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Tudorache w oparciu o doświadczenia członków i partnerów konsorcjum 
„Using Theatre to Make Politics”: A.R.T. Fusion (Rumunia), Inter 
Alia (Grecja), Hang-Kép Kulturális Egyesület (Węgry), Creative 
Connections (Norwegia), We Add Wings (Polska) i Teatro Metaphora 
(Portugalia).
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Projket graficzny: Iulia Ignat (www.iuliaignatillustrator.com)

* Drukowana wersja tej publikacji została wykonana z papieru z recyklingu

A.R.T. Fusion Association
2021

Wszelką korespondencję związaną z niniejszą publikacją należy kierować na adres

A.R.T. Fusion Association 
Address: Marin Serghiescu Street, no. 14, apt. 6, sector 2, Bucharest, Romania

Email: art_fusion_romania@yahoo.com          
Web: www.artfusion.ro

Prawa autorskie do tej publikacji należą do A.R.T. Fusion Association. Dozwolone jest częściowe 
powielanie tego materiału w celach niekomercyjnych z podaniem źródła. 
W przypadku celów zarobkowych pisemna zgoda A.R.T. Fuzja jest obowiązkowa

Niniejszy materiał powstał jako publikacja upowszechniająca 
w ramach projektu „Using Theatre to Make Politics” 
(sfinansowanego przy wsparciu Programu Unii Europejskiej 
Erasmus+, poprzez Key Action 3 – European Youth Together).

Opinie wyrażone w niniejszym materiale należą do jego 
autorów i nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej
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“Każdy może tworzyć teatr, nawet aktorzy.
A teatr być tworzony wszędzie, nawet w teatrze”

Augusto Boal
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Wprowadzenie 
O czym jest ten przewodnik?

Newspaper Theatre to niesamowita metoda. Każda tworzona w jej 
ramach sztuka jest wyjątkowa, a każdy scenariusz jest niepowtarzalny. 
Jest narzędziem posiadającym szeroki wachlarz możliwości tworzenia, 
wyobrażania, generowania i przenoszenia newsów na spektakle, które 
mogą być szokujące, wstrząsające, niełatwe do oglądania, wzbudzające 
różne emocje lub bardzo proste i bezpośrednie. Przedstawienia te mogą 
wywołać dyskusje podejmujące określone kwestie systemowe, bardziej 
ogólne lub konkretne, lokalne lub globalne, filozoficzne czy abstrakcyjne. 
Newspaper Theatre to fascynująca metoda, chociaż wcale nie jest tak 
łatwa, jak wydaje się to na pierwszy rzut oka. Może być prosta w użyciu, ale 
jednocześnie bardzo skomplikowana, co wynika z jej wielowarstwowości 
i braku potrzeby ścisłego ograniczania się do konkretnej struktury. 
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Moją pracę w zakresie Newspaper Theatre napędzały ciekawość  i 
ekscytacja związane z poznawaniem kolejnych części bogatej metodologii 
Teatru Uciśnionych (po wielu latach pracy nad Teatrem Obrazu oraz Forum). 

Poszukiwałem materiałów, aby dowiedzieć się, w jaki sposób inni 
koledzy po fachu z całego świata pracują tą metodą. Ku mojemu zaskoczeniu 
żadne źródło, które znalazłam, nie było wystarczająco pomocne, więc 
ostatecznie zbudowałam własne zrozumienie i sposób pracy. Ja, podobnie 
jak i moi współpracownicy uczyliśmy się przez praktykę, niekończące się 
podejmowanie prób i popełnianie błędów, korzystając z różnorodnych 
praktyk, ucząc się na doświadczeniach. Dlatego też en podręcznik powstał 
dzięki wsparciu oraz ogromnej ciekawości moich partnerów i uczniów.

Czułam wielką frustrację za każdym razem, kiedy zauważałam brak 
dostępnych materiałów z konkretnymi wskazówkami, wyjaśnieniami i 
wszelkimi szczegółowymi informacjami, które mogłyby pomóc osobie 
początkującej w tej dziedzinie. 

Przy każdej próbie wyszukania hasła „Newspaper Theatre” świat 
online wraca do ciebie z tym samym jednostronicowym tekstem, z bardzo 
skrótowo opisanymi technikami teatralnymi (autorstwa Augusto Boala). 
Wszystko, co można znaleźć to jeden konkretny tekst Boala, który składa 
się z 11 stron (z jego książki o Teatrze Legislacyjnym, w której znajduje się sekcja 
o Teatrze Gazetowym ). W tamtym czasie nie byłam już początkująca w 
temacie Theatre of the Oppressed, jednak patrzyłam na te znalezione 
w sieci „techniki” jak na niezrozumiałe słowa, z silnym wrażeniem, że 
brakuje mi czegoś, co pomogłoby mi rozszyfrować te niejasne informacje. 
Miałam wiele pytań i niejasności.  

Jeśli wyszukujesz hasło „Teatr Forum”, możesz znaleźć wiele materiałów 
napisanych przez różnych praktyków na całym świecie, ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami, przykładami i wskazówkami, jak odtworzyć ten sam 
proces. Będąc początkującym lub nie, znajdziesz swoją drogę do pracy 
z Teatrem Forum, korzystając z obfitych, łatwo dostępnych materiałów. 
Niewiele trudniej jest znaleźć źródła dotyczące „Teatru Legislacyjnego”. 
W przypadku „Teatru Gazetowego nie mogło być inaczej.
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Nadaliśmy tej metodzie własny sens, stosując ją na różne sposoby, 
w różnych miejscach, w różnych grupach, kontekstach, co pozwala nam 
teraz na przedstawienie jej w bardziej klarowny i zrozumiały sposób. 
Miałam zamiar stworzyć również towarzysza do nauki dla innych osób, 
które tak jak ja, być może pewnego dnia zechcą pracować tą metodą i 
nie znajdą niczego naprawdę przydatnego w sieci. Przynajmniej od teraz 
będzie można tam znaleźć ten przewodnik, który właśnie czytasz.

Teatr Gazetowy jest najbardziej złożoną metodą ze wszystkich 
metod Teatru Uciśnionych, choć w swoich najbardziej podstawowych 
formach jest najprostszy.

Ten przewodnik ma na celu pokazanie jego prostoty i złożoności, oraz 
pomoc praktykom w  pracy z tą metodą w czasach, gdy nawet pojęcie „gazety” 
zanika, a większość materiałów informacyjnych jest publikowana online .

 
Co znajdziesz w tym przewodniku?

• szczegółowe wyjaśnienia dotyczące Teatr Gazetowy i jego technik,
• konkretne przykłady scenariuszy z naszej pracy,
• praktyczne wskazówki dotyczące pracy z tą metodą,
• instrukcje dotyczące roli Jokera dostosowane do procesu Newspaper 

Theatre,
• obszerną sekcję poświęconą ćwiczeniom, które praktycy mogą 

wykorzystać 
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Niniejszy przewodnik skierowany jest do CIEBIE, jeśli:
• czujesz się komfortowo pracując bez ścisłych wzorów i struktur,
•  chcesz myśleć nieszablonowo,
• chcesz wykorzystać Teatr Gazetowy do walki z opresją w swojej społeczności,
• nie jest to Twoje pierwsze spotkanie z Teatrem Uciśnionych,
• chcesz w sposób odpowiedzialny przeprowadzić przez to 

doświadczenie aktorów i widzów.

Ważne!
Prowadząc nasze działania inspirowaliśmy się pracą Augusto Baoala 

i jego zwolenników, ale nie twierdzimy, że nasze podejście i wybory 
metodologiczne w zupełności odtwarzają ich podejście. Opracowaliśmy 
własne i ostatecznie stworzyliśmy metodę, zaczynając od podstaw 
określonych przez Boala.

Terminologia użyta w tym przewodniku (odnosząca się do technik 
Newspaper Theatre) nie jest taka sama jak ta używana przez Augusto 
Boala, którą można znaleźć w dowolnej wyszukiwarce internetowej.

Świadomie zdecydowaliśmy się na użycie innych terminów, które 
są dla nas jasne i sensowne, a także łatwiejsze do zastosowania w naszej 
pracy. Pomieszaliśmy również niektóre techniki, dodaliśmy nową i 
pozostawiliśmy przestrzeń dla kolejnych, które mają być tworzone przez 
innych praktyków.

Nie przepraszamy za to. Nawet jeśli nasza interpretacja lub podejście 
może różnić się od interpretacji innych praktyków, ostatecznie zasady Teatru 
Uciśnionych są respektowane i odzwierciedlane w sposób przekrojowy w 
naszej pracy – co szczegółowo opisaliśmy na kolejnych stronach.

Niech ten podręcznik dostarczy Ci wystarczającej inspiracji, 
motywacji, wskazówek i praktycznego wsparcia, abyś mógł w pełni 
doświadczyć tej niesamowitej metody, jaką jest Teatr Gazetowy.

Miłej lektury,
Andreea-Loredana Tudorache 
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“Using Theatre 
to Make Politics”

- Charakterystyka Projektu -

Projekt ten stanowił odpowiedź na wysoki poziom obywatelskiej 
i politycznej apatii wśród młodych ludzi i przdstawiał innowacyjny 
sposób łączenia młodych ludzi i władz.

A.R.T.Fusion Association (Rumunia) opracowało i wdrożyło ten 
projekt wraz z partnerami pochodzącymi z Grecji, Węgier, Norwegii, 
Polski i Portugalii.A.R.T. 

Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności 
obywatelskiej i zaangażowania młodych ludzi w różne procesy 
demokratyczne i polityczne. Projekt realizowany był w latach 2018-2021. 

Projekt osiągnął następujące cele:
• Wprowadzenie innowacyjnych metodologii, a mianowicie Teatru 

Legislacyjnego i Gazetowego, w dziedzinie pracy z młodzieżą w całej Europie.
• Zwiększenie zdolności organizacji partnerskich do działania w 

dziedzinie rzecznictwa i tworzenia polityki na poziomie europejskim.
• Stymulowanie wymiany najlepszych praktyk we współpracy z 

władzami w celu rozwiązania problemów, z którymi borykają się 
młodzi ludzie.

• Stymulowanie rozwoju sieci praktyków Teatru Uciśnionych 
(skoncentrowanych na Teatrze Legislacyjnym i Teatrze Gazetowym) 
w całej Europie.

• Poprawa umiejętności zarządzania projektami, komunikacji i 
zdolności przywódczych pracowników młodzieżowych.

• Rozwijanie proaktywnych postaw i poczucia inicjatywy wśród 
członków naszej grupy i ogółu społeczeństwa.
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Główni beneficjenci projektu wzięli udział w długoterminowym 
szkoleniu ukierunkowanym na rozwijanie praktycznych kompetencji 
pracy w metodologii Teatru Uciśnionych.

Proces szkoleniowy został zaprojektowany w następujący sposób:
1. Wstępny kurs szkoleniowy mający na celu rozwijanie 

kompetencji zawodowych w Teatrze Legislacyjnym dla 
przyszłych beneficjentów (który odbył się na Maderze w Portugalii 
w maju 2019 r.);

2. Faza działań lokalnych w każdym z krajów partnerskich, 
podczas której uczestnicy przygotowali i wdrożyli spektakle Teatru 
Legislacyjnego dla co najmniej 1500 młodych ludzi (250 w każdym 
kraju) i zainicjowali procesy rzecznicze w takich tematach, jak 
przemoc domowa, kwestie środowiskowe, tyranizowanie w szkole, 
zastraszanie, integracja osób niepełnosprawnych oraz infrastruktura 
transportu publicznego.

3. Po fazie działań lokalnych odbył się drugi kurs szkoleniowy 
(który odbył się w Busteni w Rumunii w grudniu 2019 r.) w celu 
oceny wyników pierwszej fazy działań lokalnych oraz rozwijania 
kompetencji w dziedzinie rzecznictwa i metody Teatru Gazetowego

4. Druga faza działań lokalnych miała miejsce w krajach partnerów, 
gdzie uczestnicy kontynuowali swoje działania na rzecz rzecznictwa 
przenosząc je do sfery Newspaper Theatre w kolejnej turze 
przedstawień dla ponad 250 osób w każdym z krajów. Tematy 
poruszane tą metodą to przemoc domowa, krytyczna konsumpcja 
treści medialnych, migracja i cyberprzemoc.

5. Festiwal Teatru Uciśnionych zgromadził grupy teatralne ze 
wszystkich krajów partnerskich. Odbył się na Węgrzech w 2021 r. i 
miał na celu stworzenie przestrzeni do podzielenia się najlepszymi 
działaniami, podnoszenia kompetencji i prezentowania zalet metod 
Teatru Uciśnionych szerszej publiczności.

6. Spotkanie ewaluacyjne zorganizowano w Balestrand w Norwegii w 
celu oszacowania i oceny wpływu całego projektu oraz zaplanowania, 
w jaki sposób sieć będzie dalej działać w skoordynowany sposób w 
przyszłości.
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7. Każdy partner rozpowszechniał wyniki projektu (w tym niniejszy 
przewodnik) w swoich społecznościach, wśród zainteresowanych 
osób i innych organizacji, w celu zwiększenia zainteresowania 
społeczeństwa obywatelskiego wykorzystaniem metod Teatru 
Uciśnionych, a tym samym zwiększenia ich wpływu na społeczeństwo.

Głównymi rezultatami projektu były:
• Sieć silnych organizacji kompetentnych w metodologii Teatru 

Uciśnionych (Teatr Legislacyjny i Gazetowy).
•  150 wolontariuszy, którzy brali udział w lokalnych przedstawieniach 

jako aktorzy i członkowie wspierający.
• 3000 uczestników bezpośredniej publiczności, głównie młodych 

ludzi, którzy wzięli udział w interaktywnym procesie, zbadało 
przykłady opresji i treści medialne ze swojego życia, zwiększyło swoją 
motywację, kompetencje obywatelskie, krytyczne myślenie i stało się 
świadome możliwości korzystania ze swoich demokratycznych praw.

• 60 dodatkowych partnerów lokalnych, takich jak szkoły, instytucje 
pomocy społecznej, ośrodki młodzieżowe, inni indywidualni 
członkowie społeczeństwa obywatelskiego, media i władze lokalne.

• Niniejszy przewodnik, mający na celu wsparcie młodych ludzi 
zainteresowanych pracą z wykorzystaniem Teatru Gazetowego.

• Przewodnik Teatru Legislacyjnego wspierający zainteresowanych 
praktyków. (Można znaleźć na www.artfusion.ro)

• Film prezentujący proces projektu, mający zainspirować inne osoby 
z branży. (Można znaleźć na www.artfusion.ro) 
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Metodologia 
Teatru Uciśnionych

– Przegląd – 

Teatr Uciśnionych to rodzaj metodologii teatralnej rozwiniętej 
przez Augusto Boala (1931-2009) w latach 60., inspirowanej pedagogiką 
krytyczną i pedagogiką uciśnionych według koncepcji Paulo Freire (1921-
1997). Obaj mieli wówczas siedzibę w Brazylii, a kontekst społeczno-
polityczny tamtych czasów (epoka postkolonialna i autorytarny reżim 
junty wojskowej) znacząco wpłynął na rozwój tych koncepcji, podejść i 
metodologii.

W latach 60 Augusto Boal eksperymentował z teatrem, aby dać głos 
ofiarom opresji i dać im siłę do walki z ich życiowym uciskiem. Początkowo 
działał w Brazylii, następnie, zmuszony opuścić kraj, kontynuował swoją 
działalność w innych krajach Ameryki Południowej, później dotarł do 
Europy. W ciągu swojego życia zetknął się z wieloma praktykami teatru, 
a także innymi osobami zainteresowanymi pracą z teatrem na rzecz 
zmiany społecznej, szkolił się i pracował z nimi w różnych krajach na 
całym świecie. Początkowo opracowane metody zostały przekształcone, 
pojawiły się również nowe. Ludzie, z którymi pracował, kontynuowali 
dzieło Boala w swoich społecznościach, dostosowując je do własnych 
kontekstów.

Szacuje się, że od lat 60. do czasów obecnych metody objęte patronatem 
Teatru Uciśnionych dotarły do ponad 100 krajów, choć tak naprawdę 
trudno jest monitorować ten aspekt, ponieważ nie ma skoordynowanego 
systemu kontroli. który moógłby wyśledzić wszystkich praktykujących na 
całym świecie
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Ze względu na różne czynniki metody Teatru Uciśnionych były 
poddawane różnym modyfikacjom, dlatego na chwilę obecną nie 
istnieje zestaw konkretnych kryteriów, które mogłyby podjąć próbę ich 
zdefiniowania lub standaryzacji Bogatszy arsenał podejść i pełna swoboda 
w pracy tymi metodami pozwoliły początkującym i doświadczonym 
praktykom podejmować działania  w różnych środowiskach, typach 
społeczności i z różnymi beneficjentami, co skutkowało oddziaływaniem 
na różnych poziomach. Wady tej „wolności” doprowadziły również do 
praktyk, które można zakwalifikować jako potencjalnie niebezpieczne dla 
zespołu lub społeczeństwa, ze względu na ich samopoczucie emocjonalne, 
a czasami także fizyczne, w odniesieniu do wysyłanego komunikatu 
(czasami wzmacniające opresję lub promujące przemoc) i wyrządza 
więcej szkody niż pożytku. 
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Bardzo często praktycy w tej dziedzinie używają tej samej 
terminologii (która jest często przyjmowana za pewnik), ale odnoszą 
się do różnych rzeczy, przez co nie istnieje wspólny punkt odniesienia, 
którego można by użyć.

Chociaż początkowo metodologia została opracowana w oparciu 
o społeczność, w celu umożliwienia jej interwencji i wzmocnienia jej 
pozycji, w dzisiejszych czasach można znaleźć różne rodzaje Teatru 
Uciśnionych używane w warsztatach lub kursach szkoleniowych (jako 
narzędzie do wprowadzania lub omawiania konkretnych tematów), lub 
jako metoda budowania zespołu w sektorze korporacyjnym.

Wspominamy o nich, aby być ich świadomym, odnosząc się lub 
badając Teatr Uciśnionych w tym materiale edukacyjnym, a także w 
innych kontekstach.

Główne cechy metodologii Teatru Uciśnionych (których nie należy 
mylić z kryteriami definiowania Teatru Uciśnionych, ponieważ nie istnieją):
•  Jest to rodzaj teatru interaktywnego – publiczność aktywnie się angażuje, 

może uczestniczyć w procesie, a w niektórych metodach staje się 
„widzami-aktorami”;

•  Zajmuje się realną opresją w jej różnych formach (dyskusja na ten temat 
jest rozległa, ponieważ bardzo często opresja może być interpretowana w 
nieskończoność i może być stosowana w prawie wszystkich dziedzinach 
życia);

• Ma na celu wprowadzenie zmian w stosunku do konkretnej opresji – 
głównie poprzez wzmocnienie pozycji uciśnionych i ludzi wokół nich.
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Główne rodzaje metod objętych parasolem Teatru Uciskanych 
(opis podany tutaj jest uproszczony i na pewno nie zapewni wystarczającego 
zrozumienia metod, ale raczej da podstawowe pojęcie o każdej z nich):

Teatr Forum
 

• Jest to jeden z najpopularniejszych rodzajów metod Teatru 
Uciśnionych. W spektaklu Teatru Forum często mamy do czynienia 
z przedstawionym realnym przypadkiem (odzwierciedlającym 
konkretną sytuację opresji), w którym publiczność jest zapraszana 
do aktywnego udziału poprzez wchodzenie na scenę i proponowanie 
rozwiązań prezentowanych przykładów opresji. Na podstawie 
propozycji, pomysłów, interwencji publiczności odbywa się dyskusja 
(forum) z publicznością;

• W dłuższej perspektywie ma na celu zastosowanie proponowanych 
rozwiązań przez odbiorców w swoim życiu (jeśli przedstawiany temat 
jest dla nich istotny, a tak powinno być);

• Proces jest ułatwiany, moderowany przez Jokera, który łączy scenę 
(aktorów) z publicznością;

• Będąc tak popularną, metoda ta stosowana jest na wiele różnych 
sposobów. Na podstawie naszych doświadczeń opracowaliśmy bardzo 
szczegółowy podręcznik pracy z nią. Oprócz szczegółowych informacji 
na temat struktury i aspektów technicznych metody, podręcznik zawiera 
obszerny program nauczania dotyczący zakładania grupy Teatru Forum. 
Instrukcja znajduje się tutaj: http://toolbox.salto-youth.net/1503

Teatr Obrazu
 

• Główną cechą tej metody jest to, że opiera się na  rzeźbie ciałem 
(obrazie), przedstawiając aspekty związane z uciskiem w określonych 
formach. Technika ta może być wykorzystana jako ćwiczenie 
wspierające w procesie rozwoju innych metod (Forum, Legislacyjna, 
Teatr Gazetowy, Tęcza Pożądania) lub jako osobna metoda w interakcji 
z publicznością.
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• Praca z obrazami otwiera na różne punkty widzenia, ponieważ jest 
bardzo łatwa i pozostawia dużo miejsca na kreatywność i wyobraźnię.

