez a feladathoz 8 szót kell használniuk (amelyek a teremben látható 
helyen fel vannak sorolva). Ez egy javaslat a felhasználható szavakra: 
Fa, Rúzs, Drámai, Menekült, Furcsa, Éjszaka, Tömeg és Szomszéd.

• A címlapnak tartalmaznia kell a cikk címét és rövid bevezetőjét 
egy terjedelmesebb cikkhez, amely általában az újság belső oldalain 
található. A bevezető legfeljebb 2-3 mondatból állhat. Fontos 
hangsúlyozni, hogy ez a hosszúság a "rendes" újságmondatokra 
vonatkozik, amelyek általában elég rövidek, hasonlóan a közösségi 
média posztokhoz.

• Osszuk a résztvevőket két csoportra. Az egyik csoportnak olyan főcím-
bemutatót kell írnia, amely tükrözi a közösségükben a menekültekről 
folytatott közös diskurzust/történeteket. A másik csoportnak olyan 
bevezetőt kell írnia, amely olyasmit tükröz, ami nem gyakori a 
közösségükben a közbeszédben/történetekben/mentalitásban.

• A feladatuk egyéni; minden résztvevő megírja a saját főcímét a neki 
kijelölt csoporttematikának megfelelően. Minden megadott szót 
fel kell használniuk, ezeket a szavakat megismételhetik, de a lehető 
legkevesebb további szót kell hozzáadniuk (* nem számítva az összekötő 
szavakat természetesen).

• A résztvevőknek 5-7 percük van arra, hogy megírják a saját főcímüket.
• Az idő letelte után minden résztvevő felolvassa a cikkét. A 

csoportoknak felváltva kell felolvasniuk a történeteiket (a közös 
diskurzuscsoporttal kezdve), így a hasonlóságokat és a különbségeket 
a résztvevők jobban megfigyelhetik. A résztvevőket felkérjük, hogy 
figyelmesen hallgassák végig, miközben a többiek megosztják a 
szövegüket, és arra ösztönözzük őket, hogy írják le benyomásaikat - 
mit látnak hasonlónak, meglepőnek, különbözőnek, kulcsszavakat, 
amelyeket észrevesznek stb.

• Nem kerül sor megbeszélésre minden egyes címszó után; csak az 
összes cikk megosztása után.
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Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen benyomásaid voltak a főcímeket hallgatva?
• Van kérdése valamelyik cikkel kapcsolatban?
• Mit vettél észre az olvasott címszavakban?
• Melyek voltak a "közös nézőpontok" meghatározó elemei?
• Melyek voltak a "szokatlan nézőpontok" domináns elemei?
• Milyen különbségeket vettél észre az egyes konkrét kategóriákban?
• Milyen megfigyeléseid vannak az olvasott címlapok szereplőinek 

nemével kapcsolatban?
• Hogyan jutottak eszedbe ezek a konkrét cikkpéldák? Mennyire volt 

könnyű vagy nehéz, és miért volt ez így?
• Hogyan találtátok ki a konkrét cikket, amit le akartatok leplezni? 

Hogyan döntöttétek el, hogy ez egy "gyakori" vagy "szokatlan" 
történet?

• Mi a véleményetek arról, hogy ugyanazokat a szavakat használtátok, 
de ilyen különböző történeteket dolgoztatok ki? Mit tükröz ez?

• Mennyiben gondoljátok, hogy az általatok írt cikkek tükrözik a 
társadalomban megjelenő médiaüzenetek típusát? Ki tudnád fejteni? 
Mondana néhány példát?

• Szerinted milyen hosszú távú következményei vannak annak, hogy 
bizonyos típusú történetek gyakran szerepelnek a médiában?

• Milyen szerepet játszik a média a menekültekről alkotott világképünk 
vagy véleményünk alakításában általában?

• Mi a saját szerepünk és hatalmunk ebben a tekintetben?
• Mit tudnál mostantól másképp csinálni?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkhoz?
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Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Ha szükséges, a tevékenység elején tisztázzuk a csoporttal, hogy 

mit jelent a társadalomban egy adott téma körüli közös narratíva/
perspektíva, hogy elkerüljük a későbbi félreértéseket a feladatokkal 
kapcsolatban.

• Készen kell állnunk arra, hogy (további kérdésekkel) kihívást intézzünk 
a csoporthoz, ha nem tudnak rámutatni arra, hogy a közös narratíva 
nem igazán tükrözi a jelenlegi helyzetet, vagy ha nem azonosítják a 
téma körüli téves felfogás különböző sztereotípiáit. A nemi szempontot 
gyakran figyelmen kívül hagyja a csoport, és ha szándékosan nem 
említik meg, a résztvevők nem veszik észre, hogy a nemi normák és 
sztereotípiák hogyan tükröződtek a szalagcímekben.

• A tevékenységben javasolt szavak listáját úgy állítottuk össze, hogy 
az elegendő támpontot tartalmazzon a résztvevők számára egy 
történet megfogalmazásához; olyan szavakat tartalmaz, amelyeket 
a cikk kidolgozásakor szükséges ki, hol, mikor, mit, miért kérdések 
megválaszolásához lehet használni. A lista szokatlan szavakat is 
tartalmaz, hogy a résztvevők a saját fantáziájukat és kreativitásukat 
használhassák, és ne a médiaszférában létező kész történeteket 
használják.

• A lista kulcsszava a menekült, amely - legalábbis európai kontextusban 
- számos heves és ellentmondásos nyilvános vitát, politikát, attitűdöt és 
viselkedést vált ki. Így ez a gyakorlat feltárhatja a témával kapcsolatos, 
a különböző médiaszereplők által terjesztett, elterjedt sztereotípiákat 
és tévhiteket is, amelyekkel a vita során foglalkozni lehet.

• Azokban az összefüggésekben, ahol a menekültkérdés nem volt 
része az aktuális társadalmi eseményeknek, a Menekült szó helyett a 
Politikus szót használtuk. Legalább egy szónak relevánsnak kell lennie 
az aktuális helyzethez. Ez helyettesíthető bármilyen más szereppel/
személyiséggel, amely a társadalom különböző érzékeny nézeteit és 
attitűdjeit (különböző etnikai csoportok, vallások, nemi identitások, szakmák 
stb.) feltárhatja.
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Cím: 
Helyszíni újságírók

 (180- 300 perc)

Célok: A médiában megjelenő témák és narratívák iránti érdeklődés 
és kíváncsiság felkeltése; a médiatartalmakkal kapcsolatos kritikai 
gondolkodás fejlesztése; mélyebb elmélkedésre ösztönzés a média 
szerepéről az emberek életében; újságírói kompetenciák fejlesztése; 
saját városuk felfedezése egy újságíró szemével; nagyobb önbizalom 
megszerzése a média területén való aktív részvételhez; 

Details and description of the activity:
• Osszuk a résztvevőket párokba. Minden párnak adjunk egy-egy 

fényképet a környékükön vagy a városukban található egy adott 
helyről. Adjunk minden 2 párnak ugyanazt a fényképet, de a pároknak 
egymástól függetlenül kell dolgozniuk.

• A résztvevőknek meg kell találniuk a helyet a fényképen (a segítségünk 
nélkül), el kell menniük oda, fel kell fedezniük az adott helyet, 
interjút kell készíteniük az emberekkel, információt kell gyűjteniük, 
fényképeket kell készíteniük stb. Most egy újságírócsapatot 
képviselnek, akiknek egy cikket kell készíteniük a fotó alapján.

• A pontos nézőpont, téma, szempontok, cikkük felépítése, 
szerepmegosztás stb. teljesen az ő döntésükön múlik. Erre a feladatra 
3 órájuk van. A 3 óra elteltével be kell mutatniuk a cikktervezetüket.
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• A csoportoknak nem kell minden idejüket a fotón megörökített 
helyszínen tölteniük; attól függően, hogy milyen témát vagy 
szempontokat szeretnének felvenni, elmehetnek más helyekre is, 
hogy összehasonlításokat végezzenek, interjút készítsenek bizonyos 
emberekkel, teljesebb információkat szerezzenek stb.

• Ha a csoport kezdő a média készítés terén, kezdjük egy rövid 
bevezetővel vagy brainstorminggal a legfontosabb szempontokról, 
amelyeket újságíróként figyelembe kell venniük a folyamat során. 
Mindenképpen érintsük az etikai szempontokat, a felelősséget, az 
egyensúlyt, a reprezentációt, a fotók készítéséhez való hozzájárulást, 
az emberek nevének közzétételét, a források sokszínűségét, a 
biztonságot, a semlegességet, a tényszerűséget, a korrektséget stb.  

• Minden pár bemutatja a cikktervezetét. A többi csoport kérdéseket tehet fel, 
és általános észrevételeket tehet az éppen meghallgatott cikkel kapcsolatban. A 
második pár, amelyik ugyanarról a helyszínről tudósított, bemutatja a cikkét.

• Miután minden pár elkészült, térjünk át a megbeszélésre.

Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen érzés volt terepen dolgozó újságírónak lenni?
• Mik voltak a legnagyobb kihívások, amelyekkel szembe kellett néznie?
• Hogyan döntötted el, hogy miről írj?
• Melyek voltak a legfontosabb szempontok a folyamatodban?
• Mi volt hasonló és mi volt különböző az azonos területről tudósító 

párok között? Miért volt ez így?
• Milyen észrevételeitek vannak az általatok készített cikkekkel 

kapcsolatban?
• Milyen típusú cikkeket hoztatok létre?
• Mennyire volt objektív és semleges a szerepében?
• Kik és miért olvasnák szívesen a cikkeidet?
• Milyen cikkeket készített volna egy népszerű médium újságírója 

ugyanarról a helyről, amit te kaptál? Miért?
• Lehet-e bármilyen helyről/helyszínről híreket készíteni?
• Vannak-e jelenleg olyan helyek, emberek, témák, amelyek nem 

jelennek meg a hírekben, pedig kellene? Tudna néhány példát 
mondani?
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• Miért nem jelennek meg a médiában?
• Milyen témák érdekelnek, és szeretnéd, ha többet foglalkoznának 

velük a médiában?
• Van olyan médiaforrás, amelyik foglalkozik ezekkel a témákkal?
• Mit tehetnél azért, hogy az ilyen témákról minél többen értesüljenek?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az Újságszínházi 

folyamatunkhoz?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• A fényképek elkészítésekor ügyeljünk arra, hogy elegendő információt 

adjunk meg ahhoz, hogy valaki, aki ismeri, felismerje a pontos helyet. 
Ne nehezítsük meg túlságosan a helyek megtalálását, hiszen nem ez a 
tevékenység célja. Készítsünk fotókat különböző típusú helyszíneken 
(üzletek, vallási helyek, parkok, közlekedés, állatok, lakóházak, 
bevásárlóközpontok, kórházak, hatóságok, gyárak, civil társadalom, 
nyilvános rendezvények, éttermek stb.), hogy változatos típusú cikkek 
készülhessenek.

• Cikkeiket közzétehetjük a közösségi média platformjainkon, a 
munkánk népszerűsítése és az Újságszínházi eseményre való 
felkészülés részeként. Ebben az esetben adhatunk egy támpontot a 
cikkek várható típusára vonatkozóan, hogy legyen egy közös téma, pl. 
emberi jogok, elnyomás stb.

• Ha rendszeresen találkozunk a csoporttal, akkor a feladatot házi 
feladatként is adhatjuk, hogy a párok megfelelően dolgozhassanak a 
feladatukon, és elegendő idő álljon rendelkezésükre a pontosabb és 
teljesebb részletességű tartalom elkészítéséhez.
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A média kritikai perspektívái

Cím:
 Hol állsz? 

(60 – 90 perc)   

Célok: Konstruktív teret biztosítani a résztvevők számára, hogy 
kifejthessék véleményüket a médiával kapcsolatos kihívást jelentő 
kijelentésekről; fejleszteni kritikai gondolkodásukat; arra ösztönözni a 
résztvevőket, hogy reflektáljanak saját véleményükre és a nagyon eltérő 
véleményekre adott reakcióikra;

A gyakorlat részletei és leírása:
• Vezessük be a gyakorlatot beszélgetésként vagy lehetőségként arra, 

hogy a résztvevők kifejtsék véleményüket különböző állításokról, 
amelyekről az emberek általában eltérő véleményen vannak. Ez 
egy olyan gyakorlat, amelynek célja annak feltárása, hogy milyen 
álláspontot képviselünk néhány, többek között ellentmondásos 
ponttal kapcsolatban.
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• A teremben két oldal, általában 2 egymással szemben lévő fal/terület 
van; ezeken a falakon két jól látható feliratnak kell lennie: Az egyiken 
EGYETÉRTEK, a másikon pedig NEM ÉRTEK EGYET. Olvassunk 
fel hangosan néhány állítást (amit akár egy nagy papírra is fel lehet írni, 
hogy mindenki láthassa a vita során).

• Mondjuk el a csoportnak: "Aszerint, hogy mennyire értetek egyet 
vagy nem értetek egyet az állítással, az adott fal mellé kell állnotok. 
Nincs középút, vagy egyetértetek, vagy nem értetek egyet".

• Miután a résztvevők elhelyezkedtek, kérjük meg a két oldalról 
érkezőket, hogy fejtsék ki álláspontjukat/érveiket a választott oldal 
mellett. Ha a különböző álláspontok meghallgatása közben valaki úgy 
érzi, hogy meggondolta magát, szabadon átállhat a másik oldalra.

• Magyarázzuk el és emlékeztessük a csoportot, hogy nincsenek 
helyes vagy helytelen vélemények, és nem szabad következtetést 
levonni az eszmecseréből, hanem ez csak egy lehetőség arra, hogy 
megismerjük a különböző nézőpontokat és kibővítsük saját kritikai 
gondolkodásunkat.

Javaslatok a mondatokra
(Találjunk ki saját mondatokat, vagy módosítsuk ezeket a mondatokat)

A média hasznos ahhoz, hogy tájékozott emberré váljunk.

A média manipulál.

A média mindig elfogult vagy szubjektív.

A média arra ösztönözheti az embereket, hogy aktív állampolgárokká váljanak.

Az embereknek a valós élettapasztalatok alapján kell véleményt alkotniuk, nem 
pedig a média alapján.

A médiatartalmak kritikus gondolkodás nélküli olvasása ugyanolyan veszélyes, 
mintha egyáltalán nem olvasnánk.

A média butábbá és tudatlanabbá tette az embereket.

Függetlenül attól, hogy milyen mértékben, minden média valamilyen szinten 
félretájékoztat.

A hírekbe soha nem lehet minden részletet beépíteni - valami mindig kimarad.
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A média manapság a sztereotipikus gondolkodást állandósítja.

Az embereket nem érdekli, hogy jól dokumentált cikkeket olvassanak.

A közösségi média negatív irányba változtatta meg a médiafogyasztók 
mentalitását/szemléletét/viselkedését.

A szólásszabadság nevében a média szabadon terjesztheti a gyűlöletbeszédet/
gyűlölködő hozzáállást.

Mindenki médiafogyasztó (még akkor is, ha nem akar az lenni).

A média így vagy úgy mindenkire hatással van.

A médiafogyasztók a negatív és drámai híreket részesítik előnyben.

A média csak negatív híreket közöl.

Az emberek érzéketlenné válnak a világ más részeiről érkező hírek iránt.

Feldolgozást segítő kérdések:
• Hogyan érezted magad a tevékenység során?
• Milyen volt számodra ez a tevékenység?
• Miért fontos/szükséges megismerni egymás álláspontját ilyen 

kérdésekben?
• Mi a legfontosabb szempontja ennek a gyakorlatnak a számodra?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkban?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Általában ajánlott, hogy minden egyes mondatra legfeljebb 10 perc 

álljon rendelkezésre a vitára. Ennyi idő után a viták fárasztóvá és 
ismétlődővé válnak. Bátorítsa mindkét felet, hogy új érvekkel álljanak 
elő, és ne ismételjék a már elhangzottakat.

• Nagy az esélye annak, hogy a tevékenység során egyesek uralják a vitát, 
különösen a nagyon magabiztosak és szókimondóak, ezért ösztönözni 
kell azokat, akik kevesebbet beszélnek, hogy szólaljanak meg.



163  

• Gyakran előfordul, hogy egyes résztvevők érzelmileg és 
személyeskedésbe mennek bele a vita során, és a gyakorlat menetét 
befolyásolják; figyelni kell, és ha megjelenik a feszültség, akkor le 
kell csillapítani, emlékeztetve őket a gyakorlat céljára, és egy másik 
mondatra kell áttérni.  

• A facilitátor pártatlansága megkérdőjeleződhet ebben a gyakorlatban, 
mivel előnyben részesítheti azt az álláspontot, amelyet személyesen 
támogat, azáltal, hogy nagyobb teret ad a vitázóknak, ezért óvatosnak 
kell lennie; továbbá nem szabad kifejtenie a saját álláspontját, mert az 
befolyásolhatja a csoportot. Abban az esetben, ha az egyik oldal nem 
képviselteti magát erőteljesen, az egyik facilitátor eljátszhatja az "ördög 
ügyvédjét", és olyan érveket hozhat fel, amelyek megkérdőjelezhetik a 
másik oldalt. Ezt a stratégiát így kell bevezetni és használni, nem pedig 
azt a benyomást kelteni, hogy a facilitátor valóban kiáll amellett, amit 
mond.
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Cím: 
Korlátlan szabadság vagy....? 