• We wcześniej wspomnianym podręczniku o Teatrze Forum 
zawarliśmy również rozdział poświęcony Teatrowi Obrazu oraz jedno 
podejście do pracy z opisaną szczegółowo metodą.

Teatr Gazetowy

• Podobnie jak Teatr Obrazu może być wykorzystany jako technika (ćwiczenie) 
w procesie rozwoju innych metod lub jako metoda samodzielna.

• Cechą charakterystyczną jest to, że głównymi źródłami informacji (które 
są później wykorzystywane w procesie) są gazety lub materiały medialne 
(artykuły, reklamy itp.). Mogą one służyć jako inspiracja lub stanowić główny 
materiał dla efektu artystycznego.

• Jednym z jej celów jest stymulowanie krytycznego myślenia i krytycznej konsumpcji 
treści medialnych w celu zwiększania zaangażowania i zainteresowania w stosunku 
do kwestii poruszanych w spektaklu (związanych z opresją).

• Teatr Gazety jest dość luźno ukształtowany i realizowany w oparciu o to, w jaki 
gazety inspirują zespół roboczy. Dopuszczalne jest też wykorzystanie czarnego 
humoru i ironii, aby wywołać głębszą refleksję i debaty na różne tematy.

• W kolejnych rozdziałach tego przewodnika przedstawimy szczegółowe 
informacje na temat tej konkretnej metody oraz wskazówki dotyczące 
tego jak z nią pracować.

Teatr Legislacyjny

• Odnosi się do przykładów opresji, które są wspierane lub dokonywane 
przez instytucje państwowe i dla których zmiany postaw jednostek 
nie są wystarczające do przezwyciężenia opresji, ale system musi się 
zmienić (prawa, procedury, regulacje itp.)

• Często ma taką samą strukturę jak Teatr Forum, ma jednak celu 
wydobycie pomysłów od publiczności w celu przygotowania 
projektów aktów prawnych lub zmian w prawie (na poziomie 
lokalnym, regionalnym lub krajowym).
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• Zaleca się, aby proces ten był organizowany w partnerstwie 
z instytucjami odpowiedzialnymi za dalsze opracowywanie 
proponowanych projektów i zmian (urzędy gminy, rady lokalne, 
szkoły, parlamenty itp.). Zespoły organizacyjne kontynuują działania 
rzecznicze i upewniają się, że propozycje docierają do odpowiednich 
instytucji i że są brane pod uwagę.

• Opracowaliśmy bardzo szczegółowy podręcznik pracy z tą metodą w 
oparciu o nasze doświadczenia, które można znaleźć na stronie www.
artfusion.ro.

Teatr Niewidzialny
 

• Jest realizowany w miejscach publicznych (ulice, kawiarnie, 
restauracje, sklepy itp.) i opiera się na wstępnie zaplanowanym 
scenariuszu, który następnie zmieniany jest przez osoby z przestrzeni 
publicznej. Scenariusz wstępny obejmuje i przewiduje zaangażowanie 
publiczności – publiczności obecnej na miejscu spektaklu.

• Akcja wygląda naturalnie i przechodnie nie powinni zdawać sobie 
sprawy, że tak naprawdę było to wyreżyserowane wcześniej. Powinni 
naprawdę wierzyć, że jest to sytuacja prawdziwa.

• Może zająć się przykładami opresji, które mają miejsce w miejscach 
publicznych, ale gdzie zwykle nikt nie interweniuje (i w ten sposób 
obserwatorzy są do tego prowokowani) lub opresji na większą skalę, 
obecnej w społeczeństwie (w celu otwarcia debaty na dany temat).

• Jest to jedna z metod obarczonych większym ryzykiem i do jej wdrożenia 
potrzebne są dodatkowe środki ostrożności. Ponadto jest to jedna z 
najczęściej nadużywanych i niezrozumianych metod z całego zestawu.

• W oparciu o nasze doświadczenia, opracowaliśmy bardzo szczegółowy 
podręcznik dotyczący pracy z tą metodą, które można znaleźć tutaj: 
http://toolbox.salto-youth.net/2636.
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Tęcza Pożądania
 

• Ta metoda dotyczy głównie wewnętrznego ucisku, który istnieje w 
nas jako konsekwencja różnych przeszłych wydarzeń i relacji.

•  Ma podejście terapeutyczne i nie wymaga kontaktu z publicznością. 
Jest przeznaczona głównie do osobistego wewnętrznego procesu 
w ramach godnej zaufania grupy, który zachęca jej członków do 
wzmocnienia siebie (poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie 
wewnętrznego ucisku) poprzez różne ćwiczenia (głównie oparte na 
technikach Teatru Obrazu).

• Mając na uwadze niezwykle osobisty wyraz tej techniki, powinna być 
ona stosowana z niezwykłą starannością i przez profesjonalistów, którzy 
potrafią poradzić sobie z silnymi procesami emocjonalnymi w grupie.

Na całym świecie istnieją różne formalne i pozaformalne programy 
edukacyjne (o różnej długości, prowadzone przez różne instytucje, 
organizacje, grupy teatralne itp.) mające na celu szkolenie profesjonalistów 
w zakresie metod Teatru Uciśnionych (w celu wprowadzenia tych metod 
lub budowania zdolność do ich stosowania w swoich społecznościach).

Opisywana tutaj metodologia nie jest ustandaryzowana w żadnym 
skoordynowanym systemie, co oznacza, że żadna z dostępnych opcji 
kształcenia w tej dziedzinie nie ma większego autorytetu niż inne.
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Teatr Gazetowy
-zarys - 

 Choć być może mniej znany i rzadziej używany przez praktyków 
na całym świecie, Teatr Gazety był pierwszą metodą opracowaną pod 
parasolem Teatru Uciskanych. Augusto Boal w swoich pierwszych 
próbach rozwoju teatru partycypacyjnego wykorzystywał artykuły z 
gazet, a dokładniej: wiadomości. Początkowo po prostu improwizował 
wydarzenia opisane w gazetach i ułatwiał krytyczne dyskusje wokół 
poruszanych tam zagadnień.

Pierwotnymi celami tej metody były:
• Zbliżyć teatr do ludzi.
• Odczarować obiektywizm większości dziennikarstwa.
• Pokazać, że teatr może być tworzony przez każdego

Niektóre z tych celów znajdują odzwierciedlenie także w innych metodach 
Teatru Uciśnionych, takich jak Forum, Teatr Obrazu czy Teatr Legislacyjny.  

 
Jako odrębna metoda, Teatr Gazetyowy koncentruje się na 

stymulacji krytycznego myślenia i konsumpcji treści medialnych, 
w celu wzbudzenia zaangażowania i zainteresowania w poruszane w 
spektaklu kwestie (zawsze związane z rodzajem opresji).

Podstawowymi źródłami informacji wykorzystywanych w procesie 
przygotowawczym są gazety lub materiały medialne (artykuły, reklamy 
itp.). Mogą one służyć jako inspiracja lub stanowić podstawę efektu 
artystycznego. Nawet jeśli pierwotnie media drukowane były głównym 
źródłem, obecnie praktycy wykorzystują wszelkiego rodzaju treści 
medialne (drukowane, telewizyjne, internetowe, mainstreamowe, 
alternatywne itp.) w celu opracowania ostatecznego kształtu spektaklu.
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Tematy poruszane w materiałach medialnych są badane z 
alternatywnych perspektyw przez Teatr Gazetowy, aby przybliżyć 
je odpowiednim odbiorcom w innym świetle i pod innym kątem oraz 
wywołać krytyczne refleksje.

Praktycy teatru gazetowego mogą używać różnych technik (patrz 
następny rozdział) do pracy z wybranymi przez siebie treściami 
wiadomości (którymi może być jeden lub więcej artykułów z tego samego lub 
różnych źródeł). Mogą wykorzystać jedną lub kombinację kilku różnych 
technik w celu stworzenia spektaklu. W tym aspekcie nie ma ścisłego 
wymogu. W procesie przygotowania można wykorzystywać dowolne 
typy rekwizytów, przestrzeni, technologii i mogą być one wykorzystywane 
w ujęciu konkretnym lub metaforycznym/abstrakcyjnym. Wiele z 
wymienionych technik daje dużo miejsca na wykorzystanie w spektaklu 
teatralnym humoru, ironii, sarkazmu itp.

Bez względu na ostateczny kształt widowiska, jest to Teatr 
Uciśnionych i powinien być interaktywny i partycypacyjny. Od każdego 
zespołu zależy, jak zorganizowanie procesu, podczas którego angażuje 
się publiczność w rozmowy i w proces aktorski; jak ustrukturyzować 
przebieg dyskusji, rzucić wyzwanie publiczności i osiągnąć cel spektaklu 
(w odniesieniu do doświadczanej opresji). 

Gazety lub treści medialne są czasami wykorzystywane jako inspiracja 
w procesie przygotowania spektakli Teatru Obrazowego, Forum lub 
Legislacyjnego. W takich przypadkach nie mówimy o typie Teatru 
Gazetowego, ponieważ każda z wymienionych metod ma swoją własną 
strukturę, proces i cel. W kolejnych rozdziałach szczegółowo opisujemy 
specyfikę Teatru Gazetowego jako odrębnej metody.

Zalety Teatru Gazetowego (mocne strony)
• Zapewnia dużą przestrzeń dla kreatywności i nieszablonowego myślenia
• Może wywoływać silne emocje
• Jest bardzo elastyczny pod względem przestrzeni i interakcji z publicznością
•  Jego produkcje mogą być krótkie i skoncentrowane (efektywne czasowo)
• Może odnosić się do różnych rodzajów ucisku z wielu perspektyw
• Może bezpośrednio rozwiązywać problemy związane z krytyczną 

konsumpcją mediów
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Wady Teatru Gazetowego (obawy)
• Z łatwością może zatrzymać się na etapie produktu artystycznego (bez 

odpowiedniego udziału i interakcji z publicznością lub bez poruszania kwestii 
związanych z opresją)

• Nie trudno o niewłaściwe jego użycie
• Brak struktury może prowadzić do chaotycznego procesu, niskich 

wyników i/lub ryzykownych sytuacji (dla aktorów lub członków widowni)
• Oszacowanie emocjonalnego wpływu przedstawień poruszających 

delikatne tematy przy użyciu technik emocjonalnych może być trudne
• Opiera się na wysokim poziomie umiejętności facylitacyjnych Jokera
• Nie jest zalecany dla całkowicie nowych graczy na arenie Teatru 

Uciskanych.
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Teatr Gazetowy 
- Techniki i Przykładowe Scenariusze -

W trakcie opracowywania spektaklu w Teatrze Gazetowym, 
grupy mogą używać różnych technik, aby pracować z wybranymi lub 
zainteresowanymi treściami medialnymi. W zależności od wybranej 
techniki (technik) i aby z nich skorzystać może być konieczne znalezienie 
dodatkowych artykułów lub materiałów medialnych.

Głównym celem technik jest pomoc praktykom, dostarczanie 
pomysłów lub różnych punktów wyjścia do opracowania artykułu. 
Stanowią narzędzie do „tłumaczenia/konwertowania” treści 
medialnych na język performatywny. Są zbiorem opcji, które MOGĄ 
być użyte. Żadna z tych technik NIE MUSI być używana.

Zespół tworzący Teatr Gazetowy może:
• W przygotowaniu zastosować jedną lub więcej technik (nawet jeśli nie 

zostały wymienione poniżej)
• Nie użyć żadnej z nich i zdecydować się na pracę z materiałem w inny sposób
• Stworzyć własną technikę (techniki) przetwarzania materiału medialnego

Ważne:   
• W przedstawieniu publiczność może, ale nie musi, zidentyfikować 

niektóre wykorzystane techniki. W rzeczywistości nie ma to znaczenia, 
ponieważ są one używane i przydatne tylko wewnętrznie, w procesie 
przygotowania zespołu Teatru Gazetowego.

• Członkowie publiczności nie muszą być świadomi istnienia/
wykorzystania tych technik. Właściwie publiczność nie zostanie 
poinformowana o tym, jaka konkretna technika została użyta, 
dlaczego i jak. Nie służy to celowi procesu z publicznością i może 
w rzeczywistości rozproszyć przedmiot dyskusji (więcej szczegółów w 
następnym rozdziale).

• Zespoły mogą zdecydować się na zmianę nazw tych opcji, jeśli uznają 
je za zbyt trudne i zmiana okaże się przydatna w ich wewnętrznym 
procesie przygotowawczym.
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Techniki 
Teatru Gazetowego

 

Poniżej wymieniamy i omawiamy techniki, których używamy 
w naszej pracy, oraz krótkie przykłady zastosowania każdej z nich. 
Po ich wyliczeniu dołączyliśmy próbkę scenariuszy z rzeczywistych 
przedstawień, wskazując w każdym przypadku, jakie dokładnie techniki 
zostały użyte.

Przez słowo „historia” odnosimy się do historii lub wydarzeń przedstawionych 
w JEDNYM artykule.

Podstawowa historia

Artykuł jest przedstawiony na scenie dokładnie tak, jak opisano w 
użytym materiale. Nie ma żadnych modyfikacji ani uzupełnień w tekście 
lub przedstawionych wydarzeniach. Spektakl może obejmować/połączyć 
czytanie tekstu artykułu i/lub odgrywanie opisanych wydarzeń (zwłaszcza 
w przypadku wykorzystania wiadomości wideo). Intencją jest przedstawienie 
materiału w sposób neutralny, bez dodawania zachowań, interpretacji, 
emocji i myśli, które nie zostały wyraźnie zaznaczone w materiale.
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Opowieść wyrwana z kontekstu lub wrzucona w inny kontekst

Przedstawione w artykule wydarzenia są odgrywane w innym 
kontekście niż ten wspomniany w artykule, aby ujrzeć je w nowym świetle 
i perspektywie. Tekst artykułu/treści medialnej można wykorzystać 
w scenie lub dostosować do nowego kontekstu. Inny kontekst może 
być dowolny, od rzeczywistego i możliwego po coś absurdalnego lub 
nierealistycznego.

Przykłady:
• Artykuł o strajku robotniczym przedstawiony jako strajk dzieci w 

rodzinie lub strajk uczniów w szkole.
• Przypadek dyskryminacji lub rasizmu, który miał miejsce w świecie zwierząt.
• Materiał o globalnym ociepleniu wyemitowany na innej planecie.
• Wiadomości o molestowaniu seksualnym miały miejsce w 

wyimaginowanym świecie, w którym nie ma ról płci ani nawet one 
nie istnieją.

• Materiał o mowie nienawiści w Internecie, wyreżyserowany w 
supermarkecie.

• Akcja artykułu o konkursie piękności rozgrywana na budowie lub w fabryce.
• Materiały medialne na temat zastraszania w szkole są wystawiane 

podczas wycieczki.

Historia dokładnie w kontekście
 
Wydarzenia są przedstawione dokładnie w konkretnym kontekście 

wspomnianym w artykule. Ta technika jest często odpowiednia dla 
historii, które są opowiadane lub prezentowane z chłodnym/neutralnym 
podejściem, dystansem, a czytelnicy często nie rozumieją, co konkretnie 
oznacza, aby w pełni przyswoić historię.

Kontekst „dokładny” może być dowolnym z poniższych:
• Na terenie, na którym rozgrywają się przedstawione wydarzenia
• W życiu osobistym zaangażowanych osób (które wpływają na 

wydarzenia, które mają mieć miejsce)
• „Za drzwiami”, gdzie podejmowane są różne decyzje
• Wewnątrz umysłu osób zaangażowanych w wydarzenia
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• Kontekst globalny/lokalny w zależności od tego, jak artykuł obejmuje 
przedstawiany temat

• Inna interpretacja znaczenia „rzeczywistego kontekstu

Tekst artykułu/treści medialnej może być użyty w scenie lub może być 
dostosowany w celu dopasowania do przebiegu akcji.

Przykłady:
• Artykuł o wojnie/uchodźcach/migracji rozegrał się dokładnie na polu 

bitwy/granicy/drogach/itp.
• Wiadomości o protestach przeciwko ustawom antyaborcyjnym 

pojawiają  się w domach różnych kobiet i ich rodzin.
• Artykuł o nowej kontrowersyjnej ustawie zaproponowanej przez 

partie rządzące z perspektywy różnych polityków, grup poparcia i 
różnych grup interesów prywatnych (skąd projekt ustawy powstał).

• Materiał medialny na temat nielegalnego wylesiania w celu 
odzwierciedlenia jego globalnych konsekwencji 

• Wiadomości o globalnym traktacie zatwierdzonym przez kraje ONZ, 
przedstawiane z takiej perspektywy, aby ukazać znaczenie lub jego 
brak na poziomie lokalnym.



28 

Historia z brakującą informacją
 
Media podkreślają i przedstawiają pojedynczy szczegół lub małą część 

tego, co zwykle jest o wiele bardziej złożoną kwestią Wiadomość nie jest 
fałszywa, ale jest niepełna, przedstawiona rzeczywistość jest okrojona.

Dzięki tej technice historia jest przedstawiana wraz z pewnymi 
brakującymi informacjami, które, co bardzo ważne, nie powinny być 
wymyślane ani odgadywane przez zespół. Brakujące informacje należy 
zebrać z różnych wiarygodnych źródeł (oficjalnych raportów, statystyk, 
studiów przypadku, badań, wywiadów, platform itp.).

Podczas pracy z tą techniką, główne pytania, które zespół musi zadać 
w każdym artykule, to:

• Czego/kogo tu brakuje?
• Czego/kogo nie przedstawiono?
• Co/kogo pominięto?
• Co wiemy, jest częścią tej historii, ale zostało pominięte?
• Kto kontrolował/wpływał na to, co dokładnie pojawia się w artykule?
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Te odpowiedzi mogą poprowadzić zespół do konkretnych źródeł 
informacji, z których faktycznie można wyodrębnić brakujące elementy, 
mogące zostać wykorzystane w przedstawieniu. Pytania te mogą być 
również użyte jako narzędzie do zadawania pytań podczas występu – aby 
wywołać u publiczności odnalezienie brakujących informacji lub postawić 
krytyczne pytania dotyczące „kompletności” artykułu medialnego. Treść 
artykułu/treści medialnej, a także brakujące informacje, można wykorzystać 
w scenie lub dostosować w celu dopasowania do przebiegu gry.

Przykłady:
• Artykuł o wzorcach konsumpcyjnych wśród młodych ludzi, 

uzupełniony statystykami lub informacjami/raportami o trudnych 
realiach robotników w fabrykach, w których produkuje się najwięcej 
sprzedawanych przedmiotów.

• Artykuł informacyjny o odnoszącej sukcesy kobiecie CEO i jej sukcesie 
zawodowym, który zostanie przedstawiony wraz z informacją o 
liczbie kobiet CEO w danym kraju/kontynencie/dziedzinie pracy, a 
także o doświadczeniach innych kobiet i o tym, jak zniechęcono je do 
naśladowania podobnych wzorców i napotykały wyraźnie stereotypowe 
podejście w dziedzinach zdominowanych przez mężczyzn.

• Materiał medialny opisujący projekt międzynarodowej firmy i 
realizowane przez nią projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności, 
uzupełniony o informacje o koncepcji Green Washingu oraz o 
dotychczasowej historii braku odpowiedzialności tej samej firmy 
w różnych obszarach praw człowieka lub środowiska, w innych 
częściach świata.

Historia z równoległymi akcjami
Ta technika oznacza to, że na scenie prezentowane są dwa działania, 

które odbywają się równolegle w jeden z następujących sposobów:
• Jedna osoba czyta różne części artykułu, podczas gdy różni członkowie 

zespołu odgrywają określone działania/zdarzenia (z artykułu).
• Dwie akcje teatralne (przedstawiające wydarzenia rozgrywające się w 

różnych miejscach) równolegle na scenie (niezależne od siebie), ale 
połączone z materiałami informacyjnymi. Te dwa „działania” można 
wybrać w taki sposób, aby wzajemnie się uzupełniały lub zaprzeczały 
sobie czy rzucały inne światło na sprawę itp.
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Podczas korzystania z tej techniki ważne jest, aby ją w przejrzysty 
sposób. Równoległe działania powinny być jasne w każdym momencie 
na scenie. Tekst artykułu/treści medialnej może być użyty w scenie lub 
może być dostosowany w celu dopasowania do przebiegu akcji.

Przykłady:
• Artykuł opisuje ogromne obciążenie pracowników w określonej 

branży oraz to, jak wpływa to na ich zdrowie i życie społeczne itp. 
Przedstawienie z wykorzystaniem tej techniki może pokazać, z jednej 
strony sceny, pracownika(-ów) obciążonego niekończącymi się 
zadaniami, a z drugiej strony czynności, które odbywają się w tym 
samym czasie poza pracą (życie towarzyskie, spotkania rodzinne itp.).

• Artykuł informacyjny o postępującej nowej ustawie dotyczącej praw 
LGBTQ+, która może być skonfrontowana z równoległą obecnością 
stereotypów, zastraszania i negatywnych zachowań, których doświadczają 
osoby należące do społeczności LGBTQ+ w codziennym życiu.

• Artykuł o uchodźcach i ich zmaganiach w związku z przybyciem 
do kraju odgrywany jest równolegle do zwykłych obywateli tej 
społeczności, którzy słyszą o uchodźcach, okazują obojętność, 
wymieniają uprzedzenia, negatywne wypowiedzi, a także postawy 
wspierające (odzwierciedlające opinie społeczności).

Historie sprzeczne / historie skrzyżowane
 
W przypadku tej techniki zespół wykorzystuje więcej niż jeden 

artykuł. Najczęściej w przedstawieniu łączone są sprzeczne ze sobą 
artykuły. Artykuły, które łączą się, uzupełniają lub mogą być również 
wykorzystywane w podejściu cross-story.

Tekst artykułu/treści medialnej może być użyty w scenie bezpośrednio 
lub zostać dopasowany do przebiegu akcji. Scen mogą być budowane 
w dowolny sposób, od naturalnego, realistycznego do czegoś zupełnie 
absurdalnego lub paradoksalnego. Artykuły mogą być wykorzystywane 
w scenach naprzemiennie lub być mieszane w tych samych scenach.

Przykłady:
• W przedstawieniu można wykorzystać artykuł o marnotrawieniu 

żywności i inny artykuł o ubóstwie/głodzie - połączyć je w sposób 
podkreślający sprzeczność.
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• Scena łącząca artykuł o reformie programów nauczania i tematach, 
które należy poruszyć, oraz inny artykuł, który wskazuje na wysoki 
poziom przemocy domowej w społeczeństwie.

• Scena z wiadomościami o dziesiątym generalnym lockdownie w 
pewnej społeczności/kraju z powodu Covid19, kolejna o tym, jak Nowa 
Zelandia poradziła sobie z wybuchem Covid19 w 2020 roku, jedna z 
wiadomościami o różnych negatywnych konsekwencjach blokady 
i druga krytyczna na temat sposobu postępowania Nowej Zelandii z 
Covid19. Wszystkie te wiadomości są ze sobą powiązane w sposób 
krzyżowy lub sprzeczny i można je przełożyć na sztukę sceniczną.

Historia z przerysowanymi/wyolbrzymionymi elementami

Pewne aspekty historii są  przesadnie wyolbrzymione pod względem 
rozmiaru, wyglądu, objętości itp. Ta technika może wykorzystywać 
elementy groteskowe lub błazeńskie, takie jak duże przedmioty, kostiumy, 
rekwizyty itp., które należy w odpowiedni sposób powiązać z osobą, 
problemem lub działaniem ujętym w artykule.

Tekst artykułu/treści medialnej może być wykorzystany w scenie lub 
może być dostosowany tak, aby pasował do przebiegu przedstawienia. 
Spektakl może być ukształtowany w dowolny sposób, od naturalnego, 
przez realistyczny do czegoś absurdalnego lub paradoksalnego.
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Przykłady:
• Artykuł o znęcaniu się funkcjonariuszy policji, przedstawiony przy 

użyciu przerysowanych „narzędzi” policjantów; nawet jeśli nie jest to 
broń – ukazanie pozycji władzy i jak łatwo może dojść do nadużyć.

• Udramatyzowanie artykułu o ulicznym nękaniu lub znęcaniu się 
poprzez przedstawienie wydarzeń z ofiarami takich zachowań z 
bardzo dużymi napisami (brudne, brzydkie, grube, dziwki, śmierdzące, 
pedały, złodzieje, diabły itp.) przyczepionych do ich ciał; są to etykiety, 
które oprawcy widzą, kiedy patrzą/myślą o tych ludziach (etykiety są 
praktycznie jedyną rzeczą, którą widzą).

• Artykuł przedstawiający historie różnych kobiet doświadczających 
przemocy ze strony swoich partnerów może być odegrany z 
uczuciami (strach, władza, smutek, złość, pewność siebie itp.) tych kobiet 
przedstawianych przez różnych aktorów, ubranych w określony 
sposób. Podczas spektaklu te „postacie odczuć” albo przeszkadzają 
kobietom, obejmują je, otaczają, blokują, albo mogą stawać się coraz 
mniejsze lub oddalać się od kobiet jak najdalej.

Historia z elementami reklamowymi

Celem reklamy jest sprzedaż produktu, usługi lub pomysłu i zazwyczaj 
wykorzystuje raczej nieracjonalne metody, takie jak:
• ukrywanie prawdy
• prosta muzyka, łatwe do odtworzenia dżingle
• zdjęcia „atrakcyjnych” ludzi – zwłaszcza dziewcząt lub kobiet
• krótkie frazy – hasła (aby mieć wpływ, nawet jeśli są bez znaczenia)

Podczas pracy z tą techniką aktorzy stosują podobne metody, aby 
zobrazować wydarzenia/problemy z wybranego artykułu (artykułów). 
Metody te można wykorzystać do „sprzedania” niektórych aspektów 
artykułu lub do podkreślenia pewnych kwestii lub tematów.

Tekst artykułu/treści medialnej może być wykorzystany w scenie lub 
może być dostosowany tak, aby pasował do przebiegu gry.
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Przykłady:
• Pewne zdanie(a) wypowiedziane przez osobę w artykule mogą stać się 

hasłem(ami)/dźwiękiem(ami) używanymi wielokrotnie podczas występu.
• Artykuł o różnych statystykach na temat tego, jak ludzie są otwarci w 

społeczeństwie, można przełożyć na przedstawienie na targu/bazarze, 
gdzie ludzie sprzedają stare myśli/pomysły i kupują nowe.

• Materiał o wyborach powszechnych można odegrać jako aukcję 
różnych kandydatów

Historia z aspektem historycznym

Wydarzenia przedstawione z wybranego artykułu (artykułów) są 
powiązane z odpowiednimi faktami historycznymi/wydarzeniami z 
przeszłości lub z czasów teraźniejszych, z tej samej lub różnych części 
świata. Porównanie z sytuacjami z innych krajów można przeprowadzić w 
celu poszukiwania rozwiązań lub krytycznej refleksji nad okolicznościami 
w danym kraju/regionie.

Forma może być ujęta w dowolny sposób, od realistycznej do czegoś 
absurdalnego lub paradoksalnego. Artykuły i informacje/dodatki 
historyczne mogą być używane w scenach naprzemiennych lub mieszane 
w tych samych scenach. Tekst artykułu/treści medialnej może być 
wykorzystany w scenie lub może być dostosowany w celu dopasowania 
do przebiegu akcji.

Przykłady:
• Artykuł o niskich pensjach wypłaccnych robotnikom (z określonej 

branży lub w ogóle w kraju) w obecnych czasach łączy się w spektaklu 
z momentami/wydarzeniami z czasów niewolnictwa.

• Informacje o zróżnicowaniu wynagrodzenia ze względu na płeć są odtwarzane 
wraz z informacjami o sytuacji kobiet przed uzyskaniem prawa do głosowania.

• Materiał o przepełnionych więzieniach jest połączony z informacjami 
z innego kraju, który ma niski wskaźnik przestępczości i niską liczbę 
osadzonych w więzieniach; lub może być połączona z informacjami z 
poprzedniego okresu w tym samym kraju.

• Artykuł na temat obowiązującego w Polsce restrykcyjnego prawa 
aborcyjnego w połączeniu z informacją o konsekwencjach całkowitego 
zakazu aborcji w czasach komunizmu w Rumunii.
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Historia przedstawiona w formie wywiadu

Osoby, które są uczestnikami wydarzeń przedstawianych w 
wiadomościach, udzielają wywiadów na scenie, w momencie trwania akcji 
(tej przedstawionej w artykule), podobnie jak piłkarze udzielają wywiadów 
w przerwach meczu. Pozwala to na głębszą eksplorację wewnętrznej 
rzeczywistości i myśli zaangażowanych postaci, a także może zapewnić 
widzom przestrzeń do zadawania pytań. Od każdego zespołu zależy, jak 
zastosuje tę technikę – czy pytania zostaną zadane wszystkim bohaterom, 
czy tylko niektórym, i jak długo część „wywiadowa” jest prowadzona.

Tekst artykułu/treści medialnej może być wykorzystany w scenie lub 
w inny sposób dostosowany do przebiegu akcji. Akt można kształtować 
w dowolny sposób, od naturalnego, realistycznego po coś absurdalny 
lub paradoksalny. Ta technika może również podkreślić często natrętne 
podejście dziennikarzy lub reporterów, a także ich brak wrażliwości w 
terenie i sposób przedstawiania różnych wydarzeń.

Przykłady:
• Artykuł o uchodźcach i migrantach, odegrany wywiadami podczas ich 

podróży z własnych krajów; na drogach, na granicach, w interakcji z różnymi 
osobami po drodze, w tym z funkcjonariuszami kontroli granicznej czy policji.

• Wiadomości o incydentach rasistowskich, molestowaniu seksualnym, 
mowie nienawiści, cybernękaniu, nielegalnym wylesianiu itp. mogą być 
przedstawione za pomocą wywiadów terenowych z samymi napastnikami.

• Materiał o niepewnych warunkach życia/pracy można przedstawić za 
pomocą wywiadów z osobami znajdującymi się w omawianej sytuacji.
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Historia z odpowiednio zaznaczonymi emocjami

Wiele artykułów przedstawia różne aspekty społeczeństwa w bardzo 
zimny, bezduszny sposób; zwłaszcza te, które odnoszą się do liczb, statystyk, 
ankiet, obserwacji behawioralnych itp. Konsumenci mediów są często 
znieczuleni na realia, o których czytają w wiadomościach. Ta technika 
ma na celu rozbudzenie wrażliwości i zdolności widzów do przyswajania 
wiadomości jako czegoś rzeczywistego i konkretnego; ujawnienie na scenie 
tego, co historia często kryje  pod liczbami, kliszami lub nadużywanymi 
terminami (które z powodu nadużywania straciły zdolność wywoływania 
odpowiednich emocji u czytelnika/odbiorcy mediów).

Technika ta sprawia, że odpowiadające im emocje stają się widoczne/realne, 
poprzez użycie analogii, symboli lub innych równoważnych konkretnych 
słów lub działań. Tekst artykułu/treści medialnej może być wykorzystany w 
konkretnej scenie lub może być dostosowany do przebiegu całej akcji.

Przykłady:
• Artykuł o sytuacji praw LGBTQ+ na świecie (skupiony na liczbach i 

statystykach) można zobrazować z małymi demonstracjami realiów 
osób stojących za tymi liczbami (jak ludzie są zabijani z powodu 
ich orientacji seksualnej, jak tragiczne jest życie niektórych par w 
określonych miejscach na świecie itp.) w celu wywołania emocji 
wykraczających poza wiedzę podaną w artykule.

• Materiał o cyberprzemocy i jej psychologicznym wpływie na 
nastolatków można udramatyzować, skupiając się na jednym uczniu, 
aby pokazać jego życie emocjonalne i zmagania w domu, jego zaufanie 
i złamane zaufanie w stosunku do przyjaciół i różnych partnerów 
romantycznych, kwestionując siebie i życie w ogólnie i jak to wszystko 
prowadzi do zwiększonej podatności na cyberprzemoc i jak stało się to 
kroplą wypełniającą czarę, prowadzącą do próby samobójczej.

• Wiadomości o zanieczyszczeniu plastikiem, globalnym ociepleniu i zmianach 
klimatu można odegrać za pomocą symboli i/lub obrazów prawdziwych ofiar takich 
zjawisk: zwierząt dławiących się plastikiem, wymierających gatunków, żyznej ziemi 
zamieniającej się w pustynię, zwierząt umierających z pragnienia itp. połączone z 
małymi scenami przedstawiającymi negatywne konsekwencje, takie jak ludzkie 
zachorowania z powodu zanieczyszczenia lub nowych chorób, uchodźcy klimatyczni, 
ludzie dotknięci powodziami, burzami lub tornadami, wielkimi pożarami itp.
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Doświadczenie pokazało, że pojawiają się takie przypadki/sytuacje, 
kiedy  techniki te nakładały się na siebie lub trudno było je rozróżnić.

Sytuacje, w których się to zdarza, mogą być następujące:

• „Historię z brakującymi informacjami” może być mylona z „Historią 
krzyżową/sprzeczną”. Może się tak zdarzyć, jeśli brakujące informacje 
zostały faktycznie zaczerpnięte z różnych artykułów lub treści 
medialnych. Zarówno informacje brakujące jak i sprzeczne można 
wydobyć z materiałów, które nie stanowią treści medialnych.

•  „Historie skrzyżowane/sprzeczne” mogą być odgrywane jako „Historia 
z równoległą akcją”, (co nie musi się wydarzyć) kiedy tak jest, jesteśmy 
świadkami użycia dwóch technik w tym samym przedstawieniu.

• „Historie skrzyżowane/sprzeczne” można pomylić z „Historią z aspektem 
historycznym”; w „Opowieściach krzyżowych/sprzecznych” posługujemy 
się różnymi artykułami medialnymi, w „Podejściu historycznym” 
wykorzystujemy dane z podręczników historycznych, oficjalnych zapisów 
itp., które czasami są publikowane i upubliczniane jako treści medialne. 
Jeśli działamy ze zrozumieniem, że jakakolwiek publikacja jest rodzajem 
treści medialnej, wówczas „Historia z podejściem historycznym” może 
być uważana za podtechnikę „Historii krzyżowych/sprzecznych”.

• „Historia dokładnie w kontekście” może być podobna do „Historii z 
odpowiednio zaznaczonymi emocjami” zwłaszcza w sytuacjach, gdy 
przedstawienie kontekstu ma na celu ujawnienie lub przybliżenie 
odbiorcom emocji i uczuć zawartych w wybranym artykule. Niemniej 
jednak dokładny kontekst nie musi być powiązany z emocjami, a z kolei 
Historia z odpowiednio zaznaczonymi jej emocjami nie musi rzucać 
światła na kontekst, w którym rozgrywają się pewne historie.

• „Historię z odpowiednio zaznaczonymi emocjami” można łatwo pomylić 
z jakąkolwiek inną techniką, w której decydujemy się pracować z tematami 
emocjonalnymi lub okazywać emocje. W „Historii z odpowiednio 
zaznaczonymi emocjami” naszym głównym celem jest uwrażliwienie 
odbiorców na kwestie, które mogą być abstrakcyjne i dalekie od ich 
emocjonalnej rzeczywistości. W przypadku innych technik dążymy do 
innych celów, czasem także emocjonalnych, ale jednak z innych powodów.
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• Przykładów takich sytuacji może być więcej, w zależności od 
wybranego artykułu (artykułów) i podejścia.
 
Tak, zdecydowanie w niektórych szczególnych sytuacjach 

techniki te nakładają się na siebie, nie są w 100% odrębne i nie ma 
takiej gwarancji, że z danego materiału uda się stworzyć dzieło, które 
jednocześnie nie pasuje  do innej techniki (przynajmniej częściowo ).

I nie ma w tym nic nieprawidłowego, te techniki to tylko opcje, punkty 
wejścia i różne narzędzia do przełożenia artykułu na przedstawienie. To 
naprawdę nie ma znaczenia, jeśli narzędzia te nie są w 100% transparentne. 
Jeśli służą celowi, jakim jest rozpoczęcie zainicjowanie procesu twórczego, 
generowanie pomysłów i możliwości pracy z materiałem, wówczas 
spełniają swoją misję.

W praktyce aktorzy łączą te techniki, aby tworzyć bogate i bardziej 
złożone spektakle. Teoretyczne przedstawienie każdej z tych technik 
osobno, służy jedynie zrozumieniu i ułatwieniu pracy z metodologią 
Teatru Gazetowego. 
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Teatr Gazetowy
 – Przykładowe Scenariusze

Wybraliśmy przykłady scenariuszy, które powstały podczas naszej 
współpracy w ramach Teatru Gazetowego w różnych krajach, aby 
zilustrować, w jaki sposób niektóre techniki zostały wykorzystane w 
praktyce.

Najpierw wskazujemy kraje, tematy i zastosowane techniki, a 
następnie rozszerzoną wersję szczegółową dla każdego przykładu.

Portugalia – Cyberprzemoc/seksting/presja rówieśnicza („Historia z 
elementami reklamowymi”, „Historie krzyżowe/sprzeczne”)

Rumunia – Przemoc ze względu na płeć w rumuńskim dyskursie 
publicznym („Historia z elementami reklamowymi”, „Historie skrzyżowane/sprzeczne”, 
„Historia z elementami wyolbrzymionymi”, „Historia z brakującymi informacjami”)

Polska – Zabójstwo kobiet w Ameryce Łacińskiej („Historia dokładnie 
w kontekście”, „Historia z brakującymi informacjami”, „Historia z odpowiednio 
zaznaczonymi emocjami”)

Węgry – Przemoc domowa („Historia z brakującymi informacjami”, 
„Historia z elementami reklamowymi”, „Historia dokładnie w kontekście”)

Grecja – Niepewność mieszkaniowa („Historia z brakującymi 
informacjami”, „Historia z wyolbrzymionymi elementami”, „Historia dokładnie 
w kontekście”, „Historia wyrwana z kontekstu”, „Historia z elementami 
reklamowymi”, „Historia z odpowiednio zaznaczonymi emocjami”, „Historia plus 
równoległe działanie”)

Norwegia – Brak infrastruktury transportu publicznego („Historia z 
brakującymi informacjami”, „Historia z odpowiednio zaznaczonymi emocjami”)
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Portugal

Tytuł: 
“Jesteś ON czy OFF (line)?”