(90 perc) 

Célok: A médiatartalmakkal kapcsolatos kritikai gondolkodás 
fejlesztése; mélyebb elmélkedésre ösztönözni a média szerepéről az emberek 
életében; a szólásszabadság és a gyűlöletbeszéd fogalmának feltárása; a 
résztvevők ösztönzése arra, hogy kritikusan értékeljék saját álláspontjukat 
e fogalmakkal kapcsolatban; annak feltárása, hogy bizonyos helyzetekben 
miért lehet szükség a szólásszabadság korlátozására; a résztvevők ösztönzése 
az emberi jogok védelmére és az elnyomás elleni fellépésre.

A gyakorlat részletei és leírása:
• Tegyük fel a résztvevőknek a következő kérdéseket. Ha szükségesnek 

tartjuk, tisztázzuk velük együtt, hogy mit jelent a véleménynyilvánítás 
szabadsága és a gyűlöletbeszéd. Ha ezek a fogalmak szerepelnek az adott 
országának/régiójának jogszabályaiban, ellenőrizzük az ott felsorolt 
fogalommeghatározásokat. Ezek a kérdések a csoport bemelegítésére 
és a tevékenység megalapozására szolgálnak. Előfordulhat, hogy 
a résztvevők nem értenek egyet egymással, de nekünk, mint 
facilitátoroknak nem szabad állást foglalnunk.  
 ӹ Mik azok a módok, amelyekkel egy személy "kifejezheti" magát a beszéd 

vagy az írás mellett?  
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 ӹ Mit jelent számodra a "véleménynyilvánítás szabadsága"?
 ӹ A véleménynyilvánítás szabadsága azt jelenti, hogy bárki azt mondhat, 

amit akar, amikor akar?
 ӹ Ha nem - tudnál néhány példát mondani? Ha úgy gondolod, hogy bizonyos 

"kifejezésmódokat" nem szabadna engedélyezni bizonyos médiumokban, 
milyen kritériumokat kellene alkalmazni? Ki és hogyan döntsön?

 ӹ Mi a gyűlöletbeszéd? Tudnál néhány példát mondani?

• Osszuk a résztvevőket 5-6 fős csoportokra.
• Minden csoport kap egy esetet egy olyan helyzetről, amely a 

"szólásszabadság" és a "gyűlöletbeszéd" kérdéseit érinti.
• A résztvevőknek el kell játszaniuk az adott helyzetet, valamint el 

kell képzelniük a helyzetet követő forgatókönyvet; hogyan kezelik 
a helyzetet, milyen következményekkel járna az érintett személyre/
intézményre nézve (ha van ilyen) stb. A jövőbeli forgatókönyvet egy 
jelenetben is ábrázolni kell.

• A dramatizálást a csoport által kívánt módon lehet bemutatni. 
Színdarabjuk mutathat gyűlöletbeszédet támogató vagy ellenző 
nézeteket; az ő döntésük, mint csoporté, hogy hogyan kívánják 
ábrázolni a kapott esetet és a lehetséges jövőt.

• Az eseteket a résztvevők közösségéből származó, közelmúltbeli, releváns 
és aktuális helyzetek alapján kell kidolgozni. Az alábbi példák néhány 
általános ötletet tartalmaznak, amelyek kiindulópontként használhatók:
 ӹ Egy influencer rasszista megjegyzéseket tesz a videóblogjaiban/

posztjaiban.
 ӹ Az egyik FB-barátod sértő megjegyzéseket tesz közzé az LMBTQ-

emberekről.
 ӹ A munkahelyi/iskolai kollégád, aki mások előtt viccelődik különböző 

etnikai csoportokkal kapcsolatban.
 ӹ Egy politikus, aki egy náci csoport támogatójának vallja magát.
 ӹ Egy énekes, aki szexista és lealacsonyító megjegyzéseket tesz a nőkre a dalaiban.
 ӹ A kedvenc színészedet szexuális visszaéléssel vádolják (ő tagadja a vádakat).
 ӹ Egy újságíró, aki szatirikus cikket publikál egy adott vallásról.
 ӹ Két tinédzser, akik tréfás videót tesznek közzé a fogyatékkal élőkről.
 ӹ Egy népszerű multinacionális vállalat vezérigazgatója nagyon kritikusan 

és agresszívan nyilatkozik a cancel-kultúráról és a politikai korrektségről.
 ӹ Az egyik legközelebbi barátodat azzal vádolják, hogy 5 évvel ezelőtt olyan online 

cikkeket tett közzé, amelyek az Európába belépő menekültek betiltását támogatják.
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 ӹ Egy vallási személyiség kijelenti, hogy vallása szerint a melegek a 
pokolra jutnak.

 ӹ A "Férfiak Jogai Egyesület" weboldalán egy olyan nyilatkozat található, 
amelyben a Nőket azzal vádolják, hogy tönkreteszik a hagyományos 
családokat, a gyermekek életét és elnyomják a férfiakat.

• Szánjunk 30 percet a jelenetek előkészítésére és próbálására, amelyek 
nem lehetnek hosszabbak 5 percnél.

• Az egyik csoport előadja a jelenetét. Minden előadás után kérdezzük 
meg a többi résztvevőt:

 ӹ Van kérdésed azzal kapcsolatban, amit láttál?
 ӹ Milyen benyomásaid vannak a helyszínről?
 ӹ Mi a helyzet a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban?
 ӹ Ismerős ez a helyzet?
 ӹ Hallottál/tanúja voltál már hasonló eseteknek?
 ӹ Ez a helyzet a gyűlöletbeszéd példája?
 ӹ Miért?
 ӹ Hogyan alakult a jövőbeli forgatókönyv?
 ӹ Milyen benyomásaid vannak róla?
 ӹ Mennyire reális?
 ӹ Van más észrevételed a jelenettel kapcsolatban?

• Miután minden csoport előadta a produkcióját, térjünk át a 
megbeszélésre, ahol minden csoport részletesebben kifejtheti a 
folyamatot és a döntéseket.

Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen volt a csapatként végzett munkafolyamat?
• Melyek voltak a csoportdinamika fő szempontjai?
• Hogyan döntöttétek el, hogy miképp ábrázoljátok az ügyet?
• Hogyan döntöttétek el, hogy miképp kell kinéznie a jövőbeli 

forgatókönyvnek?
• Milyen észrevételeitek/ benyomásaitok vannak az összes előadással 

kapcsolatban?
• Mik voltak a főbb hasonlóságok?
• És a fő különbségek?
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• Mely szituációk állnak a legközelebb a saját valóságotokhoz/
tapasztalotokhoz?

• Tudna néhány példát mondani? Mit tettél te vagy a többi érintett?
• Ön szerint milyen hatása lehet a korlátlan szólásszabadságnak?
• Negatív vagy pozitív? (Feltétlenül kérdezzétek meg, hogy mi a hatása a 

célzott emberekre, ha a csoport nem említi)
• Milyen helyzetekben gondolja határozottan, hogy a véleménynyilvánítás 

szabadságát szabályozni kellene, és miért?
• Van-e olyan kontextus, amelyben az egyébként szabályozandó 

"szabadság" megengedhető lenne?
• Ha igen, tudna erre példát mondani?
• Mi a véleménye a cancel-kultúráról? Mit jelent ez valójában?
• Kire vonatkozik? Milyen kontextusokban? Milyen magatartásformákra 

vonatkozik? Az iskolai/utcai barátaidra vagy csak híres emberekre/
intézményekre vonatkozik?

• Ha azt hallod, hogy valaki, aki közel áll hozzád, nyilvánosan gyűlölködő véleményt 
fogalmazott meg a társadalom különböző csoportjairól, mit fogsz tenni?

• Milyen szerepünk vagy hatalmunk van abban, hogy bizonyos 
előítéletek/gyűlölködő világnézetek továbbélnek?

• Hogyan kívánod ezt a hatalmat mostantól használni?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkhoz?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Attól függően, hogy milyen csoporttal dolgozol, ez nem túl könnyű 

feladat, különösen akkor, ha a résztvevők között nagyon szélsőséges 
és határozott nézeteket vallók vannak (pl. a gyűlöletbeszéd vagy a törlési 
kultúra pártiak/ellenzőik). Semlegesnek kell maradnod, és nem szabad a 
saját nézeteidnek megfelelő irányba befolyásolnod a vitát.

• Ha a csoportodban olyan emberek vannak, akik olyan társaságokhoz 
tartoznak, amelyek gyakran vannak kitéve a gyűlöletbeszédnek, akkor 
óvatosan és érzékenyen válaszd ki a konkrét eseteket.
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Cím: 
A médiában használt narratívák 

(120 perc)  

  
Célok: A média hatalmának és a (világ)szemléletünkre gyakorolt hatások 

tudatosítása; érdeklődés és kíváncsiság felkeltése a különböző média készítők 
által használt témák és narratívák iránt; a médiatartalmakkal kapcsolatos kritikai 
gondolkodás fejlesztése; mélyebb elmélkedésre ösztönzés a média szerepéről az 
emberek életében;

A gyakorlat részletei és leírása:
• Ebben a tevékenységben a résztvevők újságírói szerepet játszanak, 

és megpróbálják a valóságot különböző újságírói megközelítésekkel 
ábrázolni.

• Olvassunk fel a résztvevőknek egy cikket egy bizonyos városban 
történt eseményről (lásd az alábbi cikket). A cikk valójában fiktív, és 
e tevékenység céljára készült, de ezt a szempontot ne osszuk meg 
a csoporttal. A cikk különböző emberekre/szereplőkre utal, akik 
részt vesznek a cikkben bemutatott konkrét eseményben. Olvassuk 
fel annyiszor, ahányszor szükséges, hogy a résztvevők világosan 
megértsék a cikket.
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•  Készítsünk bevezetőt a médiában használt különböző típusú 
narratívákról (domináns, rejtett, ellenálló és átalakító).

(Használhatja a T-KIT 4 a kultúrák közötti tanulásról (átdolgozott változat) című 
dokumentumban szereplő részleteket, pontosabban az Alternatív narratívák című 
foglalkozáson:https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10762748/Act1.
pdf/982ad02d-d2d2-f8e4-70a9-4a7b28feb3ea)

• Magyarázzuk el a csoportnak, hogy a feladat második részében 
ezekkel az elbeszélésekkel kell operálniuk. Ezeket a narratívákat 
minden résztvevő számára jól látható helyen kell felsorolni.

• Kérjünk fel 4 önkéntest a csoportból, hogy játsszák el a történetben 
szereplő személyek szerepét. Mindegyikük kap egy-egy szerepkártyát, 
amely leírja a történetben szereplők tapasztalatairól szóló tényszerű 
információkat (valós/tényszerű információk róluk - lásd alább). 
Fel kell olvasniuk a kártyát, és meg kell próbálniuk minél jobban 
megszemélyesíteniük az adott karaktert. A többi résztvevő, 
akik újságíróként viselkednek, kérdéseket tesznek fel nekik. Az 
önkénteseket ki lehet választani a témában jártasabb résztvevők közül 
is, és előre javasolhatod, hogy vállalják el a szerepet.

• A többi résztvevő újságíró, akiknek az a feladatuk, hogy ellenőrizzék a 
meghallgatott cikk tényeit, és megírják a saját verziójukat. Egyenként 3 
fős csoportokra osztjuk őket. Minden csoportnak más-más narratívát 
kell megjelenítenie a cikkében. Véletlenszerűen kapják meg a domináns 
narratívát vagy az alternatív narratívát. Ha az alternatív narratívát 
kapják, akkor a bemutatott listából a 3 lehetőség közül bármelyiket 
választhatják (rejtett, ellenálló vagy átalakító).

• Az újságírók minden csoportja elkészít egy listát azokról a kérdésekről, 
amelyeket közvetlenül feltehetnek a történetben érintett/kötött 
embereknek. Céljuk, hogy minél több információt, tényt és részletet 
gyűjtsenek az eseményekről, mivel utána cikket kell írniuk (amelynek 
tükröznie kell azt a narratívát, amelynek bemutatásával megbízzák 
őket). Erre az előkészítő részre 10 percet szánjanak.
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• A kérdések és válaszok órája egy sajtótájékoztató adaptált változatában 
zajlik. A szereplők a csoport előtt ülnek, és az "újságírók" kérdéseket 
tesznek fel a különböző szereplőknek. Ti döntitek el, ki kérdezhet, és 
mennyi ideig tart a "konferencia". Fontos hangsúlyozni az időkorlátot, 
és azt, hogy a résztvevőknek a lehető legnagyobb mértékben a 
tényszerű információk összegyűjtésére kell összpontosítaniuk, és 
kerülniük kell a "szórakoztató" kérdéseket.

• Erre a részre körülbelül 20 percet szánjon, és ügyeljen arra, hogy 
minden szereplőnek több kérdést tegyen fel. Utasítsa a szereplőket, 
hogy rövid mondatokban válaszoljanak, és igyekezzenek a lehető 
legnagyobb mértékben ragaszkodni a szerepkártyájukon szereplő 
információkhoz.

• A "sajtótájékoztató" után minden újságírócsoportnak cikket kell 
készítenie az általuk vizsgált eseményről. Ha további információkat, 
például statisztikákat vagy más valós szereplők/intézmények 
nyilatkozatait szeretnék beilleszteni a témával kapcsolatban, 
rákereshetnek az interneten, és ezeket beilleszthetik a cikkükbe. A 
cikk nem lehet hosszabb 10 sornál. A szereplők a válaszadás jogával 
is élnek, hogy a történet saját verziójának bemutatásával aláhúzzák az 
igazságot (az ő cikkük szintén nem lehet hosszabb 10 sornál). A cikk 
elkészítésére 20 perc áll rendelkezésükre.

• Minden csoport megosztja a cikkét. Az újságírók megosztják cikkeiket, 
majd a szereplők megosztják saját válaszukat az elemzett cikkre. Az 
újságírók közül először a domináns narratívájú csoport/csoportok, 
majd a többiek folytatják.

• Az egyes cikkek után nincs megbeszélés - először az összes cikket 
elolvassák, és csak utána folytatódik a megbeszélés.
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A foglalkozás során használandó szöveges anyagok:

A csoportnak felolvasott történet
Fatma Ozturk (14 éves) éppen hazafelé tartott a Golbasi iskolából, amikor 

egy szíriai menekült megtámadta, és megpróbálta ellopni a táskáját. A lány elesett 
és megsérült a térde. Ozturk édesapját, Ali Ozturkot, aki súlyos szívbetegségben 
szenved, tudósítónk kereste meg. Az apa elmondta, hogy Fatma sokkos állapotban 
van, és jelenleg nem tud beszélni. A menekültet őrizetbe vették, majd elengedték. 
Egy szemtanú, Ayse Kocak (85) hívta a rendőrséget.

!!!! Az igaz történet (nem olvasható fel a csoportnak) !!!!
Fatma (20) éppen hazafelé tartott a büféből, ahol pincérnőként dolgozik, 

amikor valaki sietve meglökte. Elesett; a táskája messzire repült. Sacit Mohammed, 
egy menekült éppen arra sétált; felvette a táskáját, hogy odaadja neki, és segített 
neki felállni. Miközben megköszönte neki, egy idős hölgy, Ayse Kocak meglátta 
őket, amint Fatma a földön feküdt, Mohammed pedig próbált neki felsegíteni, és 
azonnal hívta a rendőrséget, akik történetesen éppen abban az utcában voltak. A 
rendőrök megérkeztek, és Mohamedet azonnal őrizetbe vették. Fatma megpróbálta 
elmagyarázni, hogy a férfi ártatlan, de a rendőrök meg sem hallgatták. Így hát 
hazafelé vette az irányt. Az apjának csak annyit mondott, hogy elesett, mert nem 
akarta őt a részletekkel aggasztani.

Lány
• A nevem Fatma Ozturk, 20 éves vagyok, és pincérnőként dolgozom egy kávézóban.
• Valaki futott és véletlenül belém botlott, elvesztettem az egyensúlyomat és elestem.
• Segítséget kaptam ettől a kedves fiatalembertől, és szerencsére haza tudtam menni.
• Jöttek a rendőrök és elvittek, én próbáltam elmagyarázni, hogy ez a férfi segített 

nekem, de senki nem hallgatott meg.   
• Hazamentem és elmondtam apámnak, hogy elestem, de jól vagyok.
• Jól megvacsoráztunk.
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Az apa
• A nevem Ali Öztürk, 55 éves vagyok.
• Tornatanár vagyok a Gölbaşı iskolában.
• Heti egy este önkéntes munkát végzek egy hajléktalanszállón, ahol hajléktalan 

embereket látok el étellel.
• Meglepődve hallottam, hogy a lányom rendőrségi ügybe keveredett.
• Az is meglepett, hogy a rendőrség hogyan viszonyult ahhoz a fiatalemberhez, 

aki segíteni próbált neki.
• Megdöbbentett a cikk.
• Azért vagyok itt, hogy megmutassam, csodálatos egészségnek örvendek.
• Soha egyetlen tudósító sem keresett meg. Ez az első alkalom, hogy újságíróval beszélek.
• Szeretnék köszönetet mondani a fiatalembernek, aki segített a lányomnak.