Temat: 
Cyberprzemoc/sexting/presja rówieśnicza 

Źródła: 
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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Wykorzystane techniki:
 („Historia z elementami reklamowymi”, 

„Historie krzyżowe/sprzeczne”)

Streszczenie:
 Pięć przyjaciółek, w domu jednej z nich, rozmawia o sprawach codziennych. 

Nagle jedna z dziewczyn otrzymuje propozycję od swojego chłopaka. Prosi ją, 
aby wysłała mu kilka nagich zdjęć. Wokół tej kwestii pojawia się dyskusja, w 
której niektórzy znajomi popierają pomysł (mają już partnera i też to robią), 
inni są przeciw (martwią się negatywnymi konsekwencjami), a jeden jest po 
prostu nieuważny podczas tej wymiany zdań. 

Scena 1: Reklama w telewizji – grupa dziewcząt śpiewa
W telewizji słyszymy reklamę –która jest metaforą tego, jak nastolatki 

żyją/eksplorują swoją intymność/związki w dzisiejszych czasach, 
nieświadomi konsekwencji!

Scena 2: Dziewczyny zastygają, a na scenie słychać nagranie głosowe
Chłopak jednej z dziewczyn wysyła jej wiadomość z prośbą o 

przesłanie mu kilku nagich zdjęć (słyszymy nagranie głosowe, które 
stanowi przykład pisemnej wiadomości)

Scena zostaje zamrożona – odbywa się pierwsza dyskusja z publicznością

Scena 3: Dziewczyna mówi swoim przyjaciółkom o co właśnie 
poprosił ją chłopak

Mówi swoim znajomym, że jej chłopak prosił o nagie zdjęcia i nie jest 
pewna, co robić. Pyta o opinię, ale nikt się nie zgadza. Scena kończy się 
otwartym zakończeniem.

Fabuła ponownie się zamraża i rozpoczyna się kolejna dyskusja.
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Romania

Tytuł:
 “Bananowy Kabaret” 

 

Temat: 
Przemoc ze względu na płeć w rumuńskim dyskursie publicznym 

Gender-based violence in Romanian public discourse

Źródła: 
artykuły z dziennika, nagrania vide, reklamy telewizyjne, rozmowy online 
(pobrane z określonej grupy w mediach społecznościowych, w której 
dziewczyny publikują zrzuty ekranu z rozmowami, przeprowadzone z 
przypadkowymi osobami, które próbowały nawiązać z nimi kontakt)

Główne artykuły:
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 
(każda z bohaterek powyższych artykułów opublikowała nagranie, które następnie 
stało się obiektem zainteresowania dziennikarzy i głównym tematem artykułów)
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Wykorzystane techniki: 
„Historia z elementami reklamowymi”, „Historie skrzyżowane/

sprzeczne”, „Historia z elementami wyolbrzymionymi”, „Historia z 
brakującymi informacjami”

Streszczenie:
 Spektakl ma formę pokazu kabaretowego/burleski z kilkoma 

różnymi częściami moderowanymi przez gospodarza (który nie jest 
Jokerem spektaklu): vlogera, który publicznie podżegał do gwałtu i reakcji 
aktywistów oraz komentatorów internetowych, osobę publiczną, która 
publicznie podżeganą do przemocy wobec kobiet, skomponowała 
piosenkę zawierającą statystyki dotyczące przemocy ze względu na płeć w 
Rumunii, której tekst stworzono na podstawie  rozmów z nieznajomymi 
zamieszczonych przez kobiety w Internecie.

Intro – Aktorzy tańczą i śpiewają krótką piosenkę, która będzie 
powtarzana po każdej scenie. Dzingiel stanowi krótka część popularnej 
rumuńskiej melodii disco (z lat 90.), w której gra słów oparta jest na 
podtekstach seksualnych. (Słowo, które również się powtarza: banan)

Gospodarz (nie joker) wita widzów na pokazie i zapowiada 
pierwszą część spektaklu

Scena 1: Dwóch aktorów, mężczyzna i kobieta, odtwarzają różne 
rozmowy online, w których mężczyzna zaleca się do dziewczyny i staje 
się stopniowo agresywny z powodu braku odpowiedzi lub odrzucenia. 

Prowadzący prosi oklaski i przedstawia następną część

Scena 2: Aktor odgrywa Colo, vlogera, który odtwarza przemówienie, 
opublikowane na swoim osobistym koncie. (w przemówieniu tym 
promował gwałt i obwinianie ofiar). Po jego przemówieniu scena ta 
spotyka się z różnymi reakcjami: jedna aktywistka składa skargę na ten 
film i zderza się z reakcją zwolenników Colo. Scena kończy się, gdy Colo 
deklaruje, że żałuje i że to wszystko było tylko żartem. Decyduje się na 
taki krok dopiero po interwencji policji
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Gospodarz zapowiada przerwę na reklamy.

Reklama nakręcona wcześniej przez aktorów. Zawiera ona różne 
momenty, w których podkreślana jest seksualizacja kobiet.  

Gospodarz przedstawia następnego gościa.

Scena 3: Aktorka odgrywa rolę Dany Budeanu, producentkę 
internetowego programu, która odtwtarza przemówienie, wygłoszone 
przez nią w jednym ze swoich programów, w którym zachęca do przemocy 
fizycznej wobec kobiet ze strony ich partnerów.

Inni aktorzy pod koniec jej wystąpienia przedstawiają ostatnie 
statystyki z Rumunii dotyczące kwestii przemocy ze względu na płeć.

Gospodarz dziękuje wszystkim za udział i zamyka pokaz.
Joker przejmuje dyskusję z publicznością.
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Polska

Title: 
„Zapatos Rojos/ Czerwone Buty”

Temat: 
Kobietobójstwo

Żródła:
 Artykuł zatytułowany  „Latynoskie piekło kobiet”, który ukazał się 

w Tygodniku Powszechnym w styczniu 2020 roku. Artykuł opowiada 
historie kobiet z Ameryki Łacińskiej, które doświadczają/doświadczyły 
przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej często prowadzącej do 
ich śmierci. Zjawisko to doczekało się swojej nazwy  - feminiciado/
kobietobójstwo, co oznacza nie co innego jak zabójstwo kobiet. 

Wykorzystane techniki:
 „Historia dokładnie w kontekście”, „Historia z brakującymi 

informacjami”, „Historia z odpowiednio zaznaczonymi emocjami”

Przed każdą sceną lub po niej, narrator krótko opisuje i przedstawia 
widzom brakujące elementy informacji.
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Scena 1:
Maria i Diego są rano w swoim mieszkaniu, ona przygotowuje dla 

niego śniadanie, on spóźnia się do pracy i jest zły, że nie wyprasowała mu 
koszuli. Krzyczy na nią i popycha ją.

Scena 2:
Maria jest w drodze na rozmowę o pracę (fakt, który ukrywa przed 

swoim partnerem); poznaje koleżankę, która dawno jej nie widziała. 
Kobieta zauważa, że Maria ma siniaki na ramieniu, wygląda na zmęczoną 
i smutną; pyta, czy wszystko w porządku. Maria uspokaja ją, mówiąc, 
że wszystko jest w porządku i rusza na spotkanie. W biurze szefowa, 
która jest kobietą, niemal postanawia zatrudnić Marię, ale w ostatniej 
chwili odkrywa, że kobieta jest we wczesnej ciąży, co dyskwalifikuje ją z 
możliwości zdobycia stanowiska i lepszych szans życiowych na przyszłość.

Scena 3:
Maria wraca do domu, Diego już tam jest, wyraźnie wściekły, że jest 

poza domem, spóźniona i nie przygotowała posiłku. Między Kobietą a 
mężczyzną odgrywa się metaforyczny taniec przemocy. Inne „postacie 
kobiece” dołączają do sceny, jako symbol ofiar kobiet na całym świecie.

Scena 4:
Kilka lat później - widzimy Marię z córką, mijają boisko piłkarskie, 

na którym chłopcy trenują piłkę nożną. Mała dziewczynka jest 
zainteresowana zabawą z nimi, więc podchodzą do trenerki, z pytaniem, 
czy można dołączyć do drużyny. Trener odpowiada, że na boisku trenują 
zeszłoroczni mistrzowie regionu i nie ma wśród nich żadnej dziewczyny. 
piłka nożna i ta aktywność jest przeznaczona wyłącznie dla chłopców. 
Odrzucona dziewczyna i jej matka odchodzą. W dordze powrotnej do 
domu mijają manifestację popierającą prawa kobiet i walczącą z przemocą 
domową. Maria odmawia zabrania ulotki z informacją o tym, gdzie 
szukać pomocy, ale zabiera ją jej córka.
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Scena 5:
Maria z córką wracają do domu, Diego już tam jest - jak zwykle 

wzburzony. Córka podchodzi do niego z ulotką, prosząc o złożenie jej 
w samolot. Mężczyzna spogląda na papier i wpada w furię z powodu 
znalezionych tam informacji. Zaczyna krzyczeć na Marię, popychać ją i 
bić, ona próbuje walczyć z pomocą „postaci kobiecych” (reprezentujących 
solidarność ofiar), ale nie może sobie z nim poradzić. W stylu poetyckiego, 
ale tragicznego tańca zabija ją w obecności ich córki.

Zakończenie:
Aktorzy przedstawiają krótkie podsumowanie faktów na temat 

„feminiciado” w krajach latynoskich. W tle (za pomocą projektora) 
odtwarzane jest wideo z prawdziwych protestów wraz z oryginalną protest 
song – El violador eres tu (https://www.youtube.com/watch?v=tB1cWh27rmI)
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Węgry

Tytuł:
 Zagadka

Temat:
 Przemoc domowa (młody mężczyzna bijący rodziców)

Źródła: 
Artykuł w mediach podsumował to wydarzenie w następujący sposób: 
„Rozpoczęło się postępowanie sądowe w sprawie 24-letniego mężczyzny, 

który regularnie bił swoją matkę, ojca i babcię borykających się z ograniczoną 
sprawnością ruchową między lipcem 2018 a grudniem 2019 roku. Kilka razy ich 
okradł. Zdarzało się, że bił matkę pod wpływem alkoholu, gryzł ją w rękę i kopał 
w rytm wierszyków/rymowanek dziecięcych. Ugryzł babcię, uderzył ojca pięścią w 
głowę. Prokurator wniósł o pozbawienie wolności”.

Wykorzystane techniki: 
„Historia z brakującymi informacjami”, „Historia z elementami 

reklamowymi”, „Historia dokładnie w kontekście

Scena 1: Zsolt (mężczyzna dopuszczający się przemocy wobec 
członków rodziny) zostaje aresztowany przez policję.

Scena 2: (przeszłość) Mónika (matka) bawi się z 4-letnim Zsoltem, 
uczy go rymowanek. Kálmán (ojciec) jest pijany, żąda od Móniki 
pieniędzy, zaczyna bić i kopać ją i dziecko.

 
Scena 3: Kálmán, Mónika i Zsolt przeprowadzają się do babci, 

ponieważ Kalman jest uzależniony od alkoholu i hazardu - stracili 
mieszkanie w miasteczku. Ibolya (babcia) nienawidzi Móniki, ponieważ 
uważa, że to ona jest przyczyną alkoholizmu Kálmána.
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Scena 4: Zsolt zostaje oddany pod opiekę państwa, ponieważ rodzice 
nie mogą się nim zaopiekować. Mónika rzadko go odwiedza, łudzi go 
obietnicami wyprowadzenia go z placówki opiekuńczej, co się nie 
wydarza. Podczas wizyt powtarza rymowankę swojemu synowi.

Scena 5: Zsolt ma 22 lata, wychodzi z placówki , wraca do domu z 
zebranymi pieniędzmi, które wydaje rodzina. Zsolt mści się za utracone 
dzieciństwo i zaczyna bić rodzinę. Zaczyna kopać matkę, wypowiadając 
rymowankę.

Scena 6: Prokurator odczytuje zarzuty przeciwko Zsoltowi.
Scena X (używana tylko w procesie przygotowania): Kálmán ma ochotę pójść 

do baru i zagrać na automacie, głosy anioła i diabła mówią mu, co ma robić, a on 
ulega Diabelskiemu Głosowi.
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Grecja

Tytuł: 
Leonidas

Temat: 
Niepewność mieszkaniowa

Źródła:
Głównym artykułem był wywiad z Leonidasem, który został bezdomny w 

wieku 63 lat z powodu kryzysu ekonomicznego, Kryzys ten doprowadził do utraty 
pracy Leonidasa w księgarni, w której pracował od wielu lat. Po 10 latach, w końcu 
jakoś (poprzez media społecznościowe i dzięki ogromnej i szybkiej reakcji opinii 
publicznej) udało mu się zebrać tysiące książek i założyć antykwariat, który prowadzi 
do dziś, a jego pracownicy to także bezdomni.
(https://www.kathimerini.gr/life/people/1067108/mathimata-zois-apo-enan-astego/)

Wykorzystane techniki:
 („Historia z brakującymi informacjami”, „Historia z wyolbrzymionymi 

elementami”, „Historia dokładnie w kontekście”, „Historia wyrwana z kontekstu”, 
„Historia z elementami reklamowymi”, „Historia z odpowiednio zaznaczonymi 
emocjami”, „Historia plus równoległe działanie”)

Część pierwsza:
• Wykorzystaliśmy elementy wyobraźni, oparte i powiązane z historią 

Leonidasa (Poza kontekstem + Wyolbrzymione elementy), do stworzenia 
gry telewizyjnej (Elementy reklamowe), a także wykorzystaliśmy 
dodatkowe informacje i postacie z innych historii - artykuły (Brakująca 
Informacja), głównie o statystykach dotyczących sytuacji mieszkaniowej 
i bezdomności, które przekształciliśmy w konkretne historie 
poszczególnych osób (Odpowiednio zaznaczone emocje) tworząc pytania do 
gry, w stylu programu telewizyjnego „Milionerzy”.
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• Scena jest podzielona na dwie części; po lewej stronie odbywa 
się program telewizyjny, a po prawej stronie widzimy mieszkanie 
Leonidasa, na chwilę przed tym, jak po raz ostatni wychodzi z domu 
i staje się bezdomnym; Leonidas ogląda telewizję i ogląda SIEBIE w 
programie, który odbywa się na lewej połowie (Równoległe akcje).

• W programie (o nazwie „Vicious Circle”) występuje 3 graczy: 
Leonidas, Adrian (jego były pracodawca w księgarni) i Stamatis 
(mężczyzna, który niedługo straci swój dom). Pozostałe postacie to 
Prezenter (postać groteskowa) i jeden komentator.

• W końcu Leonidas wygrywa program, odpowiadając poprawnie na 
wszystkie pytania. Następnie publiczność dowiaduje się, że Leonidas 
ma tak dużą wiedzę na temat bezdomności, ponieważ JEST bezdomny!

Część druga
• Po zakończeniu programu Leonidas zostaje przedstawiony na scenie, 

siedząc na swojej domowej kanapie i rozumiemy, że oglądał program 
telewizyjny przez cały ten czas i że to była powtórka (Przeszłość, 
Teraźniejszość i Przyszłość są tutaj połączone w taki sposób, aby 
podkreślić, że każdy niespodziewanie, w jednej chwili może stracić 
komfort i dom).

• Leonidas wyłącza telewizor, zaczyna pakować swoje rzeczy i próbuje 
wyjść na różne sposoby, by w końcu opuścić mieszkanie (cała ta część 
jest CICHA i CIEMNA, w przeciwieństwie do pierwszej wypełnionej 
mową , muzyka, hałasem, światłami).

Zakończenie
• Publiczność widzi Leonidasa zamykającego za sobą drzwi swojego 

dawnego domu i odchodzącego powoli, zwróconego do publiczności 
plecami. Światła powoli gasną i pojawia się Joker.
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Norwegia

Tytuł: 
Kilka autobusów, kilka możliwości

Temat: 
Brak infrastruktury transportu publicznego

Źródła:
 Gazeta lokalna (w wersji drukowanej); Publiczne wpisy w mediach 

społecznościowych młodych osób dotkniętych problemem; Strona firmy 
autobusowej.

Wykorzystane techniki:
„Historia z brakującymi informacjami”, „Historia z odpowiednio 

zaznaczonymi emocjami”

Scena 1: Ze szkoły do szkoły tańca (z jednej wioski do drugiej)
Scena zaczyna się w klasie w Balestrand, w klasie szkolnej. Dwóch 

uczniów stara się uzyskać zgodę nauczyciela na opuszczenie klasy pięć 
minut przed końcem. Muszą dotrzeć do autobusu, który zabierze ich 
do Leikanger, gdzie odbywają się lekcje tańca. Leikanger znajduje się 30 
minut jazdy autobusem od Balestrand. Nauczyciel odmawia. Po szkolnym 
dzwonku uczniowie muszą się spieszyć. Planują kupić jedzenie w sklepie 
przy przystanku autobusowym, ale są spóźnieni, więc muszą zrezygnować 
z jedzenia. Słyszymy ich rozmowę w autobusie. Bardzo się denerwują, że 
nie mają nic do jedzenia, ale jednocześnie cieszą się, że mogą uczęszczać na 
zajęcia taneczneczne, które są ich ulubioną aktywnością w czasie wolnym.
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Scena 2: Zajęcia w czasie wolnym / zajęcia taneczne
Uczniowie przyjeżdżają na zajęcia taneczne i spotykają się ze swoimi 

przyjaciółmi oraz nauczycielem. Po zakończeniu zajęć jeden z uczniów 
informuje wszystkich o imprezie, którą planuje na weekend w jednej z 
najbliższych wiosek. Wszyscy są tym bardzo podekscytowani. Wszyscy 
są chętni, ale niektórzy z nich dowiadują się, że nie ma odpowiedniego 
transportu.

Później widzimy dwóch uczniów z Balestrand, którzy próbują obliczyć, 
ile godzin muszą czekać w Leikanger, aby móc wrócić do swojej szkoły 
z internatem w Balestrand. Kiedy inni uczniowie słyszą, że dziewczyny 
z Balestrand muszą czekać 3 godziny, zapraszają je na spotkanie, które 
zaplanowali na ten wieczór.

Scena 3: Spotkanie rady młodzieży w Leikanger
Dziewczyny z Balestrand bardzo się cieszą z zaproszenia i dołączają do 

spotkania. To jedno z cyklicznych spotkań rady młodzieżowej, podczas 
których mogą dyskutować o różnych problemach, jakie pojawiają się w 
życiu codziennym, a jednym z nich jest transport publiczny. Dziewczyny 
czują się bardzo szczęśliwe, gdy widzą ciasto na stole, ponieważ są bardzo 
głodne. Czas upływa na burzliwej dyskusji. Nagle dziewczyny zdają 
sobie sprawę, że spóźniają się na autobus. To jedyny i ostatni autobus, 
którym mogłyby dostać się do Balestrand. Widząc to, jedna z dziewczyn 
z Leikanger zaprasza je do siebie na noc.
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Teatr Gazetowy
-Metodologiczne Wskazówki -

W tym rozdziale zawarliśmy najważniejsze aspekty, które zespół zainteresowany 
tą metodą musi przejść, zrozumieć i podjąć związane z nią decyzje.