Menekült
• A nevem Sacit Mohammed, 25 éves vagyok.
• Menekült vagyok Afganisztánból, és próbálok megtanulni törökül.
• Egy étteremben dolgozom.
• Aznap láttam, hogy megtámadtak egy fiatal nőt, és automatikusan arrafelé 

futottam, hogy segítsek neki.
• Szerencsére a férfi elfutott.
• Felvettem a hölgy táskáját, és lehajoltam, hogy segítsek neki felállni.
• Éppen amikor megköszönte, hirtelen egy rendőrautóban találtam magam.
• Nehezen tudtam elmagyarázni a rendőröknek, hogy nem tettem semmi 

rosszat, hogy csak segíteni akartam a hölgynek.
• Az egész éjszaka olyan volt, mint a pokol, vártam, hogy mi fog történni.
• Hála Istennek, 24 órával később elengedtek.
• Még mindig fogalmam sincs, mi történt!
• De nem ez volt az első eset.
• 
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Idős hölgy
• 85 éves hölgy vagyok.
• Napjaimat tévézéssel és az ablakon való kinézéssel töltöm.
• Felelős állampolgár vagyok, ahogy azt a rendőrség is nagyon jól tudja.
• Éppen ma este, amikor kinéztem, mit láttam? Egy fiatal lányt, akit megtámadott 

egy szíriai menekült.
• Ez volt a harmadik telefonhívásom a héten a rendőrségre.
• Olyan mint a tv híradóban. Az utcák tele vannak idegenekkel.
• Veszélyes idők járnak manapság a fiatal hölgyek számára. Még én is féltem magam.

Feldolgozást segítő kérdések:

Kérdezzük meg a szereplőket: 
Mit éreztél, amikor meghallgattad az egyes csoportok cikkeit? Tudja 

valamelyikőtök részletezni, hogy miért?

Kérdezzük meg az újságírókat: 
Mit éreztek, amikor meghallgatták a szereplők és/vagy a többi 

újságírócsoport cikkeit? Tudja valamelyikőtök részletezni, hogy miért?
Kérjünk meg mindenkit, hogy hagyják el a szerepüket, váljanak résztvevőkké, 

és folytassuk a beszélgetést:
• Hogy vagytok most, ezután az élmény után?
• Mik a közvetlen gondolataitok az itt történtekkel kapcsolatban?
• Milyen észrevételeitek vannak a meghallgatott cikkekkel kapcsolatban?
• Mi lepte meg a történetekben?
• Mik voltak a közös elemek vagy a fő különbségek?
• Hogyan készültetek fel újságíróként? Át tudnátok vezetni minket a 

folyamatotokon és annak főbb elemein?
• Mennyire volt könnyű vagy nehéz számotokra az adatgyűjtés és a cikk 

megalkotása az ábrázolandó narratívának megfelelően?
• Mit gondol, hogyan befolyásolhatják ezek a cikkek az emberek 

menekültekről alkotott képét? Milyen módon?
• Melyik cikkek állnak közelebb ahhoz, ahogyan a médiában ábrázolják 

a dolgokat? (Beleértve a csoportnak felolvasott első cikket is)
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• Milyen típusú narratívák vannak jelen a médiában az Önök 
országában?

• Melyeket vettétek észre? Tudtok példákat mondani? Melyiket követitek?
• Mitől hiszitek, hogy egy cikk igaz vagy nem igaz?
• Hogyan lehetsz biztos benne?
• Mit gondolsz, milyen felelősséged van médiafogyasztóként?
• Hogyan tudod befolyásolni, hogy milyen típusú narratívákat 

használnak a menekültekről szóló közbeszédben?
• Mi az a legfontosabb dolog, amit ezentúl másképp szeretnél csinálni?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkban?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Legyünk különösen óvatosak a vegyes csoportokkal (menekültek és 

nem menekültek) való munka során, hogy minden résztvevő számára 
biztonságos környezetet biztosítsunk a véleménynyilvánításhoz.

• Gondosan mérjük fel azt is, hogy képesek vagyunk-e kezelni a 
különböző résztvevők esetleges negatív érzelmi reakcióit, amelyeket 
a cikkek vagy a folyamat kiválthat. Változtassuk meg a neveket 
a cikkből, ahogyan az megfelel annak a kontextusnak, amelyben 
a workshopot megvalósítjuk. Használhatunk nemileg semleges 
neveket is (ha lehetséges az anyanyelvünkön), és a feldolgozás 
során foglalkozhatunk ezzel a szemponttal, segítve a csoportot saját 
feltételezéseik azonosításában.

• Megkérdezhetjük a csoportot, hogyan ábrázolnák az eseményeket a 
médiában, ha minden nemet felcserélnének, majd megkérhetjük őket, hogy 
ellenőrizzék, hogyan mutatták be ezeket az eseményeket az eredeti cikkben.

• Ezt a gyakorlatot (különböző európai országokból származó) pedagógusok 
egy csoportja hozta létre egy menekültekkel kapcsolatos projekt 
keretében. Más cikkeket is létrehozhat, amelyeken a társadalomban 
történt valós események által inspirálva dolgozhat, és amelyek 
más, a médiában diszkriminációt és negatív ábrázolást tapasztaló 
csoportokat érintenek.

• A résztvevők életében fellelhető valós médiatartalmakkal kapcsolatos 
gyakorlati munkával folytathatjuk, azzal a feladattal, hogy azonosítsuk 
a különböző média készítők által használt narratívákat.
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Cím:
 Propaganda detektívek

 (90 perc)

Célok: Annak tudatosítása, hogy a propagandát hogyan használják 
a mindennapi társadalomban; annak megértése, hogy a propagandát 
milyen módon használják félretájékoztatásra, felbőszítésre és uszításra; 
szkeptikus megközelítés kialakítása a propagandaszolgáltatók által 
állított igazságot illetően; kritikai gondolkodás fejlesztése a különböző 
ágazatokban alkalmazott propagandatechnikákkal kapcsolatban;

A gyakorlat részletei és leírása:
• Kérjük meg a résztvevőket, hogy mondják el, mi a propaganda és ki 

használja. Gyakran manipulatív struktúrákhoz társítják, amelyek távol 
állnak a közeli valóságunktól, és gyakran feltételezik, hogy könnyen 
felismerhető.

• Tisztázzuk a fogalom jelentését a csoporttal. Használhatja az alább 
felsorolt információkat.
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* A propaganda olyan kommunikáció, amelyet elsősorban a közönség 
befolyásolására és egy meghatározott napirend erőltetésére használnak, ami lehet a 
tények szelektív bemutatása, egy bizonyos nézet vagy felfogás ösztönzése érdekében, 
terhelt nyelvezetet használva annak érdekében, hogy inkább érzelmi, mint racionális 
választ adjon a bemutatott információra. A propagandát gyakran a kormányok által 
készített anyagokkal hozzák összefüggésbe, de aktivista csoportok, vállalatok, vallási 
szervezetek, a média és magánszemélyek is készítenek propagandát.

A propaganda sokféle formában jelenik meg, és mindenhol megtalálható 
(újságírás, civil társadalom, hatóságok, magánszektor stb.). Stratégiai és szándékos, 
és célja az attitűdök, vélemények és viselkedések befolyásolása. A propaganda 
lehet hasznos vagy káros, és használhat igazságot, féligazságot vagy hazugságot. 
Ahhoz, hogy sikeres legyen, a propaganda a legmélyebb értékeinket, félelmeinket, 
reményeinket és álmainkat használja fel. A legfontosabb, hogy a propaganda 
számos eszközt és technikát alkalmaz céljai eléréséhez.

• Osszuk a résztvevőket 4 fős csoportokra. Adjunk minden csoportnak 
egy médiaanyagot, forrást (cikk, weboldal, kampánybemutató, 
szórólap stb.). A csoportoknak át kell nézniük az anyagot, és 
ellenőrizniük kell, hogy használnak-e benne propagandatechnikákat. 
A feladatra 30 perc áll rendelkezésükre.

Propaganda technikák

Névadás vagy sztereotipizálás:  
Egy személyt vagy egy elképzelést egy könnyen megjegyezhető 

pejoratív névvel rosszul megbélyegezni. Ezt arra használják, hogy 
elutasítsunk és elítéljünk egy személyt vagy eszmét anélkül, hogy 
megvizsgálnánk, mit is jelent valójában a címke.
Például: "kommunista", "faimádó", "baloldali", "környezetvédő", "feminista" stb.

Erényszavak vagy csillogó általánosság: 
Ezeket a szavakat arra használják, hogy félrevezessenek bennünket, 

hogy elfogadjunk és helyeseljünk dolgokat anélkül, hogy alaposan 
megvizsgálnánk a bizonyítékokat.
Például: "természetes", "demokratikus", "organikus", "tudományos", "ökológiai", 
"fenntartható".
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Tanúvallomás: 
Amikor egy elismert híresség (vagy egy általánosan gyűlölt személy) 

azt állítja, hogy egy ötlet vagy termék jó (vagy rossz). Ezt a technikát 
arra használják, hogy meggyőzzön minket anélkül, hogy alaposabban 
megvizsgálnánk a tényeket.

Egyszerű emberek: 
Ez az a mód, ahogyan egy előadó meggyőzi a hallgatóságot arról, 

hogy egy ötlet jó, mert a hozzád hasonló emberek túlnyomó többségének 
ugyanezek az elképzelései.

Példák: "Ez a nép akarata", "A legtöbb ember...". Egy másik példa lehet, amikor 
a szónok egy történetet mesél egy családról vagy emberekről, akik "olyanok, mint 
te", hogy megerősítse a szónok álláspontját.

Band Wagon: 
Ez a gyakori propagandamódszer az, amikor a beszélő megpróbál 

meggyőzni arról, hogy fogadjuk el az ő álláspontját, különben lemaradunk 
valami igazán jóról. A Band-Wagon technikát gyakran használják a 
reklámokban, de egyre inkább átültetik a politikai retorika populista 
beszédeibe és állításaiba is.
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Mesterséges dichotómia: 
Ilyenkor valaki azt próbálja állítani, hogy egy kérdésnek csak két oldala 

van, és hogy mindkét oldalnak egyenlően kell bemutatkoznia ahhoz, 
hogy értékelhető legyen. Ezt a technikát arra használják, hogy elhitessék 
velünk, hogy csak egyféleképpen lehet tekinteni egy kérdésre, holott 
valójában számos alternatív nézőpont vagy "oldal" létezhet. A legtöbb 
propagandatechnikához hasonlóan ez is leegyszerűsíti a valóságot, és 
ezáltal torzítja azt, gyakran a beszélő előnyére.

Forró krumpli: 
Ez egy gyújtó hatású (gyakran valótlan) kijelentés vagy kérdés, 

amelyet arra használnak, hogy az ellenfelet meglepjék, vagy zavarba 
hozzák. Példák: "Abbahagyta már a házastársa verését?", "Mikor fizeti ki 
az adót, amivel tartozik?". Az a tény, hogy lehet, hogy teljesen valótlan, 
lényegtelen, mert így is vitát vált ki az ellenfélből.

Bűnbak: 
Ezt gyakran használják a Guilt-by-association (bűnösséggel 

való összefüggésbe hozatal) esetében, hogy eltereljék a figyelmet a 
problémákról. Egy személyre vagy embercsoportra hárítja a felelősséget 
anélkül, hogy megvizsgálná a kérdés összetettségét.
Példák: "X személy miatt kerültünk válságba/háborúba/konfliktusba", "X párt 
okozta az államadósságot".

Félelem vagy bűntudat: 
"Természetesen az emberek nem akarnak háborút. De végül is az ország vezetői 

határozzák meg a politikát, és mindig egyszerű dolog a népet magával rángatni, 
legyen szó demokráciáról, fasiszta diktatúráról, parlamentről vagy kommunista 
diktatúráról. Hang vagy nem hang, a népet mindig a vezetők akarata alá lehet 
vonni. Ez könnyű. Csak annyit kell tenni, hogy meg kell mondani nekik, hogy 
megtámadják őket, és fel kell jelenteni a pacifistákat hazafiasság hiánya miatt, és 
hogy nagyobb veszélynek teszik ki az országot." Idézet Hermann Göringtől, a 
náci párt tagjától és elítélt háborús bűnöstől.
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Irányelvek a csoportos feladathoz: 
 ӹ Azonosítsd az üzenetet, az üzenet feladóját vagy szerzőjét és az üzenet 

címzettjét.
 ӹ Gondolkodj el a következő kérdéseken: Mi a célja ennek az anyagnak? 

Mit gondolsz, mit akar közölni? Hogyan kommunikálja ezt?
 ӹ Fordíts különös figyelmet a részletekre. Gondolj a színek, a nyelv, a tér, 

a betűtípusok vagy a szimbólumok használatára.
 ӹ Képzeld magad a címzett helyébe: Ki a célcsoport? Az üzenetnek meg 

kell felelnie a célközönség elvárásainak, szerinted melyek azok az 
elvárások, amelyeket az anyag szándékosan megkísérel megszólítani és 
teljesíteni?

 ӹ Mit sugall ez az anyag a közönség hiedelmeiről és értékeiről?
 ӹ Szerinted helytállóak-e ezek a célcsoportra vonatkozó feltételezések? Ha 

igen, akkor az anyag használata hatékony, és a propaganda valószínűleg 
eléri a célját?

• 30 perc elteltével a csoportok bemutatják az anyagot, amellyel 
dolgozniuk kellett, és a következtetéseiket. A többi csoport szükség 
esetén kérdéseket tehet fel.

• Miután minden csoport befejezte a prezentációt, folytassuk a 
megbeszélést.
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Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen volt számodra ez a gyakorlat? Mik az azonnali benyomásaid?
• Mennyire volt nehéz a feladat? Adjon további információkat a 

munkafolyamatáról?
• Mit vett észre az összes előadásban? Melyik anyagban találtál 

propagandatechnikákat, és melyikben nem? Miért?
• Mit árul el ez nekünk a médiáról és a kommunikációs anyagokról, 

amelyekkel nap mint nap találkozunk?
• Minden propaganda rossz? Mi a véleményed a jó célú propagandáról?
• Mennyire könnyű felismerni a különböző technikákat? Mennyire 

lehet könnyen félrevezetni az embereket?
• Mi hathat rátok? Miért?
• Hogyan védekezhetnek az emberek a propagandatechnikák ellen? 

Mit kell tenniük?
• Mit szeretnél tenni mostantól, hogy éberebb legyél, és gyorsabban 

felismerd a propagandakísérleteket?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkban?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Alternatív megoldásként a csoportok készíthetnek egy jelenetet a 

megadott cikkből/anyagból, amelyben ki kell emelniük az alkalmazott 
propagandatechnikákat. Ez a változat támogatja a színészi képességek 
fejlesztését, az előadásra való felkészülést, és fizikailag aktívabb foglalkozást 
tesz lehetővé.

• Előzetesen ellenőrizzük az anyagokat, hogy a résztvevők megtaláljanak 
néhányat a felsorolt technikák közül. Jó, ha olyan anyagokat találunk, 
amelyekben különböző technikákat használnak, így a végén az összes 
felsorolt technikára példát láthatnak.

• A gyakorlat kiterjeszthető a propagandatechnikák azonosításán túl a 
félrevezető információk valamennyi típusára. Itt a félrevezető hírek 10 
típusa (https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info/- 
több mint 17 nyelvű változattal), és ezek közül csak egy a Propaganda. 
Minden csoportnak adjunk több anyagot, és kérjük meg a résztvevőket, 
hogy keressenek példákat az adott típusokra, hogy a foglalkozás végére 
a csoportnak mind a 10 kategóriára legyenek bizonyítékai.
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• Ha rendszeresen találkozunk a csoporttal, utókövetésként kérjük meg őket, 
hogy a következő napokban vegyék észre a félretájékoztatás különböző példáit a 
médiában, amelyekkel találkoznak, és a következő találkozón beszéljék meg őket.

• Utókövetésként vagy külön tevékenységként, amelynek célja a kritikai 
gondolkodási készség élesítése, összpontosítsunk a média alkotói 
által alkalmazott manipulációs stratégiák kiszűrésére és kezelésére 
vonatkozó stratégiákra és tippekre. Osszuk a résztvevőket csoportokra, 
hogy ötletbörzét tartsanak, további inspirációt keressenek, és 
bármilyen formátumban készítsenek előadást, amely olyan tippeket és 
stratégiákat mutat be, amelyeket bármely médiafogyasztó használhat, 
hogy megvédje magát a félrevezetéstől és a manipulációtól.