Teatr Gazetowy, w przeciwieństwie do Teatru Forum, Obrazu czy 
Legislacyjnego, nie ma precyzyjnej struktury. Dlatego zdecydowaliśmy 
się na wprowadzenie wskazówek i pytań na które należy odpowiedzieć po 
drodze, a nie konkretnych kroków, które należy wykonać (ponieważ takowe 
nie istnieją).

Oczywiście początek tego procesu, jak w przypadku każdego 
wyzwania w pracy zespołowej - określa zespół i kontekst w jakim 
znaleźli się członkowie grupy. Istnieje wiele czynników, które wpływają 
na kształt i podejście do pracy: wcześniejsze doświadczenie, motywacja, 
dynamika zespołu, zakres pracy, kwestie finansowe, ramy czasowe itp. 
Różne kombinacje tych czynników wpływają również na przydział czasu 
odpowiadający różnym fazom procesu w całym przedsięwzięciu. Nie 
chcemy badać dynamiki tych etapów, ponieważ wierzymy, że każdy zespół 
odnajdzie swoją drogę w oparciu o własną specyfikę, profil i konkretny 
kontekst.

W tym rozdziale skupiamy się na konkretnych aspektach 
związanych z Teatrem Gazetowym oraz na tym, jak zespół musi sobie z 
nimi radzić na różnych etapach pracy:

• Rodzaj opresji
• Cel i publiczność
• Treści medialne i przygotowania
• Spektakl i interakcja z publicznością
• Zagrożenia i wyzwania
• Adaptacje online
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Rodzaje opresji, z jakimi można się zmierzyć w sztuce Teatru 
Gazetowego

 

Głównym źródłem i punktem wyjścia dla każdego scenariusza są treści 
medialne w dowolnej formie, transmitowane, drukowane lub w Internecie.

Jaki rodzaj opresji rozprzestrzenia się w produkcjach medialnych? 
….no cóż, wszelkiego rodzaju uciski:

• Przez jednostki, w stosunku do innych jednostek (również zwierząt) w 
domach prywatnych, szkołach, miejscach pracy, ulicach, sklepach, środkach 
transportu publicznego, parkach, barach, restauracjach, hotelach itp.

• Przez władzę, w postaci nadużyć przedstawicieli urzędów, korupcji, 
dyskryminujących przepisów, braku reakcji lub interwencji, 
niedostatecznej ochrony uciskanych grup itp.

• Przez sektor prywatny w zakresie złego traktowania pracowników, 
nadużyć, dyskryminacji, szkodliwych praktyk w całym łańcuchu 
produkcyjnym, odmowy odpowiedzialności, nielegalnych działań, 
szantażu i korupcji w stosunku do władz państwowych itp.

• Przez branżę reklamową w zakresie promowania/utrwalania narracji 
lub reprezentacji społecznych, które są szkodliwe, dyskryminujące 
lub niebezpieczne dla różnych grup.

• Przez twórców sztuki i kultury popularnej, w zakresie produkcji 
stygmatyzujących, dyskryminujących; promujących mowę nienawiści 
i inne problematyczne wartości.

• Przez różne (zorganizowane lub nieformalne) grupy/ruchy 
obywatelskie w sprawie działań naruszających wolności i prawa 
innych grup lub jednostek w społeczeństwie.
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Treści medialne mogą przejawiać opresję, która ma miejsce na 
różnych poziomach:
• lokalny, krajowy lub globalny
• mikro, makro lub meta
• mentalność indywidualna, instytucjonalna, systemowa lub społeczno-

kulturowa
• widoczny lub niewidoczny
• realistyczny czy abstrakcyjny
• emocjonalny, racjonalny lub behawioralny

W Teatrze Gazetowym możemy odnosić się do opresji z różnych 
punktów widzenia. Możemy łączyć lokalne sytuacje z krajowymi/
międzynarodowymi okolicznościami lub ramami, konsekwencjami, a 
także z systemami wartości różnych pokoleń lub instytucji; jednocześnie 
możemy zgłębić tylko jedną perspektywę i przeanalizować wszystkie 
specyfiki bardzo konkretnego kontekstu.

Spektakl w Teatrze Gazetowym powinien skupiać się TYLKO na 
jednym konkretnym typie opresji, który można zbadać na jednym lub 
kilku poziomach.

Wymóg ten jest ważny, aby skupić dyskusję z publicznością wokół 
jednego problemu.

Jasne jest, że prawie żaden rodzaj opresji nie jest odosobnionym 
problemem bez związku z innymi trudnościami.

Zrozumienie powiązań między zagadnieniami w złożonym systemie 
problemów jest pomocne i zalecane. Różni się to od zajmowania się 
wieloma problemami jednocześnie, bo należy je badać równo i w 
wyważony sposób; koncentrowanie się na wielu problemach na raz 
zwykle prowadzi do powierzchownego podejścia do nich lub stworzenia 
bardzo mylącej narracji. 
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Przykłady
• Degradacja Środowiska może być badana z wykorzystaniem 

dowolnej kombinacji artykułów/treści medialnych, takich jak: 
studium przypadku o wadliwego systemu, który doprowadził do 
susz, śmierci zwierząt i pogorszenia warunków życia; reklama 
produktu międzynarodowej korporacji; badania na temat postępów 
w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju na całym świecie; 
artykuł o proteście studentów przeciwko nielegalnemu wylesianiu. 
Temat może być podejmowany na szczeblu lokalnym, krajowym, 
międzynarodowym, indywidualnym, instytucjonalnym, widocznym 
i/lub niewidocznym.

• Dyskryminacja ze względu na płeć może być badana za pomocą 
artykułu na temat ról płci w społeczeństwie i stereotypów wśród dzieci; 
jeden o molestowaniu seksualnym na uczelniach, inne o statystykach 
związanych z reprezentacją kobiet w polityce i na stanowiskach 
kierowniczych; jeden artykuł o roli i sile kobiet w różnych religiach 
na całym świecie; także reklamy uprzedmiotawiające kobiece ciała 
- w porównaniu z męskimi. Sztukę można zbudować, używając 
tylko jednego z tych artykułów, aby przybliżyć ten konkretny 
kontekst/poziom, na którym przejawia się opresja, lub łącząc więcej 
tych artykułów i równoważąc dyskusję między edukacją dzieci, 
negatywnymi zachowaniami, religią i wpływem duchowym oraz 
inne perspektywy na ten sam temat. Do tematu można podejść 
emocjonalnie, racjonalnie, behawioralnie, lokalnie, na szczeblu 
krajowym, międzynarodowym, indywidualnie, instytucjonalnie, 
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Cel i publiczność

Często otrzymujemy to pytanie od zainteresowanych pracą tą metodą: 

Dlaczego używamy Teatru Gazetowego, jaki jest cel? 

Odzwierciedla ono potrzebę wiedzy na temat zakresu naszej pracy, 
ujęcia jej w ramy i nadania jej znaczenia. Mamy odpowiedź na takie 
pytania dotyczące innych metod Teatru Uciśnionych, więc jak brzmi ta 
dla Teatru Gazetowego?

Dla przypomnienia przykłady:
• Teatr Forum ma na celu zmianę postaw, decyzji i umożliwienie różnym 

jednostkom (uciśnionym, sojusznikom, neutralnym) innego działania w 
sytuacjach opresji, w które są uwikłani.

• Teatr Legislacyjny ma na celu zmianę systemu i ram prawnych, które 
powodują opresję ludzi wobec siebie lub gdy zorganizowany system 
bezpośrednio uciska różne grupy.

Teatr Gazetowy może mieć, na przykład, dowolny z celów, Teatru 
Forum czy legislacyjnego, nie ma ściśle określonego zakresu działania! 
To jeden z powodów, dla których ta metoda jest tak bogata i wszechstronna. 
Dojdzie na tyle daleko na ile pozwoli jej zespół.

Z tego powodu wiele zespołów w rzeczywistości ma problem 
z jasnym określeniem celu, który należy osiągnąć poprzez swoje 
działania.

! Uczestnicy są tak pochłonięci pracą z treściami medialnymi, 
czytaniem i badaniem, pobudzając swoją kreatywność, łącząc różne 
techniki, że tracą sens powodu, dla którego zdecydowali się „zrobić” to 
przedstawienie.
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! Przywiązują się do konkretnego artykułu lub techniki, którą chcą 
zastosować, co niekoniecznie przedstawia temat w świetle, w jakim 
początkowo chcieli go ukazać. Zmieniają po drodze cel, na rzecz artystycznych 
lub osobistych wyborów – tracą z oczu prawdziwy cel tego spektaklu.

Nasze rekomendacje są następujące

•  Ustal jasny cel na wczesnym etapie procesu. Pomaga to przejrzeć 
materiał medialny, ukierunkować poszukiwania i uzyskać 
zadowalający rezultat. Cel pomaga również w wyborze technik, 
których możesz użyć i ułatwia rozwój spektaklu.

• Twój cel powinien odnosić się do konkretnego tematu, grupy 
docelowej i zmiany, którą chcesz wywołać wśród odbiorców.
•  Temat musi odnosić się do rzeczywiście istniejącej opresji.
• Grupą docelową (potencjalną publicznością) mogą być osoby 

bezpośrednio lub pośrednio dotknięte tym problemem, sojusznicy osób 
represjonowanych, osoby postronne, wśród nich mogą znajdować się 
również prześladowcy (oni jednak nigdy nie powinni stanowić głównej 
grupy docelowej)

• Twoją grupą docelową powinny być osoby związane w pewnym stopniu 
z problemami, którymi się zajmujesz; zmiany powinny mieć znaczenie 
dla ich życia.

 
• Dostosuj swój cel do warunków na jakie możesz sobie pozwolić: czas 

dostępny na proces przygotowawczy zespołu, zwłaszcza Jokera, poziom 
wrażliwości na wybrany temat w społeczeństwie, potencjalne zagrożenia 
i wyzwania, a także zdolność zespołu do radzenia sobie z nimi itp. Staraj 
się być realistą i  bierz pod uwagę możliwości członków zespołu.

• Twój cel powinien być konkretny, a nie zbyt ogólny. Luźny cel jest 
równie dobry, jak brak celu; może być formalnie wymieniony, ale nigdy 
nie jest przydatny w procesie. Jasny i konkretny cel można również ocenić 
i zbadać pod kątem natychmiastowego i długoterminowego wpływu (zob. 
rozdział dotyczący oceny wpływu). 
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“Pobudzanie ogólnego zainteresowania dyskryminacją w Rumunii” 
jest zupełnie bezsensownym celem w porównaniu do „Pobudzanie 
proaktywnych zachowań wśród młodych uczniów w zakresie 
dyskryminacji Romów w Rumunii”.

• Nawet jeśli chcesz użyć tej metody do informowania i uświadamiania 
pewnych problemów, które mogą nie być istotne/obecne w życiu 
określonej publiczności, wskazane jest (i na pewno możliwe), aby 
połączyć problemy z życiem (nawet jeśli w sposób abstrakcyjny 
czy duchowy) – istnieją techniki, które mogą w tym pomóc. Jest to 
pomocne i ważne dla wprowadzenia pożądanej zmiany; kiedy ludzie 
czują się z związani z tematem, jest bardziej prawdopodobne, że będą 
zainteresowani, aby dowiedzieć się więcej, zaangażować się i zrobić 
coś w danym kierunku.

• Sprawdź swój cel podczas procesu przygotowawczego. Często zdarza 
się, że zespoły dają się ponieść emocjom, co powoduje zbaczanie 
z obranej drogi i realizowanie pomysłów, które nie zgadzają się z 
ustalonym wcześniej celem. Cel powinien być wykorzystywany do 
kierowania procesem, ale także jako narzędzie do monitorowania i 
sprawdzania postępów i dokładności w stosunku do postawionego celu.

• Nie określaj celu po stworzeniu przedstawienia. Celem nie jest tytuł, 
jaki nadajesz swojemu utworowi po jego napisaniu. Cel wpływa na 
Twoje decyzje dotyczące doboru artykułów i technik (nie odwrotnie!), 
tak aby logicznie prowadziły one do osiągnięcia celu, oraz dotarcia 
do publiczności. Odwrócenie tej zależności (ustanowienie celu po 
stworzeniu przedstawienia) jest niczym innym, jak okazywaniem 
braku szacunku dla metody i zasad Teatru Uciśnionych, jeśli robi się 
to celowo i/lub powierzchownie, a to dużym prawdopodobieństwem 
poprowadzi do bezwartościowych wyników.

Krytyczna refleksja: Czy konsumpcja krytyczna mediów powinna 
być częścią celu spektaklu? Czy możemy zrobić przedstawienie, nie mając 
na celu stymulowania krytycznej konsumpcji mediów?
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Zdania są tutaj podzielone, każda ze stron ma swoje słuszne argumenty

• Teatr Gazetowy oferuje nam tylko narzędzia do artystycznego zajęcia 
się różnymi rodzajami opresji w taki sposób, aby zaangażować 
publiczność w bardzo konkretną rozmowę i zaprosić ją do zmiany w 
tej opresji. Dlaczego dodać do tego kwestię konsumpcji mediów? 
Czasami to nie pomaga; jest narzucany na główne problemy, z którymi 
chcemy pracować, i zaburza naszą koncentrację.

• Możemy wykorzystywać gazety/materiały medialne jako źródła 
wszelkich innych metod Teatru Uciśnionych i nie będziemy nazywać 
tych przedstawień Teatrem Gazetowym. Specyficznym aspektem tej 
metody, oprócz procesu twórczego rozwoju, jest praca z produktami 
medialnymi. W przypadku każdego poruszanego przez nas tematu 
możemy zadać pytanie, w jaki sposób media przedstawiają, obejmują 
takie tematy i jak pozycjonujemy się jako konsumenci takich treści 
medialnych. Nie musi to dotyczyć ogólnie krytycznej konsumpcji 
mediów, ale przynajmniej tematu naszego przedstawienia.
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Treści medialne i przygotowania

W ramach Teatru Gazetowego rozpatrujemy treści medialne - praktycznie 
wszystko, co jest/zostało stworzone i ma na celu dotarcie do opinii publicznej i 
służy rozpowszechnianiu. W przeszłości moglibyśmy ograniczyć możliwości 
drukowania takich treści (gazety, czasopisma, ulotki itp.), radia, telewizji, kina i 
nagrań zupełnie inaczej niż teraz. W dzisiejszych czasach mamy znacznie szersze 
spektrum możliwości, ułatwione zwłaszcza dzięki wykorzystaniu Internetu. 

Internet zdecydowanie ułatwił powstawanie nowych rodzajów mediów 
oraz łatwiejsze i szybsze tworzenie i rozpowszechnianie „wiadomości”. W tej 
chwili każdy może być twórcą mediów; nie polegamy już na tradycyjnych 
instytucjach medialnych, aby nasza potrzeba / chęć bycia na bieżąco z tym, 
co dzieje się na świecie została zaspokojona; nie poprzestajemy na byciu tylko 
konsumentem, produkujemy i/lub rozpowszechniamy treści medialne wśród 
innych osób – aktywnie uczestniczymy w złożonej sieci medialnej.

W Teatrze Gazetowym możemy korzystać z materiałów pochodzących od 
głównych, alternatywnych lub niezależnych żródeł medialnych, którymi mogą być 
zarówno formalnie lub nieformalnie zorganizowane grupy, jak i osoby samozatrudnione.

Przez mainstream odnosimy się do różnych dużych mediów masowych, 
które mają wpływ na wiele osób i zarówno odzwierciedlają, jak i kształtują 
wartości, normy i narracje panujące w społeczeństwie; są one zazwyczaj 
finansowane/kontrolowane przez państwo lub duże korporacje/instytucje 
prywatne. Często korzystają z wielu kanałów produkcji i rozpowszechniania 
mediów (druk, nadawanie, internet itp.); nawet jeśli mają inne nazwy i może 
się wydawać, że nie należą do tych samych osób lub struktur.

Media alternatywne docierają zazwyczaj do mniejszej liczby osób, 
wykorzystują mniej kanałów do rozpowszechniania swoich produkcji i prezentują 
alternatywne perspektywy w porównaniu z mediami głównego nurtu. Zwykle 
mają mniej prywatnego wsparcia finansowego i bardziej polegają na wkładzie 
własnych klientów/konsumentów mediów. Autorzy mediów alternatywnych 
mogą być, ale nie zawsze, także niezależnymi producentami mediów; te ostatnie 
są przejrzyste i otwarte, jeśli chodzi o ich finansowanie i całkowity brak powiązań 
z jakimikolwiek interesami państwowymi lub prywatnymi.
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Rodzaje materiałów medialnych, które można wykorzystać:

• Artykuły
• Komentarze
• Wywiady
• Przemówienia
•  Raporty
•  Nagrania
•  Zdjęcia, obrazy, memy itp.
• Programy telewizyjne/radiowe
•  Podcasty
•  Ankiety
•  Statystyki
•  Badania
• Biuletyny
•  Materiały promocyjne
• Reklamy, plakaty, dżingle, banery, billboardy itp.
• Posty w mediach społecznościowych
•  Zaangażowanie konsumentów (komentarze, reakcje itp.)
•  Fora
• Publiczne czaty
•  E-maile
•  Komunikaty prasowe
• Grafika (również pod względem rozmieszczenia elementów na publikowanych 

stronach)
• Filmy
•  Filmy dokumentalne
• Muzyka
• Książki
• Rządowe i prywatne obowiązkowe informacje publiczne
• Gry wideo
• Sztuka uliczna
• Komiksy
•  Kreskówki
•  Aplikacje
•  …….
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W procesie budowania Teatru Gazetoweg, pierwszeństwo powinny 
mieć materiały publicystyczne, które obejmują bieżące wydarzenia, 
zagadnienia, trendy i ludzi; można je łączyć z różnego rodzaju 
informacjami zebranymi z innego rodzaju materiałów. Niemniej jednak 
nie ma ścisłej reguły w tym sensie; w zależności od wybranego tematu 
ucisku, bardziej odpowiednie i trafne może być użycie innych rodzajów 
treści (z wcześniej wspomnianych).

Żaden autor medialny nie jest w 100% obiektywny w swoich 
relacjach informacyjnych lub reportażach. Istnieje stronniczość; jeśli 
nie widać jej w sposobie, w jaki przedstawia temat, to przynajmniej w 
perspektywie pominiętej informacji. Oczywiście istnieją różnice w tym, 
jak obiektywnie pisane są niektóre artykuły w porównaniu z innymi, ale 
ważne jest, aby zawsze pamiętać, że w pewnym stopniu wszystkie media 
są stronnicze – sytuują się gdzieś na granicy obiektywności.

Fakty powinny być dokładnymi raportami o wydarzeniach i 
aspektach społecznych, takich jak gospodarka, polityka, kultura itp.; fakty 
można sprawdzić i zweryfikować w różnych oficjalnych dokumentach 
i publikacjach. Opinie są zdecydowanie subiektywne, oparte na 
interpretacjach, perspektywach i poglądach różnych osób, a także na ich 
pochodzeniu, doświadczeniu czy sytuacjach życiowych. Czasami opinie 
bywają przedstawiane jako fakty.