Néhány háttér információ:
https://eavi.eu/lies-damned-lies-statistics-data-literacy-primer/; 
https://eavi.eu/beyond-headlines-online-news-verification-game/;  
https://www.newseumed.org/poster-weed-out-propaganda-seed; 
https://libguides.uwf.edu/c.php?g=609513&p=4274530; 
https://www.npr.org/2019/10/29/774541010/fake-news-is-scary-heres-how-to-
spot-misinformation?t=1617425675657 ; https://www.gapminder.org/factfulness/
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Cím:
Az álhírek készítői

 (90 perc) 

Célok: A médiatartalmak átvilágításához szükséges kritikai 
gondolkodási készségek fejlesztése; érdeklődés és kíváncsiság felkeltése 
az álhírek keletkezésének módja és oka iránt; mélyebb gondolkodásra 
ösztönzés a média szerepéről az emberek életében; a felelős és igaz 
hírek népszerűsítéséhez szükséges készségek fejlesztése; motiválás a 
mindennapi életben terjedő álhírek kezelésében való részvételre;

A gyakorlat részletei és leírása:
• Kezdjük egy rövid megbeszéléssel a csoporttal, hogy 

megbizonyosodjunk arról, hogy tudják és ugyanúgy értik, mi az álhír.
• Osszuk a résztvevőket párokba. Minden párnak egy online játékot kell 

játszania, amelyben a játékosnak álhíreket kell létrehoznia. A játék 
végigvezeti a játékost az álhírek készítésének világán, és végigvezeti a 
folyamaton és az alkalmazott taktikákon. Egy játék körülbelül 15-20 
percet vesz igénybe. 

A következő példák valamelyikét használhatjuk :
 ӹ https://www.getbadnews.com/#intro (általános álhírek)
 ӹ https://www.goviralgame.com/en (félretájékoztatás a Covid19 kapcsán)



183  

• Ha egyes párok gyorsabban játszanak egy játékot, megismételhetik 
azt, vagy adhatod a második játékot, hogy kipróbálják.

• Térjünk át a megbeszélésre

Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen volt a játék? Mondd el egy szóval, hogyan írnád le az 

élményeidet. Szeretnéd részletezni?
• Milyen volt a folyamatotok párban? Mi volt könnyű, nehéz, zavaró, meglepő stb.
• Mit tanultatok az álhírekről és arról, hogyan jönnek létre?
• Mennyire tükrözi az ábrázolt játék azt, ami a való életben történik? 

Tudnátok néhány példát mondani?
• Miért léteznek álhírek?
• Miért hisznek egyesek az álhíreknek?
• Terjesztettél már álhíreket? Mi a helyzet az ismerőseiddel?
• Milyen veszélyei vannak az álhírek terjesztésének?
• Szerinted minden álhírt olyan emberek terjesztenek, akik tudják, 

hogy azok álhírek? Miért történik ez?
• Mit tehet egy újságíró/médiatartalom-szolgáltató annak érdekében, 

hogy elkerülje az álhírek akaratlan terjesztését?

Kérjük meg a csoportokat, hogy ismét alkossanak párokat (azonos vagy 
új párokba, ahogy önök jobbnak látják). Kérjük fel őket, hogy játsszanak egy 
másik, a BBC által létrehozott online játékot, a "BBC I Reporter"-t:

https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2-590562670096 

Ebben a játékban a játékosoknak, mint riportereknek, meg kell 
győződniük arról, hogy minden, amit közzétesznek, megbízható és 
megbízható forrásokból származik, és ugyanakkor meg kell birkózniuk 
az aktuális események valós idejű jelentésének nyomásával.

Ez a játék körülbelül 15 percig tart.
 ӹ Milyen volt a játék élménye?
 ӹ Mennyire volt könnyű megbízható és tényszerű információkat 

szolgáltatni?
 ӹ Melyek voltak a főbb stratégiák, amelyeket ebben az értelemben 

alkalmazni kellett?
 ӹ Mit tehet a médiafogyasztó az álhírek kiszűrése érdekében?
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 ӹ Mit kell tenni, ha álhíreket észlelsz? Milyen lehetőségeitek vannak?
 ӹ Mit tudsz ebből a feladatból magaddal vinni, és mit alkalmazhatsz 

mostantól az életedben?
 ӹ Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkban/

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• A BBC több oktatási anyagot is készített az álhírek témájában; 

tekintsük meg és használjuk őket egy másik foglalkozáshoz: 
https://www.bbc.co.uk/teach/young-reporter/evidence-toolkit/z6v3hcw  

• Ha rendszeresen találkozunk a csoporttal, kérjük meg őket, hogy a 
következő napokban figyeljék meg a médiában megjelenő álhírek 
példáit, és a következő találkozón beszéljék meg azokat.
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Cím: 
Elfogultság az erőszakról szóló tudósításokban

 (90 perc) 

Célok: A médiatartalmak átvilágításához szükséges elemzési készségek 
fejlesztése; érdeklődés és kíváncsiság felkeltése a különböző média 
készítők által használt narratívák iránt; kritikus gondolkodás fejlesztése 
a médiatartalmak elfogultságával kapcsolatban; mélyebb elmélkedésre 
ösztönzés a média szerepéről az emberek életében; a résztvevők motiválása 
a média által népszerűsített üzenetek felelősségteljesebb kezelésére;

A gyakorlat részletei és leírása:
• Készítsünk össze egy készletet a helyi és nemzetközi eseményekről 

szóló cikkekből és médiaanyagokból.
• Osszuk a résztvevőket párokba. Kérjük meg a párokat, hogy nézzenek 

bele a rendelkezésükre bocsátott újságokba és cikkekbe, és válasszanak 
ki 3-4 olyan cikket, amelyek erőszakos cselekményeket ábrázolnak. 
Erre a feladatra 15 perc áll rendelkezésükre.

• Minden párnak be kell mutatnia a kiválasztott cikkek címlapjait.
• Ha egy másik pár ugyanazokat az eseményeket tárgyaló cikket 

választott, mint a már említett címlapok bármelyike, de más újságból/
forrásból, akkor csoportként jöjjenek össze.

• Ha minden pár olyan eseményeket választott, amelyeket más 
párok nem választottak, akkor a feladat második részéhez csak 
véletlenszerűen egyesítsünk minden 2 párt.

• Az újonnan alakult csoportokban a résztvevőknek elemezniük 
kell a kiválasztott cikkeket, és fel kell fedezniük az elfogultság 
megnyilvánulásait. Erre a feladatra 30 perc áll rendelkezésükre.

A következő iránymutatásokat használhatják:
Ha a riporterek helyszűke miatt nem férnek el, döntéseket kell hozniuk 

arról, hogy milyen információkat hagyjanak meg, és melyeket hagyják ki. 
Azt is figyelembe kell venniük, hogy milyen szemszögből kívánják elmesélni 
a történetet, hogy a közönségüknek tetsző legyen. Az erőszakról szóló 
tudósítások esetében az újságok tudósításának nézőpontja befolyásolhatja, 
hogy a közönség kivel fog szimpatizálni vagy kit fog hibáztatni.
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A legfontosabb megfontolandó kérdések:
 ӹ Kinek a szemszögéből lett elmesélve a történet?
 ӹ Hogyan lehetett volna másképp elmesélni, ha más hangon szólal meg?
 ӹ Hogyan ábrázolják az elkövetőket? Mi a helyzet az erőszak áldozataival?
 ӹ Hogyan tükröződik a nemi hovatartozás a tudósításban?
 ӹ Milyen érzéseket válthat ki a közönségben?
 ӹ Kivel éreznek jobban együtt a nézők?
 ӹ Mi befolyásolta az üzenetet?
 ӹ Hogyan befolyásolta a cikk hossza az üzenetet?
 ӹ Vannak-e a szövegben használt sztereotípiák?
 ӹ Vannak-e társadalmi/kulturális normák, amelyeket a tudósítás stílusa 

állandósít?

Ellenőrizzék a következő 8 kategóriát a konkrét elfogultság 
felismeréséhez:

Főcímek (headlines)-
Ezek segítségével összefoglalható az újság elfogultsága. Például: 

"Erőszakos eset a helyi középiskolában" sokkal egyértelműbben és 
közvetlenebbül hangzik, mint "Egy romantikus éjszakai kiruccanás rossz 
irányba fordult".

Elhelyezés - 
Nagyon fontos, hogy egy újságszerkesztő hol helyez el egy történetet.  A 

"Nemi erőszak ügy a helyi gimnáziumban" mélyen a lap hátsó részében való 
elhelyezése azt sugallhatja, hogy az újság nem tartja túl fontosnak a történetet.

Nevek vagy címek-
Az, hogy valakire hogyan hivatkoznak, sokat elárulhat egy cikk 

elfogultságáról. Például: Ugyanazt a személyt a cikk nézőpontjától függően 
"erőszaktevő férfiként" vagy "barátként" is emlegethetik.

Kihagyás -
Néha előfordulhat, hogy egy riporter úgy dönt, hogy kihagy néhány 

információt a történetből.  Egy "Egy romantikus éjszakai kiruccanás rossz 
irányba fordult" című cikkből kihagyhatják azt a tényt, hogy nem volt 
semmilyen közös megegyezésen alapuló randevú.
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Képek - 
Például: A szerkesztő a sok olyan fotó közül, amelyen valaki mosolyog 

vagy semleges, kiválaszthatja azt az egyet, amelyen az illető szomorúan 
néz - hogy empátiát váltson ki vele szemben.

Statisztikák - 
Szavakkal és számokkal lehet árnyalni az igazságot. Például: "A 

bejelentett szexuális erőszakos esetek száma a legkisebb az egész régióban" 
azt a benyomást kelti, hogy nincs olyan probléma, amivel foglalkozni 
kellene. De ha a következő statisztikát hozzátesszük: "3 nőből 1 vallja, hogy 
szexuálisan bántalmazták, és fél jelenteni", a helyzet már másképp fest. 

Szavak - 
A szavak megválasztása elfogultságot fejezhet ki. Például: Az elfogultságot 

nem lehet megkérdőjelezni: "A gyógyfürdőkben elkövetett lövöldözés miatt 
gyilkossággal vádolt férfinak "nagyon rossz napja volt", és egy szexuális "kísértést" 
akart "kiiktatni", mielőtt nyolc embert megölt", szemben a "Nyolc embert, köztük 
sok ázsiai származású nőt öltek meg a lövöldözésekben" szöveggel.

Forrás -  
Az, hogy valaki honnan szerzi az információit, sokat elárul arról, 

hogy mennyire hiteles a történet. Például: Ha a "A videojátékok nem 
vezetnek erőszakhoz" című cikk fő forrása a Game Box Corp. elnöke, 
akkor felmerülhet néhány kérdés.
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• 30 perc elteltével a csoportok ismertetik következtetéseiket az általuk 
elemzett cikkek elfogultsági szintjéről. A résztvevők nagyobb táblákra 
ragaszthatják az újságokat, hogy jobban szemléltetni és kiemelni 
tudják az elfogultságot a prezentációjukhoz.

• Térjünk át a megbeszélésre.

Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen volt számodra ez a gyakorlat?
• Hogyan választottad ki az első tétel cikkeket?
• Milyen kritériumokat használtatok?
• Hogyan érezted magad a cikkek elemzése közben?
• Mennyire volt nehéz felismerni az elfogultságot az anyagokban, 

amelyekkel dolgoztál?
• Milyen hasonlóságok voltak a csoportok között? Milyen különbségek voltak?
• Azonosítottál olyan anyagokat, amelyek nem mutattak elfogultsági 

szintet? Tudnál példákat mondani?
• Mit mond ez el nekünk a médiatartalmakról, amelyeknek ki vagyunk téve?
• Lehet-e az újságírás semleges? Miért?
• Hogyan befolyásolja vagy alakítja a média a társadalom egyes 

csoportjairól alkotott világképeket, attitűdöket és véleményeket?
• Tudnál példákat mondani?
• Szerinted mennyire normalizálja (vagy állandósítja a média a 

szexista, rasszista, az emberi jogokat sértő stb. magatartásformákat, 
cselekedeteket vagy normákat?

• Tudnál példákat mondani?
• Mit tehet a médiafogyasztó/az ilyen médiamegjelenések célpontja?
• Hogyan olvashatjuk a híreket anélkül, hogy a tudósítások elfogultsága 

befolyásolna minket?
• Mit tudsz ebből a tevékenységből levonni és alkalmazni az életedben 

a továbbiakban?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkban?
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Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Az iránymutatásként említett 8 kategória esetében ajánlott a helyi médiából 

származó, a saját csoportunk számára releváns példákat használni.
• Ha rendszeresen találkozunk a csoporttal, utókövetésként kérjük fel 

őket, hogy a következő napokban vegyék észre, hogy a média bizonyos 
típusú témákról elfogultan tudósít, és a következő találkozón vitassák 
meg ezeket.

• Utána megbeszélésként, vagy a tevékenység záróbeszámolójába 
beépítve, kitérhetünk a személyes elfogultság és a szűrőbuborékok 
kialakulásának kérdésére online valóságunkban (*az emberek csak egy 
olyan online "buborékban" osztanak meg, hoznak létre és kommunikálnak, 
amely olyan egyénekből áll, akiknek a nézetei és attitűdjei tükrözik a 
sajátjukat), hogyan csonkítja ez a világnézeti perspektívák befogadását, 
és mit tehetnének a buborék megtörése érdekében.

Cím:
 Sajtószabadság

 (120 perc) 

Célok: Elmélkedés a sajtószabadságról saját országukban és 
világszerte; kritikai gondolkodás fejlesztése a médiatartalmakkal és a 
szabadság tükrözésével kapcsolatban; mélyebb gondolkodásra ösztönzés 
a média szerepéről az emberek életében; a résztvevők motiválása a szabad 
sajtóért való kiállásra;    

A gyakorlat részletei és leírása:
• Kérdezzük meg a csoportot:

 ӹ Mit jelent a sajtószabadság?
 ӹ Korlátozzák-e a sajtószabadságot?
 ӹ Ha igen, ki és hol történik ez?
 ӹ Mennyire szabad a sajtó a te országodban?
 ӹ A világ melyik országában a legszabadabb a sajtó?
 ӹ Mi a legkorlátozottabb?
 ӹ Miért gondolod ezt?
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• Osszuk a résztvevőket 4-5 fős csoportokra. Ezekben a csoportokban a 
résztvevők használják a következő weboldalakat:  
https://rsf.org/en/ranking ;
https://rsf.org/en/barometer ; 
https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
a sajtószabadság helyzetének feltárása világszerte, beleértve a saját 

országukat is.
• Ellenőrizhetik a találgatásaikat, amelyeket az első kérdések feltevésekor tettek.
• A résztvevők feladata, hogy a saját országukon kívül válasszanak 

ki 2 másik országot, amelyek közül az egyiknek nagyon jó, a 
másiknak pedig nagyon rossz a sajtószabadság mutatója. Olvassák 
el a honlapokon található információkat, keressenek továbbiakat, és 
készítsenek előadást, amelyben bemutatják a sajtószabadság helyzetét 
a 3 országban.

• Az, hogy az összegyűjtött információkat hogyan kívánják bemutatni, 
a diákoktól függ, de az előadás során világossá kell tenni, hogy mely 
szempontok melyik országra vonatkoznak. Erre a feladatra 60 perc áll 
rendelkezésükre.

• A csoport előadása után kérdezzék meg a közönséget:
 ӹ Mik a benyomásaid?
 ӹ Van-e bármilyen kérdésed?
 ӹ Mi az, ami meglepett?

• Miután minden csoport fellépett, térjünk át a végső megbeszélésre.
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Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen volt számodra ez a feladat? Mondd el egy szóval.
• Hogyan érezted magad a felkészülési idő alatt?
• Voltak olyan szempontok, amelyek megleptek vagy megdöbbentettek, 

amikor a feladathoz kutattál?
• Mik voltak a legfőbb hasonlóságok a saját országotok ábrázolásában? 

Mi volt a különbség?
• Miért választottátok az általatok kiválasztott országokat?
• Mik a fő különbségek ezen országok és a saját országod között?
• Mit gondolsz a saját országod helyzetéről? Min kellene változtatni?
• Hogyan lehet megvédeni a sajtószabadságot?
• Mi a médiafogyasztók szerepe helyi, nemzeti vagy globális szinten?
• Mekkora hatalmunk van?
• Mit viszel magaddal ebből a tevékenységből?
• Mi a legfontosabb tanulság számodra?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi  

folyamatunkhoz?

Recommendations for Using the Activity / Adaptations
• Ha el akarjuk kerülni az országok megkettőzését, akkor minden 

csoport számára előválogathatunk, vagy véletlenszerűen felírt 
országokat tartalmazó papírokat tehetünk egy kalapba, hogy a 
résztvevők kiválaszthassák azokat, amelyekkel dolgozniuk kell. 

• Ha ezt a tevékenységet nemzetközi csoporttal végezzük, akkor 
véletlenszerűen szétoszthatjuk a csoportban képviselt országokat, 
vagy megkérhetjük a csoportokat, hogy a saját országaik helyett a 
kollégáik országaival dolgozzanak. 