Niektórzy ludzie (z różnych szczebli władzy, takich jak politycy, wybierani 
urzędnicy, przywódcy ruchów religijnych, prezesi korporacji itp., a także związani 
z nimi twórcy mediów) od czasu do czasu kwestionują prawdziwość różnych 
faktów, przedstawiając własne wersje wydarzeń i nazywają je „faktami 
alternatywnymi”. Nie ma „faktów alternatywnych” – fakty są faktami! W 
takich sytuacjach zdarza się, że opinie lub sfabrykowane fakty są przedstawiane 
jako „fakty alternatywne”, aby wywołać zamieszanie i wzbudzić wątpliwości 
co do słuszności jakiegokolwiek faktycznego stanu rzeczy.
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Określenie „fake news” odnosi się do artykułów, które są świadomie 
fałszowane i mają na celu manipulowanie postrzegania przez ludzi 
prawdziwych wydarzeń. Informacje są przedstawiane jako wiadomości, 
o których (przynajmniej oryginalny) promotor wie, że są fałszywe, lub 
oświadczeniach lub zdarzeniach, które nie miały miejsca. Ta definicja 
eliminuje niezamierzone błędy w raportowaniu, produkcje satyryczne i 
stronnicze (ale nie fałszywe) raporty.

Chociaż mówi się, że obecność intencji jest warunkiem 
rozpowszechniania fałszywych wiadomości, często zdarza się, że ludzie, 
którzy naprawdę wierzą w prawdziwość śledzonych przez nich wiadomości, 
dzielą się nimi i promują je w swoich mediach społecznościowych.

Dzięki internetowi informacje są w zasięgu kilku kliknięć i wydają 
się nieograniczone. Teoretycznie powinno to być pomocne. W praktyce 
okazuje się, że informacje, które są nieprawdziwe lub wywołują strach, 
rozprzestrzeniają się najszerzej.
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Wskazówki dla zespołu Teatru Gazetowego
*W rozdziale „Ćwiczenia przygotowawcze” można znaleźć różne rodzaje 

ćwiczeń, które mogą pomóc zespołom przejść przez niektóre z poniższych punktów

Samokrytyczna refleksja
Każda osoba zainteresowana pracą tą metodą musi najpierw zastanowić 

się nad własnym zachowaniem, praktyką i wartościami jako konsumenta 
mediów. Przede wszystkim należy założyć, że jest się konsumentem mediów, 
zamierzonym lub nie; zdecydowanie zbyt wiele razy słyszymy ludzi, którzy 
twierdzą, że nie śledzą wiadomości czy nie oglądają telewizji.

Czy nam się to podoba czy nie, chcemy czy nie, wszyscy jesteśmy 
wystawieni bombardowanie treściami medialnymi w naszym codziennym 
życiu; tylko żyjąc bardzo daleko, w odosobnionym miejscu, odcięci od 
jakichkolwiek powiązań ze społeczeństwem, moglibyśmy temu faktowi 
zaprzeczyć. Ważne jest to aby zidentyfikować wzorce, preferencje, uprzedzenia 
i osądy dotyczące treści medialnych. Niezbędne jest jasne sformułowanie 
systemu wartości stojącego za naszymi wyborami i preferencjami w zakresie 
treści medialnych i poruszanych tematów, aby zidentyfikować słabe punkty i 
kwestie, których jesteśmy świadomi w niewielkim stopniu. 

Pokora
Wszyscy poruszamy się w świecie zbyt skomplikowanym, gęstym 

i przepełnionym informacjami, nękającymi nas ze wszystkich stron. 
Niezwykle trudno jest śledzić, co jest prawdą, a co nie, nie sugerując się 
naszym moralnym kompasem i wartościami. Nasze wybory nie czynią nas 
lepszymi, mądrzejszymi ani bardziej świadomymi tego, co dzieje się na 
świecie, w porównaniu z innymi ludźmi. Ta specyficzna praca własna jest 
ważna, ma sprawdzać i kontrolować nasze osądy, dotyczące produktów 
medialnych i zachowań konsumentów, z którymi się nie zgadzamy.

Teatr Gazetowy jest doskonałym narzędziem do inicjowania debat i zdrowych 
dyskusji na tematy poruszane przez media; NIE jest narzędziem do głoszenia tez lub 
poniżania ludzi z różnymi wyborami/preferencjami w zakresie konsumpcji mediów.

W żadnym wypadku nie powinniśmy tolerować wszystkich zachowań 
czy tematów poruszanych w mediach (zwłaszcza gdy może to być niebezpieczne 
dla życia różnych osób lub grup), ale musimy przyznać, że istnienie takich 
materiałów i użytkowników, nie jest zawieszone w próżni.
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 Każdy przebył własną podróż, by uwierzyć w to, w co wierzy w tej 
chwili. Jeśli dokonamy hierarchicznych klasyfikacji i postawimy się na 
nadrzędnym miejscu, odbije się to na naszej pracy – będziemy się wówczas 
narzucać, i nie stworzymy przestrzeni do konstruktywnych dyskusji.

Przywileje

Stanowią zbiór przeważnie niezasłużonych korzyści lub stanowisk, 
przyznawanych osobom, które należą do określonej grupy społecznej. 
Niektóre przywileje (np. związane z wiekiem, rasą, płcią, orientacją seksualną, 
narodowością itp.) są niezależnie od wysiłków (w dowolnym momencie 
życia) i inne (takie jak status społeczny, poziom wykształcenia, itp.) można 
uzyskać w czasie, w oparciu o różne wysiłki podjęte przez daną osobę.

 
Przywileje są często niewidoczne dla tych, którzy je posiadają i 

kształtują oraz zawężają (do pewnego stopnia) doświadczenia życiowe, 
jakie można zdobywać.

Zespół Teatru Gazetowego musi rozważyć i zastanowić się nad 
własnymi przywilejami, zwłaszcza gdy pracuje z tematami, które nie są 
częścią jego życia. Kiedy odnosisz się do opresji doświadczanej przez 
różnych ludzi i masz tylko materiały medialne jako „dowody” ich 
doświadczeń, ważne jest, aby przyznać, że możesz nigdy naprawdę, w 
pełni nie zrozumieć ich problemu. Różne przywileje mogą prowadzić do 
nadmiernego uproszczenia lub, co gorsza, do wiktymizacji grup, które 
chcesz przedstawić. Jeśli to konieczne, w procesie przygotowawczym zespół 
powinien nawiązać bezpośrednią interakcję z osobami doświadczającymi 
sytuacji, które chcesz przedstawić. Może pomóc w głębszym, bardziej 
wrażliwym zrozumieniu, a w konsekwencji lepiej zbudowanym występie. 
Jest to konieczne również do portretowania bohaterów w sposób wrażliwy 
i pełen szacunku.
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Dobór materiałów medialnych

Na tym etapie istnieją dwa główne punkty wyjścia; albo masz już 
temat, albo chcesz zidentyfikować temat do pracy.

Kiedy macie już temat/rodzaj opresji, z którym chcecie pracować, 
najpierw powinniście zapoznać się z najważniejszymi najnowszymi 
treściami medialnymi. Lepiej zacząć od mediów popularnych 
głównego nurtu i wybrać różne artykuły, które dotyczą waszego tematu 
(bezpośrednio lub pośrednio); następnie przeanalizujcie alternatywne 
lub niezależne media i wybierzcie z nich kilka opcji; upewnijcie się, że 
przeglądacie także takie materiały, które rzadko śledzicie. Miejcie oko na 
problemy (zdarzenia, incydenty, sytuacje itp.), które przyciągnęły wiele 
uwagi (wszelkiego rodzaju) i wybierajcie również spośród nich. Jeśli już 
wiecie, kim są Wasi odbiorcy, warto skorzystać z tego filtra przy wyborze 
pierwszej tury materiałów. To, co do tej pory zebraliście, reprezentuje 
teraz „generatywną skrytkę” treści medialnych. 

Kiedy szukasz tematu i masz pełną swobodę w zakresie tego, na 
jakim typie opresji się skupić, najpierw sprawdź, czy wśród członków 
Twojego zespołu jest jakiś palący lub bardzo interesujący temat, który 
chcieliby zgłębić tą metodą. Jeśli z zespołu nie wyłoni się żaden temat, 
przejdź do tego, co mają do zaoferowania media. Podziel role w grupie, 
aby monitorować różne rodzaje treści medialnych (w tym treści ze źródeł, 
z których Twój zespół zwykle nie korzysta). Zbierz materiały, przeanalizuj i 
zidentyfikuj wspólne trendy, problemy, powiązania i zawęź do konkretnego 
typu opresji i potencjalnych punktów widzenia, aby do niej podejść. Od 
tego momentu dobrze jest poszukać dodatkowych materiałów na ten sam 
temat (podjęty bezpośrednio lub pośrednio) w celu stworzenia „skrytki 
generatywnej”.
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Przetwarzanie materiałów i tworzenie spektakli

Gdy zespół ma już „skład generatywny”, zaczyna „bawić się” materiałami, 
łącząc je z technikami Teatru Gazety i proponowanym celem. (Jeśli nie masz 
jeszcze celu, powinna to być pierwsza rzecz, którą musisz podjąć przed 
rozpoczęciem pracy z zebraną dokumentacją.)

W tej fazie dobrze jest zbadać jak najwięcej pomysłów; nie przesadzaj 
z nadmiernym entuzjazmem na wczesnym etapie i nie zatrzymuj procesu 
twórczego. Więcej pomysłów może prowadzić do wyszukania i dodania 
(większej ilości treśc,i w zależności od wybranej techniki) oraz bogatszej puli opcji, z 
których można wybrać i zbudować ostateczną wersję spektaklu.

Spektakl w Teatrze Gazetowym nie ma ramy ani struktury, dlatego efekt 
końcowy zależy od tego, jak połączysz najodpowiedniejsze (według Ciebie i 
członków zespołu) pomysły, które pojawiły się w fazie burzy mózgów. Logika 
spektaklu może rozwijać się w dowolny sposób, a wyraz artystyczny może 
uchwycić idee od klasycznych po bardzo nietypowe.

Oto kilka przykładów tego, co można zrobić lub użyć (lub nie):
• Jedna fabuła (jednej osoby)
• Wiele historii (różnych ludzi)
• Chronologicznie lub w kolejności losowej
• Łączenie realnego świata z rzeczywistością abstrakcyjną
• Korzystanie z dowolnego gatunku lub mieszanki gatunków
• Ze słowami lub bez
• Monologi i/lub dialogi
• Korzystanie z walorów technologicznych, takich jak projekcja, 

muzyka, pokazy świetlne itp.
• (Nie)konwencjonalne przestrzenie
• Każda scena w tej samej lub innej lokalizacji
• Wydajność statyczna lub w podróży (pomiędzy różnymi witrynami)
• Publiczność fizycznie zaangażowana w przedstawienie
• Wyraźne rozgraniczenie między aktorami a publicznością lub nie
• Działanie w pełni wyeksponowane dla widowni lub częściowo ukryte

Zespół powinien zdecydować, jak najlepiej postępować, jeśli chodzi 
o równoważenie i przechodzenie między dyskusją lub racjonalnym 
planowaniem a realizacją pomysłów i próbami
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W „teorii” niektóre pomysły grupy mogą wyglądać zupełnie inaczej 
niż po pierwszej próbie – trudniejsze lub niemożliwe do odtworzenia; 
nie tak „mocne”, jak oczekiwano; lub, gdy są wizualizowane, mogą być 
zmieniane i modyfikowane. Wskazane jest, aby nie planować całego 
przedstawienia bez wypróbowania niektórych pomysłów w praktyce 
po drodze. Nie jest też wskazane dokładne przeciwieństwo, ponieważ 
samo granie i odgrywanie wiąże się z ryzykiem utraty obiektywizmu, 
wartościowych pomysłów i logicznej oprawy spektaklu. Każdy zespół 
powinien znaleźć swoją równowagę w tym, jak zmaksymalizować mocne 
strony każdego wymiaru pracy, racjonalne planować i sprawdzać w 
praktyce, czy coś działa.

Nie ma wymagań dotyczących minimalnej lub maksymalnej liczby 
aktorów niezbędnych do przedstawienia w Teatrze Gazety. Zespół może 
zorganizować się tak, jak uważa, że jest to najbardziej odpowiednie. 
Aktorzy mogą również odgrywać podwójne role, pod warunkiem, że 
różnica między rolami jest jasna i nie myląca dla publiczności.
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Joker nie powinien odgrywać żadnej roli aktorskiej w 
przedstawieniu, bez względu na rodzaj koncepcji, jaką stworzysz dla 
niego w spektaklu. Nawet jeśli istnieje talk show, kabaret itp., który 
ma koncepcję „gospodarza” wbudowaną w projekt spektaklu, ta osoba 
nie może być Jokerem, ponieważ ta rola jest nadal rolą aktorską. Widz 
musi mieć w tym procesie autentycznego, neutralnego prowadzącego, 
niezwiązanego z postacią w spektaklu. (Więcej szczegółów na temat roli 
Jokera znajdziesz w następnym rozdziale).

Chociaż w Teatrze Gazetowym pozostawiono dużą przestrzeń na tworzenie 
i wykorzystywanie pomysłów tak różnych i niemal nieograniczonych, jak 
sobie tego życzy zespół, istnieją pewne kluczowe aspekty, które jednak nadal 
muszą być dokładnie ocenione w każdym przypadku, aby przedstawienie 
zostało przekazane publiczności w najlepszy sposób:

• Przejrzystość – czy przesłanie twojej sztuki jest łatwe do 
zrozumienia? Czy możesz uczynić to jaśniejszym bez uszczerbku 
dla jego artystycznego zarysu? Ten aspekt jest szczególnie ważny 
w przypadku spektakli, które mają abstrakcyjne, symboliczne lub 
metaforyczne segmenty - są najbardziej narażone na niezrozumienie.

• Nie za długo – nie przekraczaj 15-20 minut (im krócej, tym 
lepiej); skoncentruj się na głównych aspektach i elementach. W 
przypadku wielu wydarzeń, działań, postacie będą prowadzić do 
wyczerpującego (i nieproduktywnego) procesu z widzami.

• Bezpieczeństwo – upewnij się, że doświadczenia, które 
przygotowujesz dla swoich odbiorców, są bezpieczne fizycznie i 
emocjonalnie. Publiczność nie powinna czuć się zmuszona lub 
popychana do bezpośredniego zaangażowania w proces. Każda 
proponowana interakcja musi zawsze zapewniać członkom 
publiczności opcję odmowy, wyjścia na zewnątrz lub po prostu 
obserwowania. Upewnij się, że nie nakłaniasz widzów do zachowań 
agresywnych wobec aktorów lub innych członków widowni. W 
przypadku drażliwych i emocjonalnych tematów poproś osobę z 
zewnątrz o informację zwrotną na temat efektu końcowego.
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• Szokujący i/lub prowokujący czynnik – jest powiązany z poprzednim 
punktem, ale nadal powinien być omówiony oddzielnie. Być może 
twoim celem jest stworzenie szokującego spektaklu, sprowokowanie 
i wywołanie wśród publiczności silnych uczuć, nawet negatywnych, 
które następnie muszą zostać przetworzone przez Jokera i 
przeobrażone w pozytywne zmiany. Jest to świadoma decyzja, którą 
podejmuje zespół, ale musi być podjęta w oparciu o posiadaną wiedzę 
na temat odbiorców i potencjalne ryzyko, które jesteś gotów podjąć. 
Nie każda osoba jest wygodna, otwarta i chętna do prowokacji – 
myślenie inaczej odzwierciedla postawę protekcjonalną. Postaraj się 
jak najlepiej poznać swoich odbiorców, zanim zdecydujesz się stworzyć 
prowokacyjny utwór. Bardzo ważne: nie rób tego, jeśli Twój Joker nie 
ma zaawansowanych kompetencji w facylitacji!

• Szacunek – istnieje niewyraźna granica między żartowaniem 
a używaniem humoru w celu poruszania poważnych, delikatnych i 
drażliwych tematów. Jeśli nie masz pewności, że Ty i Twój spektakl  
podchodzi do tematu w sposób odpowiedzialny, lepiej nie używaj 
humoru. Ryzyko i negatywne konsekwencje mogą być znaczne i 
całkowicie przyćmić wszelkie możliwe pozytywne skutki, jakie może 
mieć Twój pomysł. Na pewno są tematy, które prawie nigdy nie pasują do 
humoru, takie jak gwałty, morderstwa, maltretowanie dzieci i tak dalej.
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Przedstawienie opresji 

Przeanalizuj spektakl, który stworzyłeś i krytycznie oceń ogólne przesłanie 
i ducha spektaklu. Czy to stawia opresję/prześladowcę w pozytywnym i 
dobrym świetle? Czy wydaje się, że ucisk jest rzeczywiście dobry i (czasami) 
akceptowalny? Czy obwinia ciemiężonych za ich sytuację? Itp.

There is difference in portraying different problems, and encouraging 
or condoning the type of issues you cover. If you use the “Basic Story” 
technique to reproduce an article which encourages hate speech, it is very 
different from the option in which you apply other techniques, go far from 
the original article, and develop, for example, a performance glorifying 
racist behaviours.  

“Basic Story” Technique gives us the opportunity to directly address 
how media portrays and covers different current issues; any other 
technique reflects (also) our own choice/vision in the representation and 
we cannot use “media” as an excuse. If we want to reproduce media 100 
%, we use only Basic Story. Of course, it’s the Joker’s job to process, discuss 
and challenge the audience members regarding the oppression portrayed 
on the stage – but, a Joker can only do that much, they cannot do miracles; 
for sure they cannot reverse the main message of the performance. 

Prawdziwa i/lub fałszywa informacja

Jak wspomniano wcześniej, istnieją wszelkiego rodzaju treści medialne, 
które docierają do opinii publicznej, od głównych lub alternatywnych 
aktorów medialnych; wszystkie są stronnicze, inne są bardziej subiektywne 
niż inne, a niektóre są fałszywe i/lub wprowadzają w błąd ludzi.

I to to właśnie możemy wykorzystać. Może to być świadomy 
wybór, aby wykorzystać fake newsy, aby dokładnie odnieść się do 
kwestii prawdziwych mediów, a może z innych powodów artystycznych/
celowych. Ważne jest, aby sprawdzić źródła każdego użytego materiału; 
kim są ludzie i (ukryci) właściciele zainteresowanych mediów; w celu 
sprawdzenia ujawnionych informacji, a także czy pojawiły się jakieś 
artykuły uzupełniające, odpowiedzi lub komentarze osób wymienionych 
w wykorzystanych treściach medialnych. 
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Nawet jeśli wszystkie te „sprawdzane” informacje nie będą 
wykorzystane w samym przedstawieniu, zespół musi je mieć i w razie 
potrzeby udostępnić publiczności. Aby zapewnić zaufanie odbiorców, 
warto zachować przejrzystość w zakresie źródeł i materiałów użytych w 
naszych przygotowaniach, a także pokazać, że krytycznie przyjrzeliśmy 
się wybranym materiałom.

*Niemniej jednak ważne jest, aby nie używać fałszywych informacji, 
ale dokładne i prawdziwe informacje w Technice „Historia z brakującymi 
informacjami”.
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Zmiany wobec pierwotnie używanego materiału

Oprócz „Podstawowej Historii” wszystkie inne techniki wprowadzają 
zmiany, modyfikacje, interpretacje i transformacje treści medialnych, 
które stają się częścią spektaklu. W zależności od zastosowanej liczby 
technik i ilości treści medialnych, ostateczny występ może w niewielkim 
stopniu przypominać oryginalne materiały.

Rodzi to pytania wielu praktyków, którzy uważają, że odejście tak 
daleko od samych treści medialnych jest raczej nadużyciem tej metody. 
Istnieją różne opinie: bardziej tradycyjne (które nie odbiega zbytnio od 
Podstawowej historii) i bardziej niekonwencjonalne (która łączy, przekształca 
i całkowicie wymyśla niektóre materiały medialne).

Każdy praktykujący powinien sam określić, jaką opcję popiera. 
Techniki gazetowe oferują narzędzia dla każdego, niezależnie od tego, jaki 
punkt widzenia wspierają. Zespół może zdecydować się na wykorzystanie 
treści medialnych jako „pretekstu”, aby stworzyć znaczący kontekst dla 
odniesienia się do przykładu ucisku, LUB może sprawić, że treść medialna 
będzie celem samym w sobie.

Na znak przejrzystości i uczciwości spektakl może być przedstawiany 
jako inspirowany, oparty na lub odtwarzający określone treści 
medialne. Dokładne wykorzystane materiały mogą być wymienione lub 
zaprezentowane na początku lub na końcu spektaklu.
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 Spektakl i interakcja z publicznością

Teatr Gazetowy, w przeciwieństwie do innych rodzajów Teatru 
Uciśnionych, które potrzebują bardziej zorganizowanych wytycznych co 
do przestrzeni i procesu, oferuje większą swobodę w doborze lokalizacji i 
konstrukcji spektaklu. Głównymi czynnikami, które mają znaczenie, jest 
projekt części aktorskiej i planowana interakcja z publicznością.

Byliśmy świadkami występów lub fragmentów różnych spektakli 
odbywających się w:

• Teatrach
• na korytarzach
•  podczas konferencji/w salach seminaryjnych
• Centrach młodzieżowych czy ośrodkach kultury
• Więzieniach
• Toaletach
• Na balkonach
• Magazynach
• Salach lekcyjnych
• Szkołach
• Kampusach
• Barach/pubach
• Ogrodach/Parkach
• Parkingach
• Przed budynkami
• Na schodach
• W namiotach
• Galeriach sztuki
• Scenach
• Stadionach sportowych
• Online
• ……..
• 
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Nie możemy wystarczająco podkreślić, jak ważna jest interakcja z 
publicznością i że jest to obowiązkowe! Bez tego nie mówimy o Teatrze 
Uciśnionych!

Interakcja z widzami może odbywać się w różnych momentach 
spektaklu, albo przez jokera , albo przez aktorów, podczas ich scen.
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Interakcja prowadzona przez Aktorów

Celem aktorów w angażowaniu się i interakcji z publicznością 
podczas spektaklu jest sprawienie, aby widzowie poczuli się częścią 
przedstawianych akcji i wydarzeń, aby wzbudzić ich zainteresowanie, 
uwagę i motywację. Aktorzy nie wykonują pracy Jokera, która skupia się 
na analizie z oderwanej i zewnętrznej perspektywy. W rzeczywistości 
aktorzy pomagają publiczności wtopić się w przedstawienie i być lub 
poczuć się jego częścią.

Aktorzy mogą zaangażować publiczność podczas spektaklu poprzez:

• Werbalnie lub fizycznie prosząc ich o przyłączenie się do akcji. 
Zwłaszcza w przypadku scen przedstawiających wydarzenia dziejące 
się w miejscach publicznych - publiczność może być traktowana 
tak, jakby sama tam była, w tym konkretnym miejscu publicznym. 
Niemniej jednak takie zaangażowanie można zaprojektować również 
dla innych rodzajów scen.

Przykłady:
w przypadku protestu lub zgromadzenia aktorzy mogą również 

zaprosić publiczność do przyłączenia się; gdy w klubie/dyskotece odbywa 
się spektakl taneczny lub akcja, są zachęcani do tańca; jeśli jest piosenka/
hasło/dzingiel/itd. mogą powtórzyć i dołączyć do chóru; jeśli w sali 
znajduje się fizyczne przejście graniczne, są oni traktowani tak, jakby byli 
również w drodze do przekroczenia granicy; jeśli dwie strony walczą lub 
się sprzeciwiają, widzowie są zachęcani do opowiedzenia się po jednej ze 
stron i udzielenia wsparcia swoim faworytom; mogą głosować na różne 
akcje lub osoby; jeśli jest sztuka o cyberprzemocy, mogą zostać poproszeni 
o napisanie obraźliwych słów, których aktor może użyć w scenie, aby była 
bardziej realistyczna; mogą korzystać z różnych narzędzi internetowych, 
które mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym podczas występu itp.

• Będąc częścią widowni. Aktorzy mogą siedzieć na widowni, jeszcze 
przed rozpoczęciem spektaklu; prowadzić rozmowy ze swojej roli, 
z widzami (przed lub w trakcie spektaklu) lub z innymi aktorami, 
którzy również znajdują się na widowni lub na scenie;
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• Oferowanie widzom różnych przedmiotów. Przedmiotami tymi 
mogą być kartki z zapisanymi z przemyśleniami aktorów w danym 
momencie, ulotki z planowanego protestu, narzędzia robotników, broń 
policji itp. Przedmioty mogą być podane bez żadnego wyjaśnienia, 
wymienione w dialogu aktorów lub w rozmowach aktorów z widzami.

Pod koniec sztuki, jeśli zespół planuje mieszać się i wchodzić w 
interakcje z publicznością, nie powinien już pełnić swoich ról. Koniec 
spektaklu oznacza również koniec ich postaci, niezależnie od tego, w jaki 
sposób wchodzili w interakcję z publicznością podczas spektaklu.
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Interakcja prowadzona przez Jokera
*bardziej szczegółowe instrukcje i porady dotyczące pracy Jokera znajdują się 

w w dalszej części przewodnika.

Celem Jokera jest prowadzenie i wspieranie uczestników publiczności 
w zrozumieniu, połączeniu, analizie, wymianie opinii, poglądów, punktów 
krytycznych oraz wydobyciu znaczących (wzmacniających) informacji 
istotnych dla ich życia.

Joker może zadawać pytania i dyskutować z publicznością przed, w 
trakcie i po przedstawieniu.

Najbardziej rozpowszechniona jest rozmowa prowadzona po 
przedstawieniu. Jest to najłatwiejsze w planowaniu i realizacji, ALE 
Teatr Gazetowy oferuje o wiele większy potencjał w zakresie interakcji z 
publicznością, który Jokerzy mogą wzbogacić  poprzez:

• Zadawanie pytań i wstępną dyskusję przed występem, która 
przygotowuje publiczność do tematu, do roli aktorskiej (zwłaszcza 
jeśli przewidywane jest angażowanie publiki w scenach) zaznaczenie 
pewnych tematów, które można później zaobserwować w spektaklu itp.

• Dyskusja z publicznością pomiędzy scenami, aby rozszyfrować 
to, co wydarzyło się w poprzednich scenach, zaobserwować to, jak 
widzowie się czują, myślą o wydarzeniach rozgrywających się na scenie 
- pytając o ich życzenia, oczekiwania na to, co będzie dalej i powody, 
itp. Publiczność można zaprosić do przyłączenia się do następnej 
sceny i odegrania jednej z ról już istniejących lub potencjalnej roli, aby 
upewnić się, że wydarzy się to, co chcą, aby wydarzyło się w następnej 
scenie. Oczywiście każda fizyczna interwencja na scenie powinna być 
następnie przedyskutowana z publicznością, dotyczącą zmian lub 
wpływu na ogólną sytuację i powiązania z prawdziwym życiem.
*jeśli pożądane jest fizyczne zaangażowanie publiczności, powinno być ono 

starannie zaplanowane z całym zespołem, a nie organizowane spontanicznie; 
aktorzy muszą być przygotowani do improwizacji na podstawie zmian dokonanych 
przez widzów.
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• Dyskusja z publicznością podczas trwania sceny. Aktorzy mogą 
zastygnąć podczas sceny (albo na sygnał Jokera, albo publiczności), a Joker 
kontroluje sytuację z publicznością na scenie. Można to połączyć z 
zaproszeniem publiczności do wejścia na scenę, poprzez zastąpienie 
jednego z aktorów, albo dodanie innej postaci w sytuacji.

• Dyskusja z publicznością po zakończeniu występu. To powinna być 
główna i najważniejsza dyskusja. Joker wraz z publicznością analizuje 
i podsumowuje wszystkie kwestie poruszane podczas spektaklu, łączy 
je z ich własnym doświadczeniem życiowym, a także porusza kwestie 
zmian i przeniesienia we własnym życiu i rzeczywistości.
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Zagrożenia i wyzwania

Ponieważ cała praca, którą wykonujemy w miejscach publicznych, 
z osobami, których nie znamy osobiście, dotyka kwestii drażliwych 
lub kontrowersyjnych, Teatr Gazetowy wiąże się również z szeregiem 
zagrożeń i wyzwań. Należy je uznać, ocenić i przygotować, a w niektórych 
przypadkach potraktować na tyle poważnie, aby nie iść dalej z niektórymi 
pomysłami lub nawet całym planowanym wydarzeniem.

Niektóre z najczęstszych zagrożeń i wyzwań napotykanych w naszej 
pracy dotyczą następujących aspektów:

Kontrowersyjne tematy
 
Media poruszają szeroki zakres tematów, wśród nich także tematy 

polaryzujące społeczeństwo, będące tematami tabu lub dotykające 
wrażliwego punktu różnych grup. Decyzję o wyborze takich tematów 
należy dokładnie przeanalizować i poddać krytycznej analizie, aby 
określić potencjalne reakcje odbiorców. Nie należy zakładać, w jaki sposób 
widzowie przyjmą perspektywę portretowania określonego tematu.

Lepiej jest wymienić wszystkie możliwe najgorsze sytuacje lub reakcje 
wywołane przedstawieniem i z góry ocenić szanse poradzenia sobie z 
tymi hipotetycznymi sytuacjami, gdy się pojawią.

Do największych zagrożeń należą konflikty i/lub brutalne zachowania 
wywołane wśród publiczności, które często są trudne, jeśli nie niemożliwe 
do opanowania i postępowania w konstruktywny sposób.

Istnieje kilka specyficznych czynników, które zwiększają 
prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych zagrożeń. Kombinacja więcej niż 
jednego z takich czynników powinna zapalić czerwoną lampkę dla każdego 
zespołu, który może wtedy zdecydować się na wybór innych tematów.

• Nieznani odbiorcy. Występowanie dla grup, o których wiemy bardzo 
mało, nie mamy kontroli nad tym, kim są i jak dowiedzieli się o naszym 
wydarzeniu, jest zdecydowanie czynnikiem ryzyka. Zazwyczaj spektakle 
przeznaczone dla szerokiej publiczności i jak najszerzej reklamowane 
niosą ze sobą wysokie ryzyko w odniesieniu do tego czynnika.
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• Zawsze zalecamy poznanie profilu naszych odbiorców tak bardzo, 
jak to możliwe, aby ustalić jasny i konkretny cel dla naszego występu. 
Gdy nie jest to możliwe, zespół powinien dokładnie zastanowić się, w 
jakim temacie pójść dalej.

• Bardzo otwarte, publiczne i wyeksponowane miejsca występu. Ten 
aspekt niesie ze sobą duże ryzyko, że różni ludzie wpadną, wyjdą i 
„zainteresują się” naszymi występami w niewłaściwy sposób. W 
takich lokalizacjach często nie ma dużej kontroli nad tym, co może 
się wydarzyć podczas samego wydarzenia, lub nad zarządzaniem 
tłumem i nieoczekiwanymi sytuacjami.

Generalnie odradzamy początkowo występy w takich miejscach, ale 
czasami albo jesteśmy zmuszeni przez inne okoliczności, albo dosłownie 
nie mamy innej możliwości. W takich sytuacjach należy zaplanować 
specjalne środki logistyczne, różni członkowie zespołu gotowi do 
interwencji powinni stać w gotowości, a także przedstawić publicznośco 
jasne zasady uczestnictwa.

• Temat, który mocno dzieli społeczeństwo. W każdym społeczeństwie 
każdego dnia pojawiają się różne problemy, które wpływają lub 
przecinają się z życiem ludzi. Niektóre są bardziej kontrowersyjne niż 
inne, a niewiele z nich jest bardzo wyraźnych w zakresie skrajnego 
spektrum polaryzacji. Takie tematy bardzo łatwo i szybko potrafią 
bardzo namiętnie zaangażować i wzbudzić napięcie i agresję. Zespół 
może mieć najlepsze intencje w tworzeniu kontekstu do debaty, w tym, 
co uważa za zdrowe i konstruktywne, i nagle zdaje sobie sprawę, że tak 
się nie stanie, a co więcej, sprawy mogą wymknąć się spod kontroli.

Zdecydowanie zalecamy, aby TYLKO doświadczone zespoły 
brały pod uwagę takie tematy. Doświadczenie wiąże się z inną nauką 
i mądrością, które filtrują, z bardziej realistycznej perspektywy, decyzje 
podejmowane przez zespół w procesie przygotowawczym.
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Poziom prowokacji podczas występu

Niezależnie od tematu, przedstawienie można zaprojektować w 
bardzo prowokacyjny sposób. Niektóre techniki Teatru Gazetowego 
umożliwiają proces twórczy w takich kierunkach. Zespół może celowo 
chcieć, jako swój cel, prowokować i rzucać wyzwanie publiczności w 
konkretnej sprawie ucisku.

To, co oznacza prowokacja, jest zależne od grupy docelowej, a w ramach 
tej grupy istnieją różnice w sposobie, w jaki dana osoba może wykonać 
określony gest, działanie lub zachowanie w oparciu o swoją osobowość, 
doświadczenia życiowe, poglądy i wartości. Oczywiście, są małe szanse, 
że wszyscy ludzie na widowni będą rezonować z konkretnym występem 
w ten sam sposób. Gdy pożądana jest prowokacja, jest ona wymierzona 
przynajmniej w większość widzów.

Zespół musi jak najlepiej poznać swoich odbiorców, aby bardzo 
dobrze ocenić, co może być punktem krytycznym dla prowokacji, a 
także punktem wrzenia, aby zaprojektować coś pomiędzy tymi dwoma 
punktami. Zawsze dobrze jest przeprowadzić próby z różnymi osobami, 
spoza zespołu, a także mieć jakiś plan B lub C, w zakresie alternatywnych 
aktów dla różnych scen, do zagrania na miejscu, w zależności od reakcji 
opinii publicznej.
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W rzeczywistości istnieją różne możliwości:

• Oczekiwana prowokacja się nie zdarza. Publiczność nie odbiera 
spektaklu tak, jak zaplanował to zespół. Zespół nie zrealizował swojego 
pomysłu w wystarczająco prowokacyjny sposób dla tej konkretnej 
publiczności (może to być bardzo prowokacyjne dla innej publiczności). 
W szczególności nie stanowi to żadnego ryzyka ani wyzwania, może 
być jedynie negatywnym punktem dla osiągnięcia określonego celu.

• Oczekiwana prowokacja przebiega zgodnie z zamierzeniami. 
Zespół opracował koncepcję, która wyzwala, rzuca wyzwanie i 
prowokuje publiczność w zdrowy i konstruktywny sposób. Poziom 
prowokacji osiąga swój cel. W tym przypadku nie ma ryzyka ani 
wyzwania, chyba że Joker nie ma wystarczającego doświadczenia i 
kompetencji, aby poradzić sobie i ułatwić dyskusję. Nieprzetworzona 
prowokacja może mieć negatywne konsekwencje.

• Oczekiwana prowokacja nie przebiega zgodnie z zamierzeniami 
– publiczność zostaje „super” sprowokowana. W tym przypadku 
zespół obniżył oczekiwanie względem publiczności do tego, co 
mogą tolerować, a publiczność wpada w złość, jest zdenerwowana, 
agresywna, niechętna do współpracy, defensywna itp. Wszystkie te 
reakcje najprawdopodobniej niszczą przepływ i przebieg wydarzenia. 
Przy odrobinie zręcznego Jokera można jeszcze coś uratować, ale przy 
niedoświadczonym Jokerze szkody mogą być nieodwracalne.
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Intensywne emocje (przedstawiane i/lub wyzwalane na widowni)

W niektórych przypadkach intensywne emocje możemy traktować 
jako część czynnika prowokacji, ale w większości przypadków emocje są 
domyślnie częścią struktury przedstawienia. Teatr w ogóle, a zwłaszcza 
odtwarzanie  zagadnień dotyczących opresji, generuje przeżycia 
emocjonalne dla różnych odbiorców, czasem dość silne.

Staje się to poważnym ryzykiem i wyzwaniem, z którym należy sobie 
poradzić, gdy emocjonalny wpływ na publiczność jest niezwykle wysoki 
i objawia się reakcjami takimi jak płacz, szok, opuszczenie miejsca, brak 
odpowiedzi i reakcji na pytania Jokera itp.

Możemy odtworzyć traumy, przestraszyć lub emocjonalnie uderzyć 
naszą publiczność spektaklami, które są bardzo realistyczne, głęboko w 
emocjonalnym życiu uciskanych osób i/lub bardzo bliskie emocjonalnie 
trudnym doświadczeniom samych obserwujących.

Prawie nigdy zespół nie pragnie tak poważnego wpływu na 
swoich odbiorców. Ilekroć tak się dzieje, proces jest bardzo zagrożony; 
publiczność wchodzi w negatywny stan emocjonalny, który dominuje w 
całym toku dyskusji.

Dzieje się tak zwykle na podstawie poważnego niedoceniania 
tego, jak przedstawienie może wpłynąć emocjonalnie na publiczność. 
Trudnym aspektem Teatru Gazety jest to, że może być trudno ocenić, 
w jaki sposób dana osoba może odbierać abstrakcyjne, metaforyczne 
i twórczo zaprojektowane przedstawienie. Bardzo często spektakle 
Teatru Gazetowego są niepowtarzalne i oryginalne, nigdy wcześniej nie 
testowane, a odbiór publiczności zawsze jest ryzykowny.

Zespół musi być wrażliwy i bardzo ostrożny w tym aspekcie; poproś 
o zewnętrzne informacje zwrotne lub wsparcie podczas opracowywania 
spektaklu, aby sprawdzić jego emocjonalne wyzwalacze. Bardzo ważne 
jest również, aby nie rozpoczynać potencjalnie ryzykownych występów 
bez Jokera, który jest w stanie poradzić sobie i zarządzać emocjonalnymi 
doświadczeniami publiczności w zdrowy i konstruktywny sposób.
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Luźna struktura

Jedną z cech metody teatru gazetowego jest to, że nie ma ścisłego 
schamtu, którego należy przestrzegać. Dlatego zespół może projektować 
spektakle, które umożliwiają dużą spontaniczność, uczestnictwo, 
interakcje i zaangażowanie samej publiczności, nawet jeśli niekoniecznie 
są zamierzone lub pożądane przez zespół. Kiedy wprowadzamy widza 
w bardzo luźny układ, z niewielkimi lub prawie zerowymi regułami, 
granicami i ograniczeniami – wszystko może się zdarzyć, na przykład 
widzowie nie schodzą już ze sceny, przerywają dialogi aktorów, angażują 
się w kłótnie z aktorami lub innymi widzami itp.

To bardzo specyficzne oraz niepowtarzalne ryzyko i wyzwanie 
związane wyłącznie z metodą Teatru Gazetowego. Inne metody Teatru 
Uciśnionych mają specyficzne formaty, które „ograniczają” wolność 
widza i oferują mu konkretne ścieżki uczestnictwa na warunkach, które 
wprost ustaliliśmy.

Nasze rady kierujemy głównie do zespołów, które dopiero zaczynają 
pracować tą metodą. Zacznij od częściowo ustrukturyzowanego formatu, 
w którym ustalasz podstawowe zasady zaangażowania i uczestnictwa, a 
następnie, po kilku doświadczeniach z różnymi tematami, występami i 
publicznością, otwórz się na całkowitą wolność.