• A rendelkezésre bocsátott weboldalak némelyikén megtalálhatóak a 
korábbi évek jelentései; a foglalkozás alternatívájaként adhatunk olyan 
feladatot, hogy ábrázoljuk a helyzet alakulását/változását néhány 
konkrét országban, azért hogy gondolkodjunk el a változásokhoz 
vezető tényezőkről.
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Önreflexió

Cím:
 Médiaszokások Bingo 

(60-90 perc) 

Célok: A személyes médiafogyasztási szokások azonosítása; annak 
átgondolása, hogy melyek a negatív és melyek a pozitív szokások; a 
csoportkapcsolatok ösztönzése; a viselkedéssel kapcsolatos kritikus 
gondolkodás erősítése; a személyes médiafogyasztási szokások 
megváltoztatásának ösztönzése; 

 
A gyakorlat részletei és leírása:

• Osszuk ki a Bingo lap egy példányát (lásd a következő oldalon) 
minden résztvevőnek.

• Jelzésre kérjük meg a csoportot, hogy a Bingo kitöltése érdekében 
lépjenek interakcióba egymással. A kitöltési útmutatót a hand-
out részletesen tartalmazza. Kérjük meg a résztvevőket, hogy 
beszélgessenek olyan emberekkel, akiket nem ismernek túl jól, és 
kérdezzenek további részleteket, ha úgy kívánják.

• A játék addig folytatódik, amíg az első személy ki nem tölti a teljes rácsot.
• Térjünk át a megbeszélésre.
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Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen volt bingózni? Hogy érezted magad?
• Voltak kihívást jelentő mondatok? Melyek voltak?
• Hány embert tudtál azonosítani?
• Találtál valami meglepőt?
• Menjünk egyenként, és tekintsük át a csoportot.(Említsünk meg egy 

mondatot a bingóból, és kérjük meg az embereket, hogy emeljék fel a kezüket; 
kérjünk fel néhány embert, hogy mondjanak további részleteket; folytassuk az 
összes mondatnál vagy csak a legfontosabbaknál).

• Milyen benyomásaid vannak a csoportról?
• Mi tűnik hasonlónak a csoportban? Mik a fő különbségek?
• Van-e valamilyen minta a saját médiaszokásaitokban? Ezek negatívak 

vagy pozitívak? Tudna néhány példát mondani?
• Van valami, amin változtatni szeretnél a saját szokásaiddal 

kapcsolatban? Miért?
• Mikor kezdheti el ezeket a változtatásokat végrehajtani?
• Mi segíthet Önnek?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az Újságszínházi 

folyamatunkhoz?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• A mondatokat megváltoztathatjuk úgy, hogy azok vagy az általános 

médiaszokásokra, vagy a túlnyomórészt problémás/negatív 
médiaszokásokra vonatkozzanak. Ebben az esetben a beszélgetésben 
arra kell összpontosítanunk, hogy miért problémásak ezek a szokások, 
és hogyan lehet őket kordában tartani.

• Módosítsuk a mondatokat a csoportunk alapján, annak érdekében, 
hogy a résztvevőknek valós esélyük legyen arra, hogy ténylegesen 
kitöltsék a teljes rácsot. Szándékosan is lehet azonban túlsúlyba 
helyezni a nehezen fellelhető szokásokat - hogy ez legyen a gyakorlat 
fő pontja. Ez a változat frusztráló lehet, és a megbeszélés során 
megfelelően kezelni kell.
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 Médiaszokások Bingo 

Körbe kell menned a teremben, és meg kell találnod azokat az embereket, 
akik IGEN-t tudnak válaszolni az alábbi táblázat különböző mondataira. Minden 
mondathoz egy-egy embert kell találnotok. Írjátok le a személy nevét az adott 
állítás mellé. Egy személy neve maximum kétszer szerepelhet a rácsodban, de 
próbálj meg minél több emberrel beszélgetni.

BINGO-t akkor mondasz, ha minden említett mondathoz találtál személyt.

Legalább kétnaponta olvasok 
nyomtatott újságot.

Sosem nézek TV-t

Médiatartalmakat készítek/alkotok. Elalvás előtt görgetek a telefonomon.
Szándékosan követem a 

médiatartalom-szolgáltatókat 
különböző értékplatformokról.

Cikkeket osztok meg a közösségi 
média fiókomban.

Gyakran veszek részt online 
beszélgetésekben olyan 

emberekkel, akiket nem ismerek.

Nem bízom egyetlen 
hagyományos médiumban 

(tévécsatorna, újság, rádió) sem.

Előfizetője vagyok egy online 
nemzetközi újságnak.

Néha csak a cikk címét olvasom el, és 
máris következtetést vonok le róla.

Elhittem (és megosztottam) már álhírt. Nem befolyásolnak a hirdetések, 
amelyekkel találkozom.

Vettem bizonyos termékeket, 
miután láttam a hirdetéseiket 

online a közösségi 
médiaplatformomon.

Nincsenek közösségi média 
fiókjaim.

Vagy
Nem használom a közösségi 

média fiókjaimat.

Töröltem/tiltottam valakit a 
közösségi médiámon.

Vannak olyan emberek a közösségi 
médiában "barátaim", akikkel soha 

nem találkoztam a való életben.
Rendszeresen és aktívan 

tájékozódom arról, hogy mi 
történik a közösségemben, az 
országomban és a világban.

Naponta több mint 6 órát 
töltök online (a munkámhoz nem 

kapcsolódóan).
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Cím: 
Milyen médiafogyasztó vagyok? 

(90 perc) 

Célok: A személyes médiafogyasztási szokások azonosítása; annak 
átgondolása, hogy melyek a negatív és melyek a pozitív szokások; a 
viselkedéssel kapcsolatos kritikus gondolkodás erősítése; a személyes 
médiafogyasztási szokások megváltoztatásának ösztönzése.;

A gyakorlat részletei és leírása:
• Minden résztvevőnek adjunk egy példányt az "Én - a médiafogyasztó" 

táblázatból. Kérjük meg őket, hogy a következő 20 percben töltsék ki.
• Ezután osszuk a résztvevőket 4 fős csoportokra, és kérjük meg őket, 

hogy osszák meg eredményeiket. Kérjük meg őket, hogy tegyenek fel 
egymásnak további kérdéseket, hogy további részleteket tudjanak meg 
egymás szokásairól. Minden csoportot arra kérjünk, hogy azonosítsák 
az egyéni mintákat, a csoportos mintákat, és mutassanak rá arra, 
hogy vannak-e érdekes, meglepő, elgondolkodtató szempontok az 
eszmecseréjükből. Adjunk a csoportnak 30 percet a megbeszélésekre.

• Kérjük meg az egyes csoportokat, hogy a megadott útmutatók alapján 
osszák meg benyomásaikat és észrevételeiket. A többi csoport további 
kérdéseket tehet fel.

• Ha minden csoport befejezte, térjünk rá a megbeszélésre.

Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen érzés volt részt venni ebben a gyakorlatban?
• Voltak kihívást jelentő szempontok, és miért?
• Milyenek voltak a csoportokban folytatott beszélgetések?
• Megtudott valami meglepőt vagy újat magáról?
• Mi tűnik hasonlónak az egész csoportban? Mik a fő különbségek? Mit 

árul el ez a csoportunkról?
• Mennyire van jelen a média az életetekben?
• Milyen mértékben alakítja a világképeteket és a döntéseiteket?
• Megfigyeléseitek alapján van-e valami, ami hiányzik a ti vagy a csoport 

médiaszokásaiból? Miért?
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• Van-e valami, amin változtatni szeretnétek a saját viselkedésetekben? 
Miért?

• Mikor kezdheted el ezeket a változtatásokat megvalósítani?
• Mi segíthet ebben?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkhoz?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Ha rendszeresen találkozunk a csoporttal, akkor házi feladatként 

adhatjuk nekik, hogy egy héten keresztül töltsenek ki egy 
médiafogyasztási naplót, amelyben a résztvevők feljegyzik, hogy mit 
csináltak és mivel foglalkoztak minden nap a média szempontjából. 
Ezt a feladatot akár a jelen feladat előtt, akár utólag is meg lehet adni, 
és a következő találkozón lehet vele foglalkozni.
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Én - egy média fogyasztó

* válaszoljon az összes olyan kérdésre, amely a tárgyra/magatartásra vonatkozik, 
amelyre reflektál

 Magatartás *Miért? Milyen témák? Hogyan? 
Hányat? Milyen gyakran? Milyen 
programok/műsorok? Hány óra? 

Újságokat olvasok (fizikai/online)
Könyveket olvasok

Hírlevélre vagyok feliratkozva
TV-t nézek

(beleértve a tévéműsorokat, 
sorozatokat, filmeket stb.)

Rádiót hallgatok
Különböző podcastokat hallgatok

Követem az influencereket
Vannak közösségi média fiókjai
Reagálok mások posztjaira a 

közösségi médiában
Tartalmat osztok meg a közösségi 

média fiókjaimon
Gondolatok nélkül a telefonomon/

közösségi médián
Fel tudom idézni azokat a 

reklámokat, amelyekkel az elmúlt 
hónapban találkoztam.

Játszom video/online játékokkal
Követem a kormány hivatalos 
jelentéseit/ügynökségeit/stb.

Részt veszek online fórumokon
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Cím: 
Az online részvétel szintjei

 (90 perc)

Célok: Átgondolni, hogy milyen típusú online részvétellel 
rendelkeznek; növelni az online részvétellel kapcsolatos kritikus 
gondolkodást; ösztönözni a személyes online szférában való részvétellel 
kapcsolatos változásokat.;

A gyakorlat részletei és leírása:
• Adjuk oda minden résztvevőnek a következő oldalon található 

táblázatot. Kérjük meg őket, hogy egyénileg gondolkodjanak el saját 
viselkedésükről, és adják meg, hogy online tevékenységük hány 
százalékát teszik ki az egyes cselekvéstípusok. Adjunk erre 15 percet. 
A már megadott példák mellett további viselkedési típusokat is 
hozzáadhatnak, ha azok jobban megfelelnek az életüknek.

• Első körös eszmecsere a résztvevők között. Osszuk a résztvevőket 
csoportokra a megadott százalékos arány alapján; az azonos 
kategóriába tartozó legmagasabb százalékos arányú résztvevők 
ugyanabba a csoportba kerülnek.  Ha egy résztvevő nem talál senkit 
a saját kategóriájából, akkor átmehet a következő százalékszámú 
kategóriába. A résztvevők 15-20 percig osszák meg egymással, hogy 
miért adták meg azt a százalékot, mondjanak példákat arra, hogy mit 
csinálnak vagy mivel foglalkoznak stb.  Az idő letelte után minden 
csoportnak össze kell foglalnia a megbeszéléseiket, a fő szempontokra 
összpontosítva.
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• A résztvevők közötti eszmecsere második fordulója. A korábbi 
csoportokat keverjük össze 3 új csoportba, hogy a korábbi csoportok 
képviselői egyenlő számban legyenek jelen az újonnan alakult 
csoportokban. Ezekben a csoportokban kérjük meg a résztvevőket, 
hogy 20 percen keresztül osszák meg megoszlásukat és választásaikat, 
és gondolkodjanak el az egyes viselkedéstípusok szerepéről az online 
világ "ökoszisztémájában".

• Lépjünk át egy az egész csoporttal folytatott megbeszélésre, ahol 
szintén kitérünk az előző körben folytatott megbeszélések során 
tárgyalt szempontokra.

Feldolgozást segítő kérdések:
• Mennyire volt könnyű elemezni a részvétel szintjét?
• Elégedett a saját maga által megadott százalékos aránnyal? Szeretne 

más megoszlást? Miért? Tudna néhány példát mondani?
• Mi a szerepe az egyes részvételi szinteknek? (Kérd meg a csoportokat, 

hogy osszák meg egymással a következtetéseiket) Hány szerep juthat 
egyszerre?

• Mely szerepek támogatják a társadalmi változásokat? Melyek 
akadályozzák azt?

• Milyen hatással vannak ezek a viselkedések magukra az emberekre? 
Vannak-e negatív következményei? Tudnátok példákat mondani?

• Hogyan tudnánk felelősségteljesebben részt venni önmagunkkal és a 
társadalommal szemben?

• Mit szeretnél ezentúl másképp csinálni és miért?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az Újságszínházi 

folyamatunkhoz?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Rövidebb foglalkozás esetén a terem különböző részein elhelyezhetjük 

a nagy papírokra írt szinteket, és megkérhetjük a résztvevőket, 
hogy oda helyezzék magukat, ahol jobban részt vesznek. Adhatunk 
különböző témákat/kérdéseket is, ahol változtathatják a szintjüket.
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A részvétel szintje Példák viselkedési formákra

Alkotók

◆ Blog/videoblog közzététele
◆Saját weboldal/közösségi média közzététele
◆ Saját készítésű videó feltöltése
◆ Saját maga készített hanganyag/zene feltöltése
◆Cikket vagy történet írása és posztolása
◆ Nyilvános viták, békés tüntetések kezdeményezése
◆ Online kampányok indítása
◆ ……

Beszélgetőpartner
◆Státuszfrissítés egy közösségi oldalon
◆ Frissítések közzététele a Twitteren, Facebookon stb.
◆ ……

Kritikusok

◆ Értékelések / vélemények közzététele egy 
termékről vagy szolgáltatásról
◆ Hozzászólás valaki más blogjához
◆ Hozzájárulás egy online fórumhoz
◆Hozzájárulás egy wikihez / cikkek szerkesztéséhez
◆ Részvétel egy felmérésben bizonyos 
kezdeményezésekről, termékekről stb.
◆ Helyi/nemzeti jogszabályok véleményezése
◆ Nyilvános viták bírálata
◆ A hatóságok munkájának megfigyelése és kommentelése
◆ ……

Gyűjtők
◆ RSS feedek használata
◆ Szavazat egy weboldalra online
◆ "tag"ek hozzáadása weboldalakhoz vagy fényképekhez

“Csatlakozók”
◆ Profilt tart fenn egy közösségi oldalon
◆ Közösségi oldalakra látogat
◆ …..

Megfigyelők

◆ Blogok olvasása
◆Podcastokat hallgatni
◆ Más felhasználók videóinak megtekintése
◆ Online fórumok olvasása
◆ A vásárlók értékeléseinek / véleményeinek elolvasása
◆ Tweetek olvasása
◆ ……

Inaktív ◆ A fentiek közül egyik sem
* Bernoff, J. és Li, C. (2010) 2010-es modellje alapján: "Social technographics revisited - 
mapping online participation". In Participation Models: Citizens, Youth, Online
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Cím:
 Polgári újságírás 

(90 perc)

Célok: A polgári újságírás különböző szintjeinek azonosítása; a 
polgári újságírásban való részvételhez szükséges személyes erejük és 
motivációjuk átgondolása; a polgári újságírással kapcsolatos kritikai 
gondolkodás erősítése; a digitális újságírásban való felelősségteljesebb 
részvétel ösztönzése.

A gyakorlat részletei és leírása:
• Kérdezzük meg a csoportokat, hogy mi az a polgári újságírás. Kérjünk 

néhány választ, és tisztázzuk, ha vannak félreértések. (Polgári újságírás: 
a polgárok vagy a nagyközönség aktív szerepet játszik a hírek és információk 
gyűjtésének, közlésének, elemzésének és terjesztésének folyamatában, különösen 
az internet segítségével).

• Osszuk a résztvevőket 4-5 fős csoportokra. Ezekben a csoportokban 
el kell olvasniuk Steve Outing "A polgári újságírás 11 rétege" című 
cikkét. (https://www.poynter.org/archive/2005/the-11-layers-of-citizen-
journalism/). A cikk a hírszervezetek szemszögéből tárgyalja a témát. 
A polgári újságírás 9 szintjét (lásd alább) emeltük ki, a polgárok 
oldaláról történő konkrét viselkedés szempontjából. A résztvevőknek 
személyesen, a jelenlegi vagy korábbi tevékenységük alapján kell 
felmérniük, hogy melyik szint(ek)en vannak/voltak.

• Erre a feladatra 30 perc áll rendelkezésükre.

A polgári újságírás 9 szintje

1. szint: Hozzászólás a cikkhez, videóhírhez stb.
2. szint: Hozzájárulás (link, kép stb.) egy szakmai újságíró cikkéhez;
3. szint: Közvetlenebb hozzájárulás az újságírók irányításához vagy 
támogatásához (kollaboratív újságírás), pl. az újságírónak interjút kell 
készítenie valakivel, és megkéri az olvasókat, hogy javasoljanak kérdéseket;
4. szint: A polgári bloggerekre vonatkozik, különösen helyi szinten. Vagy 
kapnak egy bloghelyet az újságban, vagy kiválasztanak egy olvasói blogot;
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5. szint: Az átláthatóság fogalmához kapcsolódik - az olvasókat 
bevonja az írói feladatba (pl. hírszervezés);
6. szint: A részvételi újságírás honlapja/platformja, amelyet teljes 
egészében az olvasók kezelnek, akik mostantól újságírókká válnak, és 
különösen olyan helyi eseményekről írnak, amelyek személyesen érintik 
őket, és következésképpen tanúskodni tudnak;
7. szint: Hasonló a 6. szinthez, de ezúttal a híreket azonnal, ellenőrzés 
és szerkesztés nélkül teszik közzé;
8. szint: Szakemberek (fizetett) és polgárok (ingyenes tartalom) 
cikkeinek keveréke.
9. szint: Wikiújságírás - bárki írhat és közzétehet híreket/történeteket, 
és szerkesztheti a már megírtakat is (fotók és linkek hozzáadása, vagy a 
szöveg további részletekkel, apró javításokkal stb. való ellátása).

• 30 perc múlva kérdezzük meg a résztvevőktől:
 ӹ Milyen szinteken találtátok magatokat?
 ӹ Tudnátok néhány példát mondani?
 ӹ Szerintetek vannak más szintjei/típusai is a polgári újságírásnak, 

amelyekről a cikk nem szól?
 ӹ Tudnál néhány példát mondani?
 ӹ Szerintetek melyek a polgári újságírás pozitív aspektusai?
 ӹ Mi a helyzet a negatívumokkal?

• Játszuk le Jeremy Heimans “What New Power Looks Like - Hogyan 
néz ki a hatalom” című videóját (https://www.youtube.com/watch?v=j-
S03JfgHEA). Másik lehetőségként felkészülhetünk a videóban vagy 
a Henry Timmsszel közösen írt, Új hatalom (New Power) című 
könyvben felvetett főbb pontok bemutatására is.

• Folytassuk a végső megbeszélést.

Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyennek találtad ezt a videót?
• Mik voltak a fő problémák, amelyeket Jeremy jelzett a videóban?
• Hogyan tudod összekapcsolni a polgári újságírás fogalmát az új hatalom 

fogalmával, amiről beszél? Tudna néhány konkrét példát mondani?
• Mekkora hatalma van az embereknek a társadalom megváltoztatására?
• Hogyan lehet ezt a hatalmat jobb célokra irányítani?
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• Mi a helyzet a polgári újságírással? Mekkora hatalma lehet?
• A polgári újságírók mindig maguk választják, hogy azok legyenek, 

vagy néha rákényszerülnek? Tudnál példákat mondani?
• Hol tudnád magad elhelyezni ebben a kontextusban?
• Szeretnél polgári újságíró lenni? Miért?
• Kinek és miért kellene polgári újságírónak lennie?
• Mit szeretnél magaddal vinni ebből a beszélgetésből?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkhoz?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• További gondolatébresztőnek vagy az ülésen felhasználható 

anyagoknak, ha szeretné, itt egy link a polgári újságírás előnyeiről 
és hátrányairól (https://weeksofcommunicationelaboration.wordpress.
com/2020/02/10/the-pros-and-cons-of-citizen-journalism/ ) és egy videó 
Paul Lewis-tól a polgári újságírásról (https://www.youtube.com/
watch?v=9APO9_yNbcg)

• -A gyakorlat több témát érint: a polgári újságírás mint fogalom, 
személyes reflexió, kritikai elemzés, új hatalmi koncepció, e fogalmak 
kombinálása és ismét személyes reflexió. Egyes csoportok számára, 
akiknek nincs túl sok tapasztalatuk ezen a területen, ez túl sok lehet 
ahhoz, hogy egyetlen foglalkozáson feldolgozzák. Módosítsuk és 
használjuk csak a foglalkozás egyes részeit, attól függően, hogy a 
csoport mennyire van felkészülve.
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Cím: 
Személyes elfogultság 

(90 perc)

Célok: Megismerkedni a rejtett személyes elfogultság fogalmával; 
elgondolkodni azon, hogy a belső elfogultság hogyan befolyásolja 
mindennapi életünket; támogatni a résztvevőket személyes elfogultságuk 
azonosításában; fokozni a kritikus gondolkodást saját viselkedésükkel 
és cselekedeteikkel kapcsolatban; ösztönözni a médiatartalmakkal való 
felelősségteljesebb foglalkozást;

A gyakorlat részletei és leírása:
• Kérdezzük meg a résztvevőket, hogy szerintük mi az a tudatos 

előítéletesség. Nagyon valószínű, hogy sokan közülük összezavarodtak, 
nem biztosak benne, vagy nem ismerik ezt a fogalmat. Használjuk 
fel az alábbiakban felsorolt definíciókat a fogalmak tisztázásához. 
Nyugodtan keressünk további magyarázatokat és példákat.

Supporting definitions 
A sztereotípia egy személyről vagy csoportról alkotott eltúlzott hiedelem, kép vagy 

torz igazság - olyan általánosítás, amely kevés vagy semmilyen egyéni különbséget vagy 
társadalmi eltérést nem vesz figyelembe. A sztereotípiák a tömegmédiában megjelenő 
képeken, illetve a szülők, kortársak és a társadalom más tagjai által továbbadott 
hírneveken alapulnak. A sztereotípiák lehetnek pozitívak vagy negatívak.

Az előítélet egy csoportról vagy annak egyes tagjairól alkotott vélemény, előítélet 
vagy hozzáállás. Az előítélet lehet pozitív, de a köznyelvben negatív hozzáállásra utal. 
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Az előítéleteket gyakran tudatlanság, félelem vagy gyűlölet kíséri. Az előítéletek 
egy összetett pszichológiai folyamat során alakulnak ki, amely egy szűk ismeretségi 
körhöz vagy egy "belső csoporthoz", például a családhoz való kötődéssel kezdődik. 
Az előítélet gyakran a "külső csoportok" ellen irányul.

A diszkrimináció olyan magatartás, amely az embereket csoporttagságuk miatt 
egyenlőtlenül kezeli. A diszkriminatív viselkedés, amely a nagyon apróktól a gyűlölet-
bűncselekményekig terjed, gyakran negatív sztereotípiákkal és előítéletekkel kezdődik.

Az idővel összegyűjtött sztereotípiák és előítéletek a "kívülálló csoportokkal" 
szemben elhomályosítják a szóval kapcsolatos perspektíváinkat és világképünket - 
elfogultá (szubjektívvé, részrehajlóvá stb.) válnak.

Különböző kutatások kimutatták, hogy a hiányzónak vagy kioltottnak hitt 
előítéletek "mentális maradványként" legtöbbünkben megmaradnak. Tanulmányok 
azt mutatják, hogy az emberek tudatosan elkötelezettek lehetnek az egyenlőség 
mellett, és tudatosan dolgoznak azon, hogy előítéletek nélkül viselkedjenek, mégis 
rendelkezhetnek rejtett negatív előítéletekkel vagy sztereotípiákkal.

Egyre több tanulmány mutat kapcsolatot a rejtett előítéletek és a tényleges 
viselkedés között. A rejtett előítéletek a cselekvés során is megmutatkozhatnak, 
különösen akkor, ha az ember erőfeszítései a viselkedés tudatos szabályozására 
stressz, figyelemelterelés, pihenés vagy verseny alatt lankadnak. A tudattalan 
hiedelmek és attitűdök összefüggésbe hozhatók a nyelvvel és bizonyos viselkedési 
formákkal, például a szemkontaktussal, a pislogás gyakoriságával, a mosollyal stb.

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy vegyenek részt egy gyakorlatban, 
amely lehetőséget adhat arra, hogy felfedezzenek néhány belső, 
rejtett előítéletet. Meséljünk a Project Implicit szervezetről, amelynek 
célja, hogy felvilágosítást adjon a rejtett előítéletekről, és "virtuális 
laboratóriumot" biztosítson az internetes adatgyűjtéshez. Ez a 
szervezet fejlesztette ki az Implicit Asszociációs Tesztet, különböző 
témákban, amely minden érdeklődő számára platformot biztosít 
rejtett előítéleteinek felderítésére (https://implicit.harvard.edu/implicit/
selectatest.html ).

• Mondjuk el, hogy a tesztnek megvannak a maga korlátai, nem a 
legpontosabb vagy legszigorúbb kutatási eszköz, és meglehetősen 
elfogult az észak-amerikai közönség felé (a referenciaadatok többsége a 
világnak ebből a részéből származik), de mindazonáltal elég jó kiindulási 
gyakorlatot nyújt a belső elfogultságok feltárásához.



206 

• Biztosítsunk 10-20 percet a résztvevőknek arra, hogy a honlapról 
kitöltsenek egy vagy több tesztet. Kérjük meg őket, hogy természetesen 
vegyenek részt a tesztekben, és ne próbálják meg szándékosan 
befolyásolni az eredményeket - mivel ez nem szolgálja a tevékenység 
célját.

• Ennyi idő elteltével osszuk a résztvevőket 3 fős csoportokra. Ezekben a 
csoportokban a résztvevők szabadon elmondhatnak annyit, amennyit csak 
szeretnének a tesztről, amit elvégeztek, az eredményekről, amelyeket kaptak, 
a benyomásaikról stb. Erre a megbeszélésre 15 perc áll rendelkezésükre.

• Ezután folytassuk a megbeszélést az egész csoporttal.

Feldolgozást segítő kérdések:
• Hány tesztet végeztek?
• Melyeket?
• Milyen benyomásokat szereztél a tesztek elvégzése során?
• Milyen eredményeket kaptál, ha szeretnéd megosztani?
• Meglepett valami?
• Mit gondolsz, hogyan méri a teszt a rejtett elfogultságot? (Itt bővebben 

kifejthetjük a teszt mögötti mechanizmust)
• Szerinted mennyire releváns a teszt?
• Hogyan tudod még észlelni az elfogultságaidat? Az élet mely területein 

nyilvánulnak meg?
• Milyen típusú elfogultságaid vannak? Honnan tudod?
• Gondolod, hogy vannak tudattalan (nem tudatos) elfogultságaid? Miért?
• Mit gondolsz, hogyan befolyásolja az életedet az előítéletek megléte? 

A saját vagy a körülötted lévő emberek előítéletei?
• Hogyan befolyásol téged, mint médiafogyasztót?
• Hogyan szeretnéd ezt az információt a továbbiakban hasznosítani?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az Újságszínházi 

folyamatunkhoz?
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Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Nem egy kiegyensúlyozott és egyenlően képviselt társadalomban 

vagy világban élünk, ezért mindannyian jobban ki vagyunk téve 
bizonyos csoportoknak, normáknak és értékeknek, amelyeket 
mélyebb, tudattalan szinten talán magasabb pozícióba helyezünk. 
Mindannyiunknak vannak rejtett előítéleteink, és ezek gyakran rejtve 
maradnak, ha nem váltjuk ki őket, hogy előjöjjenek, és nem vagyunk 
tudatában, hogy kontrollálni tudjuk őket, amikor a mindennapi 
életünkben aktiválódnak.

• Ez a gyakorlat ellenállást és ellenszegülést válthat ki az új csoportokban, 
amelyek kevés közös tapasztalattal és a kritikus önreflexióval 
kapcsolatos korábbi tapasztalatokkal rendelkeznek. Ne próbáljuk 
ki olyan csoportokkal, akikről nem vagyunk biztosak abban, hogy 
nyitottak és hajlandóak lesznek kritikusan szemlélni önmagukat.
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Improvizáció/színészi készségek/próbák
 

Cím:
 Cikk fordítva
 (60-90 perc) 

Célok: A csoportos kreativitás ösztönzése; felkészülés a színjátszásra; 
az improvizációs és színészi készségek fejlesztése; médiaanyagok elemzése 
különböző szempontokból; 

A gyakorlat részletei és leírása:
• Osszuk a résztvevőket 4-5 fős csoportokra.
• Minden csoport kap egy cikket (valamilyen aktuális eseményről/

releváns hírről), amely elegendő részletet tartalmaz az ábrázolt 
események történetéhez.

• Minden csoportnak dramatizálnia kell a cikket, de fordított irányban, 
a végétől a cikkben bemutatott kiindulópontig. A felkészülésre 20 
perc áll rendelkezésükre.

• A csoportok előadják a jeleneteiket. A többi résztvevő kommentálja a 
látottakat, kérdéseket tesz fel és megosztja a véleményét.

• Térjünk át a megbeszélésre

Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen volt a feladat?
• Hogyan érezted magad a felkészülés során?
• Milyen kihívást jelentett a cikk ilyen módon történő dramatizálása?
• Milyen észrevételeitek vannak az összes előadásról?
• Mi lepett meg, amikor láttátok a többi csoport előadását?
• Milyen új nézőpontokat nyertetek a tárgyalt cikkel kapcsolatban?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkban?
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Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Alternatívaként adjunk a csoportnak egy olyan feladatot, hogy 

képzeljék el az eredeti cikkben szereplő befejezéstől eltérő befejezést. 
A csoport eljátszhatja az eredeti történetet és egy alternatív történetet, 
vagy felkérheti a közönséget, hogy jöjjön a színpadra, és javasoljon 
alternatív befejezést a cikkhez. Ebben a változatban a megbeszélés 
során kitérhetünk azokra a szempontokra, hogy mit lehetne tenni 
bizonyos helyzetekben, hogy megváltoztassuk az események menetét, 
hogy cselekedjünk és beavatkozzunk, mielőtt még túl késő lenne.
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Cím: 
Média különböző műfajokban

 (60-90 perc) 

Célok: A csoportos kreativitás ösztönzése; felkészülés a színjátszásra; 
az improvizációs és színészi készségek fejlesztése; médiaanyagok elemzése 
különböző szempontokból; 

A gyakorlat részletei és leírása:
• Osszuk a résztvevőket 4-5 fős csoportokra.
• Minden csoport kap egy cikket (valamilyen aktuális eseményről/releváns 

hírről), amely elegendő részletet tartalmaz az ábrázolt események 
történetéhez.

• 20 percük van arra, hogy elolvassák a cikket, kiosszák a szerepeket 
a csoportban, és maximum 2 perces időtartamban rögtönözzék a 
cikkben leírt történetet.

• Egy kalapban/dobozban készítsünk össze papírcetliket, amelyeken 
különböző műfajok szerepelnek: akció, kaland, vígjáték, dráma, 
fantasy, történelmi, horror, sci-fi, thriller, romantikus, musical, 
szappanopera, dokumentumfilm stb.

• A felkészülési idő után egy csoport lépjen a színpadra, és adja elő 
a rövid előadást. Kérdezzük meg a többieket, hogy érthető-e a 
jelenet; van-e kérdésük, és szerintük milyen műfajú volt a darabjuk. 
A közönség rövid megjegyzései után a színészcsoport kivesz egy 
papírt a dobozból, és meg kell ismételniük az előadásukat, ezúttal 
az új műfajban. Kérdezzük meg a csoportot, hogy van-e bármilyen 
észrevételük azzal kapcsolatban, hogy most hogyan változott a cikk.

• Attól függően, hogy hány csoporttal dolgozunk, minden csoportnak 
adhatunk 2 különböző műfajt, mielőtt a következő csoportra lépünk.

• Folytassuk a megbeszélést. 
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Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyennek találtad ezt a gyakorlatot?
• Mi volt benne könnyű?
• Mi volt a legnehezebb?
• Milyen általános észrevételeitek vannak az előadásokról?
• Mi lepett meg?
• Milyen új szempontokat kaptatok a tárgyalt cikkel kapcsolatban?
• Hogyan változott a cikk jelentése, amikor más műfajjal játszottátok el? 

Mit árul el ez nekünk?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az Újságszínházi 

folyamatunkhoz?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• A csoport profiljától és a felhasználni kívánt cikkektől függően 

gondosan gondoljuk át, hogy a lehetőségek közé felveszünk-e 
olyan műfajokat, amelyek komikusak és viccesek, mivel ez komoly 
események (gyakran különböző emberek elnyomásának helyzeteit 
ábrázoló) vicces szemszögből történő ábrázolásához vezethet.
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Cím: 
Riporterek kontra kommentátorok

 (60 perc) 

Célok: A csoportos kreativitás ösztönzése; felkészülés a színjátszásra; 
az improvizációs és színészi készségek fejlesztése; médiaanyagok elemzése 
különböző nézőpontokból; a médiafogyasztók szerepéről és a részvételi 
újságírásról való gondolkodás; 

A gyakorlat részletei és leírása:
• Osszuk a résztvevőket 2 csoportra. Az egyik csoport a riportereket, a 

másik a kommentátorokat képviseli.
• A Riporterek szerepe az, hogy különböző híreket és történeteket 

közöljenek. Ezt megtehetik a helyszínen rendelkezésre bocsátott 
médiaanyagok segítségével, vagy az elmúlt napokban megismert hírekből.

• A Kommentátorok szerepe az, hogy valós időben kommentálják a 
Riporterek által elmondottakat; hasonlóan ahhoz, ami a közösségi 
médiában vagy egyes hírportálokon történik, miután egy cikket 
közzétettek, és bárki kommentálhatja azt.

• A folyamat a következőképpen zajlik: egy riporter felmegy a színpadra, 
és riporterként elkezd közölni bizonyos, a közelmúltban történt 
eseményeket. Hagyjunk 1-2 percet arra, hogy a riporter további 
részletekkel szolgáljon. A facilitátor jelzésére egy kommentátor 
felmehet a színpadra, és elkezdheti kommentálni a riporter által 
felvetett kérdéseket. A Riporter reagálhat a kapott megjegyzésekre, 
vagy folytathatja a korábbiak szerint.

• A facilitátor kérjen fel egy másik riportert, hogy váltsa fel a már a 
színpadon lévő személyt; egyszerre 2 vagy 3 riporter is lehet a 
színpadon (ezzel is hangsúlyozva a hírek/információk mennyiségét, 
amelyeknek egyidejűleg vagyunk kitéve). Ugyanez vonatkozik a 
kommentátorokra is, őket is le lehet cserélni, vagy megengedhetjük, 
hogy egyszerre többen legyenek a színpadon. Használjuk az 
intuíciónkat, hogy a folyamat menete és a csoport érdeklődése alapján 
döntsük el, hogyan a legjobb eljárni.

• 30-40 perc elteltével térjünk át a megbeszélésre.
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Feldolgozást segítő kérdések:
• Hogyan érezted magad a gyakorlat során?
• Mi jelentett számodra kihívást és miért?
• Milyen általános észrevételeitek vannak az improvizációkkal 

kapcsolatban?
• Mi lepte meg?
• Mennyire voltak valósághűek az improvizációk?
• Tudna példákat mondani?
• Mi a kommentátorok szerepe a való életben? Mit tudnak befolyásolni 

vagy kiváltani?
• Te is Kommentátor vagy a való életben?
• Ha igen, milyen kommentátor vagy? Tudnál néhány példát mondani?
• Mit kellene tanulniuk vagy átvenniük a riportereknek vagy a 

médiaszerkesztőknek a kommentátoroktól?
• És mit nem kellene?
• Mennyire kellene a médiatartalom-előállításban részt venni?Miért?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkhoz?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Ha a csoportban néhányan újak, lehet, hogy csak közönségként, 

szerepek nélkül, és az ő szemszögükből tesznek megjegyzéseket.
• A különböző kommentálási vagy riporteri stílusokat (pl. agresszív, 

támogató, kritikus, figyelmen kívül hagyó, filozófus stb.) papírcetlikre 
írhatjuk, amelyeket a csoporttagok a színpadra lépéskor egy dobozból 
kivehetnek, hogy színészi játékuknak sajátos hangot adjanak.
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Cím: 
Készítsünk együtt egy cikket

 (60 perc) 

Célok: A csoportos kreativitás ösztönzése; felkészülés a színjátszásra; 
az improvizációs és színészi készségek fejlesztése; médiaanyagok elemzése 
különböző szempontokból;  

A gyakorlat részletei és leírása:
• Osszuk a résztvevőket 2 csoportra (lehetőleg 5-10 fő között).
• A csoportokban a résztvevőknek közösen kell létrehozniuk egy újságcikket. 

A csoportból egy személy kezd egy mondattal, a következő személy egy 
másik mondattal folytatja, és így tovább. Minden 3. személynek, aki éppen 
sorra kerül, annak kell megváltoztatnia a cikk szögét/perspektíváját.

• Ezalatt párhuzamosan a másik csoportnak el kell játszania, amit az első 
csoport mond. Dramatizálhatnak egyénileg vagy másokkal együtt; 
szabadon improvizálhatnak helyben, bárhogyan is építi fel a szöveget a 
másik csoport.

• Adhatunk egy témát a csoportnak, amivel foglalkoznia kell, vagy 
megadhatjuk a kezdő mondatot, hogy biztosan lefedjük azokat a kérdéseket, 
amelyeket szeretnénk, hogy a cikkben megközelítsenek.

• Adjunk minden résztvevőnek egy vagy több jelzőt, amelyeket az alkotás 
ideje alatt használhatnak, amikor sorra kerülnek.

• Adjatok csoportonként 10 percet a feladatra, ami a létszámtól függően 
személyenként 2-4 alkalomnak számíthat egy-egy mondat elmondására.

• Csináljon minden csoport 2 kört, minden alkalommal más-más témával, 
majd térjünk át a megbeszélésre.
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Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen volt számodra ez a gyakorlat?
• Milyen érzés volt a cikk elkészítése?
• Mi a helyzet a színészi játékkal?
• Mi jelentett kihívást?
• Milyen benyomásaitok vannak a kész cikkekről?
• Hogyan alakultak a cikkek?
• Hogyan változott a történetszál?
• Milyen különböző nézőpontok, nézőpontok kerültek be az út során?
• Szerettétek volna valamilyen irányba megváltoztatni a cikket, de nem 

sikerült? Tudna erre példát mondani?
• Hasonlított-e valamelyik létrehozott cikk / cikkrészlet valamire a való életből?
• Tudnál néhány példát mondani?
• Milyen egyéb meglátásaid vannak ebből a gyakorlatból?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkban?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Gyakran előfordul, hogy a színészcsoport egy lépéssel tovább megy, 

és előre látja, hogy mi fog történni, és befolyásolja a csoportból 
érkező következő mondatokat. Ha ezt észrevesszük, kérjük meg a 
cikkalkotókat a második fordulóban, hogy csukott szemmel vagy a 
színészcsoportnak háttal állva vegyenek részt a beszélgetésben.

• Ha lehetséges, kérjünk meg egy önkéntest vagy egy kollégát, hogy 
írja le az általuk alkotott szöveget, hogy azt a megbeszélés során 
felhasználhassák, és referenciaként szolgáljon a későbbi munkához.

• Ha segíteni akarunk a csoportnak abban, hogy megjegyezze, mikor 
van itt az ideje a nézőpontváltásnak, akkor minden alkalommal 
jelezhetünk, amikor eljön ez a pillanat.  

• Kipróbálhatunk egy olyan változatot is, ahol minden személynek 
változtatnia kell a cikk szögét; így nehezebb lesz egy összefüggő 
szöveget létrehozni, de több nézőpontot biztosíthat a téma feltárásához.
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Cím:
 Hírek a valódi főszereplőkkel

 (40-60 perc) 

Célok: A csoportos kreativitás ösztönzése; felkészülés a színjátszásra; 
az improvizációs és színészi készségek fejlesztése; médiaanyagok elemzése 
különböző szempontokból; 

A gyakorlat részletei és leírása:
• Kérjünk egy önkéntesekből álló csoportot, akik készen állnak a 

tevékenységben való részvételre.
• Adjunk egy cikket egy önkéntesnek; lehetőleg egy olyan cikket, 

amelyet az újságszínházi darabhoz tervezünk feldolgozni.
• Az önkéntes felmegy a színpadra, és lassan elkezdi felolvasni a cikket.
• Abban a pillanatban, amikor egy személyt említ a cikk, az egyik 

önkéntes a színpadra lép, és elkezdi eljátszani azt, amit az adott 
személy a cikkben tesz/tapasztal. Egyenként a cikkben említett összes 
személy feljön a színpadra, és improvizálják a teljes történetet.

• Amennyiben a cikkben említett részletek nem elegendőek, az 
önkéntesek saját fantáziájukkal egészíthetik ki a színészi játékot.

• Amikor a cikket teljesen felolvasták, az első önkéntes a helyszínen 
riporterként járja körbe a helyszínt, és kérdéseket tesz fel a cikk 
szereplőinek. A közönség is hozzászólhat és kérdezhet.

• Állítsuk le a folyamatot, amikor úgy érezzük, hogy elapadnak az 
eredmények; folytassuk egy második körrel, más önkéntesekkel, és 
térjünk át a beszélgetésre.

Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyennek találtad ezt a gyakorlatot?
• Hogy érezted magad?
• Milyen benyomásaid vannak arról, ahogyan a cikkeket eljátszották?
• Mi a helyzet a főszereplőkkel készült interjúkkal?
• Észrevettetek valamilyen új nézőpontot, szemszöget a témához?
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• Hiányzott valami a történetből, ami nem került bele a cikkbe?
• Voltak olyan kérdések, amelyeket megválaszolatlanul hagytak vagy 

nem tettek fel?
• Milyen egyéb meglátásaid vannak ebből a feladatból?
• Mit tudunk felhasználni ebből a gyakorlatból az Újságszínházi 

folyamatunkban?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• A résztvevők számától és érdeklődésétől függően osszuk a csoportot 

egyenlő számú csoportokra, és minden csoportnak egy-egy cikkel 
kell foglalkoznia.
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Cím: 
Tudósítás a terepről

 (60 perc) 

Célok: A csoport kreativitásának ösztönzése; felkészülés a színjátszásra; 
az improvizációs és színészi készségek fejlesztése; a riporterek szerepéről 
való elmélkedés a terepen; 

A gyakorlat részletei és leírása:
• Osszuk a résztvevőket 2 csoportra. Az egyik csoport a közönség, 

a másik pedig az improvizátorok. A második körben a szerepek 
felcserélődnek.

• Az improvizátorok csoportjában 1 vagy 2 személynek kell átvennie a riporterek 
szerepét, akik kimennek a terepre és tudósítanak az akció helyszínéről.

• Az "akció helyszínét" különböző helyszínek jelenthetik, amelyeket a 
médiaanyagok olvasása inspirált: bár, strand, piac, vállalat, étterem, 
szálloda, határ, rendőrség, repülő, busz, vonat, utca, iskola, kórház, gyár, 
ház, parlament, önkormányzat, konfliktusövezetek, menekülttáborok, 
hivatalos személyek találkozóhelyei, tüntetés, sajtótájékoztató stb.

• A többi improvizátornak ki kell választania egy szerepet, ami az adott 
helyen van, és improvizálniuk kell egy jelenetet, szabadstílusban.  Jelzésre 
jelentsük be, hogy hirtelen megváltoznak a körülmények a cselekmény 
helyszínén; különböző természeti vagy ember okozta események 
kezdődnek, mint például: eső, homokvihar, hóvihar, tornádó, tűzvész, 
árvíz, földrengés, sáskatámadás, köd, vulkánkitörés, lavina, repülőjárat/
busz/vonat összeomlása, szolgáltatási zavarok (áram, víz, kommunikáció, 
jelzések stb.), biológiai anyagok, vegyi anyagok szivárgása, olajkiömlés, 
fegyveres támadás, robbanások, szennyeződések stb.
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• Amikor a konkrét veszélyes eseményt bejelentjük, az önkénteseknek 
az új helyzet alapján kell improvizálniuk. Ebben a pillanatban a 
riportereknek információt kell nyújtaniuk a közönségnek, arról, hogy 
mi történik; interjúkat készíthetnek, vagy csak megfigyelhetik és 
elmondhatják az eseményeket a saját szemszögükből.

• Változtassuk meg néhányszor a körülményeket egy csoport számára, 
mielőtt a második fordulóra lépnénk.. 

Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyennek találtad ezt a gyakorlatot?
• Milyen érzés volt improvizálni?
• Milyen volt riporternek lenni?
• Milyen benyomásaid vannak arról, ahogyan a helyzeteket eljátszották?
• Mi a helyzet a cselekvésekről szóló tudósításokkal?
• Hasonlított-e az improvizációk valamelyik része a való életből vett 

dolgokra?
• Tudnál néhány példát mondani?
• Mi a véleményed a helyszíni riporter szerepéről?
• Milyen kihívásokkal kell szembenézniük annak érdekében, hogy 

teljes és objektív módon kapcsolódjanak a terepen történtekhez?
• Milyen egyéb meglátásaid vannak ebből a feladatból?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkhoz?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Az adott körülményekre a legtöbb példa negatív, de ha szükségesnek 

tartjuk, használhatunk pozitív vagy akár fantasztikus példákat is, pl. 
ingyen pénz hullik az égből, tündérek és angyalok jönnek az oldalra, 
minden ember boldogsággal és örömmel fertőződik meg, nincs többé 
probléma a világban stb.

• Legyünk tudatában annak, hogy vannak-e a csoportban olyan 
sebezhető pontok, amelyeket a teremtett körülmények kiválthatnak, 
például fegyveres támadások, fertőzések, balesetek stb., hogy készen 
álljunk ezek megfékezésére és kezelésére, vagy válasszunk másfajta 
lehetséges eseményeket. 
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Érzelmek

Cím:
 Reagáljunk a hírekre 

(30-50 perc)  

Célok: Különböző érzelmek kifejezése rövid idő alatt; felkészülés a 
színjátszásra; a képzelet serkentése; a média szerepéről való gondolkodás 
az emberek érzelmi életében;

A gyakorlat részletei és leírása:
• Állítson össze előre egy listát a különböző újságok/médiumok 

főcímeiből (headline). Válasszon különböző típusú cikkeket, 
pozitívakat, negatívakat, ijesztőeket, semlegeseket stb., és jó, ha 
vegyesen vannak fotókkal és fotó nélküli főcímek Gyűjtsünk össze 
akár 20-at is belőlük.

• Vetítsük ki a szalagcímeket a falra.
• A résztvevők járkálnak a teremben, és bármikor láthatják, hogy mi 

van a falra vetítve.
• Miután egy szalagcímet kivetítettünk, kérjük fel a csoportot, hogy 

azonosítsák az adott szalagcímre adott érzelmi reakciójukat, és 
játsszák el azt a testükkel. Folytathatják a sétát vagy mozdulatlanul 
maradhatnak. Addig kell kifejezniük az adott érzelmet, amíg a főcím 
ki van vetítve. Kérjük meg a csoportot, hogy nézzenek körül, és 
figyeljék meg, hogy a többiek hogyan reagáltak érzelmileg a hírre.

• Minden egyes szalagcímre adjunk körülbelül 1 percet, hogy a csoport 
reagáljon és kifejezze az érzelmeit.

• Az összes kivetítés után kérjük meg a csoportot, hogy üljenek körbe, 
és folytassák a megbeszélést.  
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Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen volt számodra ez a gyakorlat?
• Milyen érzelmeket éltél át? Hogyan érzed magad most?
• Mennyire volt könnyű azonosítani az érzelmi reakciót az adott főcímből?
• Melyikre volt a legnagyobb kihívás a reakció?
• Mit vettél észre/figyeltél meg a tevékenység során?
• Mennyire egyezett a te érzelmi reakciód a többiekével?
• Észrevettél-e nagy különbségeket a csoporton belül egyes konkrét 

szalagcímeknél? Tudna néhány példát mondani?
• Milyen gyakran reflektál arra, hogy a médiatartalmak milyen érzelmi 

hatással vannak rád?
• Előfordul, hogy valaki elkerül bizonyos cikkeket e szempont miatt? 

Tudna néhány példát mondani?
• Szerinted mennyire érzékenyek vagy érzéketlenek az emberek 

általában a médiatartalmakkal kapcsolatban?
• Mit gondolsz, vannak olyan hírek, amelyeknek több érzelmet kellene 

kiváltaniuk az emberekben, de nem teszik? Miért?
• Mit tennének az emberek ezekkel a témákkal kapcsolatban, ha jobban 

átéreznék őket?
• Mi az a legfontosabb dolog, amit mostantól másképp szeretnél tenni 

a médiatartalmakkal kapcsolatban, amelyeknek naponta ki van téve?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkhoz?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• A tevékenységet lehet rövid gyakorlatként is megszervezni az 

érzelmekkel való foglalkozáshoz, anélkül, hogy utána mélyebb 
megbeszélésre kerülne sor.

• Lehet csak az érzelmek képeivel dolgozni; egy-egy főcím láttán a 
résztvevőknek testszobrot kell készíteniük az érzelmük ábrázolására. 
Alternatívaként a résztvevők párban is dolgozhatnak, és közös képet 
készíthetnek.

• A tevékenység átalakítható improvizációs gyakorlattá, ha a 
résztvevőket arra kérjük, hogy a reakcióként megjelenő érzelmekből 
kiindulva lépjenek interakcióba egymással. Beszélhetnek a hírekről, a 
témákról stb.  
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Cím: 
A közösségi média reakciói

 (60 perc) 

Célok: Különböző érzelmek kifejezése rövid idő alatt; felkészülés a 
színjátszásra; a csoporttagok közötti kapcsolat ösztönzése; a képzelet 
ösztönzése; a közösségi média életünkben betöltött szerepéről való 
elmélkedés; 

A gyakorlat részletei és leírása:
• Készítsünk össze újságokat vagy nyomtatott cikkeket különböző 

témákról, szemszögekből stb.
• Kérjük meg a résztvevőket, hogy válasszanak ki egy olyan cikket, 

amely érdekli őket; olyat, amelyet megoszthatnak a közösségi média 
fiókjukon (vagy a valós életben a barátaikkal).

• Egyenként álljanak a résztvevők a többiek elé. Három lehetőségük 
van arra, hogy mit tehetnek, ha már ott vannak (hasonlóan ahhoz, mint 
amikor egy közösségi médiafájlra posztolnak)
 ӹ Megmutatni a cikket a csoportnak (anélkül, hogy bármit is mondana).
 ӹ Megmutatni a cikket, és mondani róla valamit
 ӹ Megmutatni a cikket és hangosan felolvasni a cikk egy részét. 

• Csak az egyik lehetőséget használhatják. Erre 30-60 másodperc áll 
rendelkezésükre (attól függően, hogy hányan vannak a csoportban)

• Ez idő alatt a többi résztvevőnek ugyanúgy kell reagálnia arra, amit 
tettek, mintha online látnák. Használhatják bármelyik érzelmet, 
amelyre a közösségi média reakciólehetőséget kínál (például 
tetszik, szeretet, törődés, düh, nevetés, meglepetés, szomorúság), 
létrehozhatnak egy újat, vagy egyáltalán nem mutathatnak semmilyen 
reakciót. Ezeket a reakciókat az arcukkal/testükkel kell megmutatniuk, 
és tisztában kell lenniük azzal, hogy mit akarnak mutatni.

• Ezen kívül a résztvevők használhatnak olyan kártyákat is, amelyekre 
SHARE és COMMENT van írva, hogy azokat az érzelmi reakció 
mellett mutassák meg.

• Miután minden résztvevő befejezte, térjünk át a megbeszélésre.
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Feldolgozást segítő kérdések:
• Hogy vagy? Milyen benyomásaid vannak erről a gyakorlatról?
• Milyen érzés volt a csoport előtt állni?
• Milyen érzés volt így reagálni arra, amit a többiek tettek?
• Miben volt más ez a mód, mint ami online történik?
• Milyen gyakran reagálsz (szereted, szereted, haragszol rá stb.) a 

barátaid, ismerőseid vagy véletlenszerű emberek különböző közösségi 
médiás bejegyzéseire?

• Milyen reakciószimbólumot használsz túlnyomórészt? Most is 
ugyanúgy reagáltál?

• Mikor szoktad ezt tenni? Milyen kritériumokat használsz ebben az 
értelemben? Most is ugyanezeket a kritériumokat használta?

• Milyen gyakran teszel közzé bármit is a fiókodban? Milyen 
kritériumokat alkalmazol erre vonatkozóan? Most is ugyanezeket 
használtad, amikor kiválasztottad a cikket?

• Miért éppen azt a cikket választottad?
• Ha nem posztolsz semmit - miért nem posztolsz semmit?
• Milyen gyakran osztod meg vagy kommentálod azt, amit mások 

posztolnak?
• Miért osztasz meg egy bejegyzést?
• Miért kommentelsz? Részt veszel ilyen módon kritikus 

beszélgetésekben?
• Ha nem reagálsz, nem kommentálod vagy nem osztod meg, amit 

mások posztolnak - miért nem teszed meg ezeket a dolgokat?
• Van valami, amit mostantól másképp szeretnél csinálni a közösségi médiában?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkhoz?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Lehet időt hagyni a résztvevőknek arra, hogy egy másik papírlapon 

részletezzék, milyen észrevételeket tesznek, és a megbeszélés során 
foglalkozzanak ezzel a szemponttal.

• Módosíthatjuk a megbeszélés tervét, és foglalkozhatunk a 
félretájékoztatással, az álhírek terjesztésével, a buborékszűrőkkel, az 
információ túláradásával vagy a magánélet védelmével és biztonságával 
kapcsolatos kérdésekkel a közösségi médiaplatformjainkon.
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Cím:
 Olvasás érzelmekkel 

(60 perc) 

Célok: A médiaanyag felfedezése különböző érzelmeken keresztül; 
felkészülés a színjátszásra; a csoporttagok közötti kapcsolat ösztönzése; 
a képzelet serkentése; az érzelmek szerepéről való gondolkodás a 
médiafogyasztásban és -emésztésben; 

A gyakorlat részletei és leírása:
• Osszuk a résztvevőket 4 fős csoportokra.
• Adjunk minden csoportnak egy-egy cikket. A cikk lehet az előadáshoz 

felhasználható, előre kiválasztott cikkek közül, vagy az elnyomás 
kérdéseit tárgyaló általános cikk.

• Minden csoportnak fel kell olvasnia a cikket a többi résztvevőnek, 
különböző érzelmeket használva. A cikket 4 részre kell osztaniuk. Az 
egyik személy egy érzelemmel kezdi a felolvasást, a második személy 
egy másik érzelemmel folytatja, és így tovább.

• Az érzelmeket úgy lehet megválasztani, hogy minden csoport számára 
változatosak és különbözőek legyenek. Ezt a weboldalt használhatjuk, hogy ötletet 
kapjunk, milyen érzelmeket adhatunk a csoportnak: http://feelingswheel.com/ 
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• Amikor az egyik csoport felolvas, a többi résztvevőnek le kell írnia, 
hogy szerintük melyik érzelem milyen szerepet játszik az egyes 
részekben. Minden csoport után kérjük meg őket, hogy fedjék fel, 
hogy valójában milyen érzelmeket használtak.

Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen volt számodra ez a gyakorlat?
• Mennyire volt könnyű elolvasni a cikket az adott érzelemmel? Miért?
• Mennyire volt könnyű kitalálni az ábrázolt érzelmet?
• Hogyan változtatták meg a különböző érzelmek az anyag jelentését?
• Mennyiben számítanak a hírekhez kapcsolódó érzelmek?
• Mi a különbség a hírek olvasása és hallgatása között?
• Milyen hatással van ez a médiafogyasztóra?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkhoz?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Minden csoport számára felvehetünk egy "semleges", érzelem 

nélküli játék opciót is, majd megbeszélhetjük a csoporttal, hogy 
valóban semleges volt-e, mit jelent valójában a semlegesség a színészi 
játék során, stb. Ezt a szempontot összekapcsolhatjuk az újságíró 
semlegességével, és azzal, hogy ez valóban lehetséges-e.

• Haladó csoportok számára adjunk meg összetett és nem gyakran 
használt érzelmeket, hogy kihívást jelentsen a résztvevőknek az 
érzelemkifejezésük kibővítésére.  

• Ha be kell melegítenie a csoportot a különféle típusú érzelmek 
kifejezésére, kezdhetjük egy gyors érzelemszámláló tevékenységgel. A 
résztvevőknek egyenként kell számolniuk, egy-egy számot kimondva 
a megfelelő sorrendben; minden egyes számot az előzőekben 
bemutatottaktól eltérő érzelemmel kell kimondaniuk. Ezeket az 
érzelmeket előre meg lehet adni minden résztvevőnek egy közös 
halomból, vagy szabadon dönthetnek és kifejezhetik. Hogy segítsük 
a csoportot az érzelmekkel kapcsolatos ismereteik diverzifikálásában, 
egy szám elmondása után az illetőnek el kell mondania, hogy melyik 
érzelmet használta.
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Cím:
 Hatás a partneredre

 (60 perc) 

Célok: A színjátszásra való felkészülés; a csoporttagok közötti 
kapcsolat ösztönzése; a képzelet serkentése; annak átgondolása, hogyan 
lehet a médiaanyagokat érzelmek kiváltására használni; az önismereti 
kompetenciák fejlesztése.; 

A gyakorlat részletei és leírása:
• Készítsünk össze újságokat vagy más médiaanyagokat különböző 

témákról, szemszögekből stb.
• Osszuk a résztvevőket párokba.
• Minden résztvevőnek 10 perc áll rendelkezésére, hogy felkészüljön 

a feladatra. Ki kell választaniuk egy érzelmet vagy érzést, amelyet a 
partnerükben szeretnének kiváltani. Miután döntöttek, találniuk kell egy 
médiaanyagot (pl. egy cikket, egy képet stb.), amelyet felhasználhatnak 
ahhoz, hogy hatással legyenek a partnerükre. Partnereiknek nem 
szabad tudniuk, hogy milyen érzelmet próbálnak kiváltani. Ha akarják, 
a résztvevők egynél több anyagot is használhatnak; az ő döntésük, hogy 
hogyan használják az anyag(ok)at.

• Minden résztvevőnek 10 perc áll rendelkezésére, hogy beszélgetést 
folytasson partnerével. Az idő leteltével felfedhetik egymás előtt 
szándékaikat és a megtapasztalt érzéseiket/érzelmeiket. További 10 
percig szerepet cserélnek.

• Folytassuk a megbeszélést.
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Feldolgozást segítő kérdések:
• Hogy vagy?
• Mik a benyomásaid a tevékenységről?
• Hogy érzed magad most?
• Milyen érzelmeket akartatok kiváltani a partnereitekben?
• Mit vettetek észre az érzelmek kiválasztásában?
• Sikerült-e a választott érzelemmel hatni a partneretekre? Hogyan 

sikerült?
• Rájöttetek, hogy mit akartak partnereitek kiváltani bennetek? 

Hogyan?
• Milyen médiaanyagot választottatok?
• Hányat használtatok?
• Hogyan használtad őket?
• Elegendő volt-e önmagában a médiaanyagból származó történet, vagy 

más elemeket is hozzá kellett adnotok a beszélgetésetekhez?
• Milyen típusú médiaanyagok nagyon "jók" arra, hogy önmagukban 

érzelmeket váltsanak ki?
• Milyen típusú érzelmeket váltanak ki leginkább?
• Vannak-e hasonlóságok azzal az érzelemtípussal, amelyet megpróbáltál 

kiváltani?
• Milyen érzelmeket nem olyan könnyű kiváltani a média segítségével? Miért?
• Milyen egyéb megjegyzései vagy felismeréseid vannak a gyakorlatból?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkhoz?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Alternatívaként úgy is megszervezhetjük a gyakorlatot, hogy 

megkérjük a párokat, hogy a többiek előtt végezzék el a feladatot, majd 
a közönséget is megkérjük, hogy tippeljenek a megcélzott érzelemre.

• Az érzelmeket előre, véletlenszerűen is megadhatjuk az egyes 
résztvevőknek; így biztosíthatjuk, hogy a gyakorlat során többféle 
érzelemmel foglalkozzunk, de nem gondolkodhatunk azon, hogy a 
választásuk hogyan tükrözi (vagy nem tükrözi) a média által általában 
kiváltott érzelmeket. 
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Cím:
 Érzelmekre reagálás

 (30 perc) 

Célok: A színjátszásra való felkészülés; a csoporttagok közötti 
kapcsolat ösztönzése; a képzelet serkentése; annak átgondolása, hogyan 
reagálunk a mások által kifejezett különböző érzelmekre; az introspektív 
kompetenciák fejlesztése;

A gyakorlat részletei és leírása:
• Készítsünk címkéket minden résztvevő számára. Minden címkére egy 

érzés vagy érzelem van írva. Használjuk az érzelmek sokféleségét, a 
nagyon negatívtól a nagyon pozitívig.

• Véletlenszerűen osszuk ki a címkéket a résztvevők felének. Nekik kell 
magukévá tenniük az adott érzést, és látható helyre kell tenniük a 
címkéjüket.

• Kérjük meg az összes résztvevőt, hogy a jelre (pl. taps) sétáljanak be 
a terembe. A címkék nélküli résztvevőknek reagálniuk kell azokra 
az érzelmekre, amelyeket a séta során találkozó résztvevőkön látnak. 
Rajtuk múlik, hogyan reagálnak a látottakra.

• 5 perc elteltével cseréljenek szerepet, használhatjuk ugyanazokat a címkéket 
vagy különbözőket. A folyamat megismétlődik, mint az első körben.

• 5 perc elteltével kérjük meg azokat a résztvevőket, akiknek címkéjük 
volt, hogy vegyék le azokat, lépjenek ki a szerepükből, és folytassák a 
megbeszélést.

Feldolgozást segítő kérdések:
• Hogy érzed magad ebben a pillanatban? Milyen volt számodra ez a 

gyakorlat?
• Mennyire volt könnyű megvalósítani a megadott érzelmet?
• Hogyan viselkedtek vagy cselekedtek az emberek veled szemben?
• Milyen érzéseket váltott ki belőled? Miért?
• Hogyan reagáltál a többiekre, amikor észrevetted, hogy milyen 

érzelmük van? Milyen érzéseket váltottak ki belőled?
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• Volt olyan személy, akire nem tudtad, hogyan reagálj, vagy nem 
akartál reagálni? Miért?

• Milyen gyakran gondolkodsz el azon, hogy milyen érzéseket váltasz 
ki másokból, amikor egy adott érzést tapasztalsz?

• Tudnál néhány példát mondani?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkhoz?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• Az érzelmek helyett a címkére a társadalom különböző csoportjait 

írhatjuk, olyan csoportokat, amelyek gyakran ki vannak téve negatív 
sztereotípiáknak és megkülönböztetésnek. Hozzáadhatunk néhány 
olyan csoportot is, amelyek nem szembesülnek hasonló helyzettel, 
hogy összehasonlíthassuk az emberek reakcióit. Ebben a változatban a 
beszélgetésnek a résztvevők által feltárt sztereotípiákkal és előítéletekkel 
kell foglalkoznia, hogy megkérdőjelezze azokat, és elgondolkodjon a 
társadalomban e csoportok nagyobb összefüggéseiről.
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Cím: 
Média frusztráció

 (90 perc) 

Célok: Elgondolkodni azon, hogy a média milyen érzéseket vált ki 
belőlünk; felkészülni a színészi játékra; ösztönözni a csoporttagok közötti 
kapcsolatot; serkenteni a képzeletet; elgondolkodni az érzelmek szerepén 
a médiafogyasztásban és -emésztésben; teret biztosítani a média által 
kiváltott negatív érzelmek ventillálásának és levezetésének; 

A gyakorlat részletei és leírása:
• Osszuk a résztvevőket 4-5 fős csoportokra.
• A csoportokban a résztvevőknek meg kell osztaniuk, hogy mi 

frusztrálja őket a médiában, mik azok a gombok, amelyek frusztrációt 
és negatív érzelmeket váltanak ki náluk, milyen szintű frusztrációt 
tapasztalnak, és milyen gyakran fordul elő velük.

• A megosztás alapján a csoportoknak egy rövid előadást kell 
készíteniük, amely tartalmazza a megosztásuk fő pontjait. A jelenetet 
bármilyen módon megtervezhetik és előadhatják. A megosztásra és 
az előadás előkészítésére 30 perc áll rendelkezésükre.

• Miután az egyik csoport eljátssza a jelenetét, a többi résztvevőt 
felkérjük, hogy tegyen megjegyzéseket, észrevételeket és tegyen fel 
kérdéseket.

• Miután minden csoport előadta a munkáját, térjünk át a 
megbeszélésekre.

Feldolgozást segítő kérdések:
• Milyen volt számodra ezen a feladaton dolgozni?
• Hogyan érzed magad ebben a pillanatban?
• Milyen volt a folyamat?
• Hogyan döntötted el, hogy mi kerüljön a színpadra?
• Mit vettél észre az összes előadásban?
• Milyen hasonlóságokat figyeltél meg? Milyen különbségeket?
• Miért frusztrál minket a média?
• Rólunk van szó, vagy a médiáról?
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• Melyik típusú média nem frusztrál téged?
• Hogyan lehet ezt a frusztrációt valami pozitívvá alakítani? Tudnál 

néhány példát mondani?
• Mit szeretnél másképp csinálni legközelebb, ha frusztrációt tapasztalsz, 

amikor valamilyen médiaanyaggal kapcsolatba kerülsz?
• Mit tudunk felhasználni ebből a tevékenységből az újságszínházi 

folyamatunkban?

Ajánlások a gyakorlat használatához / adaptációk
• A tevékenység formája adaptálható más típusú, a média által kiváltott 

erős érzésekre, amelyekkel hasznos lehet dolgozni, mint például a 
motiváció, az öröm, az energia stb.
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Záró megjegyzések

Az újságszínház a nyomtatott újságok használatától, mint az egyetlen, 
a közönség számára elérhető médiumoktól fejlődött napjainkig, amikor a 
nyomtatott újságok a legkevésbé használtak.

A médiafogyasztás a passzív befogadókból aktív állampolgárokká 
vált, akik kapcsolatba lépnek a médiaszolgáltatókkal és maguk is 
médiatartalmat hoznak létre - ma már mindannyian médiát gyártunk!

Ha korábban néhány dolog elképzelhetetlen volt az online világban, 
mostanra néhány dolog egyre kevésbé kezd helyet kapni a fizikai világban.

Mindezek a dolgok egy generáció életében történtek - az enyémben! 
Én még mindig fiatalnak tartom magam, ami azt jelenti, hogy ugyanennyi 
idő alatt, de a jövőbe tekintve bármi megtörténhet, megváltozhat és 
átalakulhat olyan módon, ami ebben a pillanatban elképzelhetetlen.

Nem hiszem, hogy a média vagy a színház célja eltűnik! Ugyanúgy 
át fognak alakulni és átalakulni, mint ahogyan eddig történt.

Az a kívánságom, hogy ez a kézikönyv ebben a folyamatban is 
szolgálhasson, hogy a jelenben jelentős változás-előkészítő folyamatokat 
támogasson, hogy pozitív módon befolyásolja ezt az elképzelhetetlen jövőt.

Legyen mindannyiunknak energiája és motivációja a folytatáshoz!

Andreea-Loredana Tudorache 
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