Jako zespół zawsze musisz postawić się na miejscu publiczności i 
określić, w jaki sposób czujesz się podczas występu; motywuje Cię do 
uczestnictwa, czy nie?; czy to sprawia, że zaangażowanie się jest dla Ciebie 
jasne i łatwe? Czy są jakieś warunki, aby wziąć udział, czy nie? Itp.

Joker musi bardzo jasno pokazać widzom, jakie są ramy wydarzenia 
oraz w jakich momentach i warunkach ich udział jest potrzebny i 
dozwolony.
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Adaptacja online

Do 2020 roku nawet nie braliśmy pod uwagę aby realizować Teatr 
Uciśnionych  (żadną z jego metod) w formacie online. Ceniliśmy i nadal 
cenimy ludzkie połączenie w tej samej przestrzeni, czując siebie 
nawzajem, będąc obecnymi i połączonymi w czasie rzeczywistym. 
Nadal wierzymy, że teatr, a zwłaszcza teatr uciśnionych, ma największy 
potencjał, siłę oddziaływania i poziom jakości, gdy jesteśmy razem w tej 
samej przestrzeni z aktorami, publicznością i Jokerem.

Rok 2020 rzucił nam wyzwanie i zmusił nas do przekształcenia 
niektórych naszych działań w konfiguracje internetowe; albo to, albo 
nic. Nawet jeśli mieliśmy (czasami) satysfakcjonujące procesy i wyniki, 
nadal zalecamy organizowanie imprez stacjonarnych, gdy tylko jest taka 
możliwość.

W przypadku Teatru Gazetowego, który ma tak elastyczną i luźną 
strukturę, łatwiej było dostosować go do kontekstu internetowego lub 
sytuacji, w których publiczność i aktorzy nie mogą znajdować się w tej 
samej przestrzeni.
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Opcje, z których skorzystaliśmy:

• Wszyscy (aktorzy, publiczność, Joker) są w różnych miejscach i 
spotykają się w jednym, tym samym wirtualnym miejscu.
W takich przypadkach przedstawienie odbywało się w czasie 

rzeczywistym, dostosowywane i wykorzystujące tylko opcje artystyczne 
i dialogowe możliwe w wirtualnej scenografii. Kiedy odbywał się 
spektakl, widzowie mieli wyłączone kamery, więc jedyną akcją wideo 
była ta realizowana przez aktorów. Interakcja z publicznością została 
sprowadzona głównie do pracy Jokera, aby ułatwić widzom śledzenie 
procesu i prowadzenie rozmów. Rozmowy z publicznością odbywały 
się w formie ustnej lub pisemnej na czatach. Możliwa była również 
bezpośrednia ingerencja w sceny, ale trudniej było zmotywować 
publiczność do „wyjścia na scenę” – ze względu na wirtualny i raczej 
niezręczny kontekst. Pomocne było również posiadanie 2 Jokerów, aby 
dzielić się obowiązkami; jeden do zarządzania rozmowami mówionymi i 
całym procesem, a drugi do śledzenia czatu, poruszanych tam problemów 
i upewniania się, że się nie zgubią, ale będą odpowiednio rozwiązane.

• Aktorzy razem  w tym samym miejscu i wszyscy inni (Joker, 
publiczność) w różnych miejscach – spotykający się w jednym tym 
samym wirtualnym miejscu.
Główna różnica między tą opcją a poprzednią polegała na tym, że 

aktorzy mogą zapewnić bardziej zniuansowaną i złożoną grę, ponieważ 
wszyscy mogą działać w tej samej przestrzeni. Interwencje lub sugestie 
publiczności dotyczące zmiany sceny (jeśli była to część procesu i dyskusji 
z publicznością) były odgrywane bezpośrednio przez aktorów, a nie przez 
członków widowni. 

• Widownia i Joker w różnych miejscach spotykają się w tym samym 
wirtualnym miejscu.
W tym przypadku sztuka została sfilmowana, a sceny były pokazywane i 

omawiane z widzami w różnych momentach. Aktorzy nie byli obecni na imprezie.
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• Widownia i Joker w tym samym fizycznym miejscu.
Podobnie jak w poprzednim wariancie, aktorzy nie byli obecni 

na imprezie; przedstawienie zostało wcześniej sfilmowane i pokazane 
publiczności w taki sam sposób, w jaki spektakl zostałby zagrany (np. 
pokaż pierwszą scenę, zatrzymaj się na dyskusję, przejdź do drugiej sceny itd.; 
dyskusja, pełne przedstawienie, dyskusja ; itp.)
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Teatr Gazetowy
-Wskazówki dla Jokera-

W tym rozdziale przedstawiamy rolę Jokera i ogólne wskazówki, które 
pomogą każdej osobie na stanowisku Jokera w Teatrze Gazetowym.

Joker w Teatrze Gazetowym
• Jest osobą, która pośredniczy w procesie między widzem a sztuką 

(wykonywaną przez aktorów);
• Nie odgrywa żadnej roli aktorskiej w sztuce;
• Jest gospodarzem i nadzorcą całego procesu;
• Odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów przedstawienia;

Każda metoda Teatru Uciśnionych wymaga specyficznego procesu 
Jokeringu, ponieważ ich cele i struktura są inne. 

W naszych poprzednich podręcznikach podaliśmy szczegółowe 
informacje, które pomogą Jokerowi pracować z tymi konkretnymi metodami.

• W przewodniku Teatru Forum (patrz http://toolbox.salto-youth.
net/1503), metodzie, w której skupiamy się na indywidualnych historiach 
i na tym, co sami ludzie mogliby zrobić inaczej, uwzględniliśmy 
proces, strukturę, kroki i konkretne pytania przewodnie, które należy 
wykorzystać podczas pracy z tą konkretną metodą.

• IW przewodniku Teatru Legislacyjnego (patrz www.artfusion.
ro), metodzie, w której oddalamy się od poszczególnych historii i 
przyglądamy się temu,  co należy zmienić w systemie, podaliśmy różne 
wytyczne, ponieważ pytania i przebieg dyskusji to inna struktura (niż 
w Teatrze Forum). 
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• W przewodniku Teatru Niewidzialnego (patrz http://toolbox.salto-
youth.net/2636), metoda, w której nie ma wyznaczonego Jokera do 
obsługi procesu, a wszyscy aktorzy działają jak Jokerzy (wszyscy są 
„tajnymi” Jokerami ), przedstawiliśmy konkretne wytyczne dotyczące 
tego, jak taką rolę można pełnić na optymalnym poziomie.

• W tych instrukcjach zawarliśmy również ogólne zalecenia i porady 
dla Jokera. W szczególności w przewodniku Teatru Legislacyjnego 
zawarliśmy wiele szczegółów na temat różnych wyzwań, z jakimi 
spotykają się Jokerzy i popełnianych przez nich błędów, wraz z 
pomysłami i wskazówkami, jak lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami 
i ich unikać. Wiele z tych aspektów dotyczy wszystkich spektakli 
Teatru Uciśnionych, które są wystawiane dla określonej publiczności (z 
wyjątkiem Teatru Niewidzialnego).

Teatr Gazetowy nie ma określonej struktury procesu, dlatego też, 
również w przypadku roli Jokera, nie ma określonego formatu, który 
należy zastosować do jakiejkolwiek sztuki teatralnej. To jeden z powodów, 
dla których nie polecamy tej metody początkującym w dziedzinie Teatru 
Uciśnionych. Rola Jokera wymaga bardziej złożonych kompetencji, wielu 
z obszaru facylitacji w ogóle, aby osiągnąć cele przedstawienia. 

Zamiast konkretnej struktury i kroków, które muszą być 
przestrzegane w bardzo konkretnych momentach spektaklu, w Teatrze 
Gazetowym stosujemy bardziej ogólną strukturę, inspirowaną teorią 
uczenia się przez doświadczenie z edukacji pozaformalnej.

Ta struktura oferuje model teoretyczny, który wspiera konkretyzacje 
różnych formatów Jokeringu, mających zastosowanie do każdego rodzaju 
spektaklu w Teatrze Gazetowym.

Ta teoria stoi również za strukturami Jokera dla innych metod Teatru 
Uciskanych. W takich przypadkach nie trzeba tego faktycznie uznawać i 
świadomie integrować – to dlatego, że proponowane formaty są jasne, 
ustalone i można je zastosować do każdego rodzaju spektakli Forum lub 
Teatru Legislacyjnego. Ponieważ każdy spektakl Teatru Gazety jest inny, 
praktycy muszą właściwie zrozumieć tę teorię, aby przełożyć ją na różne 
plany działania Jokera.
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Następnie przedstawiamy teorię Cyklu Uczenia się przez 
Doświadczenie (zaczerpnięta z modelu opracowanego przez Davida Kolba, 
amerykańskiego teoretyka edukacji) oraz wskazówki, w jaki sposób może być 
ona wykorzystywana ogólnie w środowisku edukacyjnym, a konkretnie 
przez Jokera z podczas interakcja z publicznością.

Cykl uczenia się przez doświadczenie

Teorię tę można wykorzystać do różnych wydarzeń życiowych, 
zaplanowanych lub nieplanowanych, zorganizowanych lub 
niezorganizowanych. Główną ideą tej teorii jest to, że uczymy się poprzez 
doświadczenie, ale aby doświadczenie rzeczywiście prowadziło do 
najlepszych efektów  w procesie uczenia się, musi zostać przetworzone/
omówione, indywidualnie lub w grupie, samodzielnie lub przy wsparciu 
„osoby zewnętrznej”/facylitatora.

Poniższa grafika ilustruje, w jaki sposób przebiega uczenie się zgodnie 
z tym modelem.
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Doświadczenie

Reprezentuje bardzo konkretny epizod z życia osoby lub grupy, który 
ma miejsce w określonym momencie lub okresie ich istnienia. Teorię tę 
można wykorzystać do bardzo prostych i krótkich doświadczeń (np. 
poparzenie się podczas dotykania przedmiotu, upadek ze schodów itp.), jak i do 
bardziej złożonych sytuacji (np. relacje, podróże, zakupy, szkoła, treningi itp.). 
), które mogą mieć również krótszy lub dłuższy czas trwania. Cykl można 
zastosować do doświadczeń trwających minuty, dni lub lata czyjegoś życia. 
Nasze życie jest w rzeczywistości wielką, złożoną siecią łączenia różnych 
przeżytych doświadczeń; codziennie przechodzimy przez różne „mikro” 
doświadczenia, które są częścią większych, znacznie dłuższych „makro”.

W tym kontekście skupimy się na doświadczeniach grupowych, które 
są zaplanowane i zorganizowane, albo jako doświadczenie edukacyjne 
w pozaformalnym środowisku edukacyjnym, albo jako część procesu 
Teatru Gazetowego – powiązanego z rolą Jokera.

 
Konkretnie w Teatrze Gazetowym ta faza cyklu odnosi się do

• Emocjonalnych i racjonalnych doznań publiczności podczas 
występu; doświadczenie generowane przez bycie świadkiem i udział 
w aktorskiej części wydarzenia.

Jeśli temat spektaklu jest bliski życiu uczestników publiczności, a 
proces ich angażuje, całe doświadczenie będzie znacznie silniejsze i głębsze. 
Silne doświadczenie z większym prawdopodobieństwem przyniesie 
trwałe wyniki w nauce. Doświadczenie można zapowiedzieć słuchaczom 
poprzez krótką dyskusję. W takim przypadku Joker może zadać widzom 
kilka pytań, aby przygotować i zaktywizować ich do spektaklu, co może 
prowadzić do większej uwagi, zainteresowania i ciekawości podczas 
spektaklu (tzw. konkretne doświadczenie). To przygotowanie rozgrzewa 
także publiczność do kolejnych etapów procesu.

Rozgrzewka publiczności to coś, co Joker musi rozważyć przed 
spektaklem lub przed dyskusją z publicznością.
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Kolejne 3 etapy cyklu to tak naprawdę fazy myślenia, z których 
każdy koncentruje się na innym, konkretnym toku. W żadnej z tych 
kolejnych 3 części cyklu uczeń/uczestnik nie jest aktywnie zaangażowany 
w doświadczenie, ale jest zaangażowany w proces „dekodowania” 
swojego przeżytego doświadczenia. Te 3 fazy razem są również nazywane 
debriefinginem, ponieważ konkretne doświadczenie jest wówczas 
podsumowywane lub przetwarzane.

W edukacji pozaformalnej i innych rodzajach partycypacyjnych 
procesów grupowego uczenia się, wszystkie fazy (z wyjątkiem konkretnego 
doświadczenia) są często dyskusją (mieszanie procesu indywidualnego z 
grupowym) moderowaną przez edukatora/facylitatora. Ta osoba używa 
konkretnych pytań, odpowiednich dla każdej fazy myślenia i przechodzi 
do następnego tematu dyskusji.

Uczący się nie muszą być świadomi, w której fazie tego cyklu się 
znajdują, nie muszą o tym wiedzieć. Częścią roli Facylitatora jest 
prowadzenie uczestników przez każdą część cyklu w naturalny sposób. 
W Teatrze Gazetowym to właśnie robi Joker.

Każda z tych 3 faz z cyklu opiera się na wynikach poprzedniego kroku 
– stąd bardzo ważne jest, aby ich kolejność była przestrzegana podczas 
planowania dyskusji i różnych konkretnych momentach podczas występu 
i części Jokera.
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Refleksja 

Ta faza nazywa się „refleksją”, ponieważ ma miejsce zaraz po 
doświadczeniu, a pierwszą rzeczą, która często przychodzi naturalnie, bez 
konkretnego ułatwienia, jest rozmowa o tym, co się właśnie wydarzyło, 
podobnie jak światło emitowane przez lśniące ciało/obiekt, odbijające .

Celem tego natychmiastowego kroku, po zakończeniu Doświadczenia, jest:
• Wspieranie, wyrażanie i wyładowywanie uczuć, które pojawiają się 

podczas doświadczenia.
• Wyciągnięcie natychmiastowych wrażeń i myśli po tym, co się właśnie 

wydarzyło.
• Wypunktowanie i wyjaśnienie wszystkich ważnych momentów, które 

wydarzyły się podczas doświadczenia.
• Zapewnienie przestrzeni do wymiany osobistych perspektyw i 

poglądów dotyczących samego doświadczenia; to samo doświadczenie 
zawsze generuje różne uczucia i myśli u różnych ludzi.

Ogólnie rzecz biorąc, w procesie partycypacyjnego uczenia się, 
na tym etapie facylitator wykorzystuje różne pytania, badając uczucia 
uczących się podczas doświadczenia, co sprawiło, że tak się czuli, co 
wydarzyło się podczas doświadczenia, jak się zachowywali, dlaczego, 
co zrobili w niektórych konkretnych momentach itp. Dokładne pytania 
są opracowywane i dostosowywane do konkretnego dostarczonego 
doświadczenia, a także do zachowania uczestników podczas 
doświadczenia. Pytania dotyczą wyłącznie „doświadczenia” i tego, jak 
uczestnicy go doświadczyli, z emocjonalnego i racjonalnego punktu 
widzenia.

Najlepiej, aby ten krok miał miejsce zaraz po zakończeniu 
Doświadczenia, ponieważ wrażenia, refleksje i wspomnienia są 
bardzo świeże i wrzące – najlepiej jest zapewnić bezpośredni kontekst, 
odpowiednio je przetworzyć.
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W szczególności w Teatrze Gazetowym ta faza cyklu może 
obejmować jedną lub więcej z następujących opcji:

• Refleksję w trakcie, po jednej lub kilku scenach. Joker pyta 
publiczność, co zauważyli, czuli, zrobili, zareagowali i pomyśleli o tym, 
co wydarzyło się w poprzedniej scenie. Po kilku odpowiedziach można 
odtworzyć kolejny segment. Odpowiedzi zebrane w tej krótkiej fazie 
refleksji mogą, ale nie muszą być wykorzystane w kolejnych scenach 
aktorskich, ale należy je wykorzystać w kolejnych krokach cyklu.

• Refleksja na końcu wszystkich scenach. W tym przypadku Joker nie 
zadaje pytań podczas występu, a dopiero po jego zakończeniu.

• Refleksja po fizycznej interwencji widza na scenie (jeśli taki udział 
jest zaplanowany w procesie Jokeringu). Joker pyta osobę interweniującą, 
jak się czuła, co chciała zrobić, jak to ocenia itp.; następnie pytana 
jest publiczność, co zauważyli, czuli, zrobili i myśleli o tym, co się 
wydarzyło, gdy miała miejsce interwencja. Odpowiedzi te mogą być 
wykorzystane w dyskusjach wywołanych kolejnymi scenami i/lub 
interwencjami.

• Refleksja może być zorganizowana w formie dyskusji w parach, 
małych grupach lub jednocześnie z całą publicznością.

• Publiczność może otrzymać wcześniej zestaw kart, oznaczonych 
kolorami, symbolami, cyframi lub słowami (reprezentującymi różne 
uczucia/myśli), które mogą być jednocześnie pokazane przez widza, 
gdy Joker poprosi o pytania.

• Niektóre fragmenty refleksji można przeprowadzić, zachęcając 
publiczność do wykorzystania swoich ciał do wyrażenia uczuć lub 
reakcji na to, co zobaczyli. (Joker powinien skorzystać z tej opcji tylko 
wtedy, gdy uzna, że publiczność czuje się na tyle komfortowo, aby dołączyć do 
takiego zaproszenia)
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Refleksja jest ważną fazą w cyklu uczenia się i kluczową fazą, szczególnie 
w przypadku emocjonalnych, wrażliwych, silnych i wymagających 
przedstawień teatru gazetowego. Bez odpowiedniego czasu, przestrzeni 
i ułatwień w fazie refleksji wynik w kolejnych fazach jest niski. Czasem 
refleksja jest konieczna tylko po to, by publiczność miała kontekst do 
dzielenia się i mówienia o swoich uczuciach wywołanych przez występy 
(w parach lub trójkach) bez dzielenia się z resztą publiczności; jego celem 
może być tylko rozmowa i wyładowanie się, aby móc później skupić się i 
bardziej racjonalnie przeanalizować to, co przedstawiał spektakl.

 

Generalizacja na podstawie refleksji

Ta faza opiera się na wynikach poprzedniej fazy, refleksjach z występu/
doświadczenia. Ta faza nazywa się Generalizacją, ponieważ bierzemy 
coś, co jest raczej specyficzne, w tym przypadku punkty wspólne 
poszczególnych osób z ich konkretnego doświadczenia, i badamy je 
szerzej; rozszerzamy nasz proces myślenia na szerszy kontekst.

Celem tego kroku, po fazie Refleksji, jest:
• Połączenie doświadczenia i  refleksji z życiem widzów.
• Połączenie problemów przedstawionych w sztuce z przykładami z 

życia wziętymi, sytuacjami i procesami ze społeczeństwa.
• Dokonanie paraleli i analogii z innymi sytuacjami życiowymi i 

doświadczeniami.
• Zintegrowanie głównych refleksji z systemową perspektywą 

społeczeństwa.
• Krystalizowanie zdobytej wiedzy istotnej dla ich życia
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Każdy facylitator powinien zwracać uwagę na to, jak prowadzi 
dyskusję, aby nie przechodzić zbyt szybko do generalizacji przed właściwą 
refleksją, ani nie przechodzić tam i z powrotem między fazami.

Ogólnie rzecz biorąc, na tym etapie facylitator używa różnych pytań, 
badając powiązania, które można nawiązać z wydarzeniami z prawdziwego 
życia, analogie, jak ludzie/role/aktorzy obserwowani w doświadczeniu 
zachowują się w prawdziwym życiu, jakie powiązania można znaleźć na 
poziomie systemowym, czego należy się z tego nauczyć itp. Dokładne 
pytania są opracowywane i dostosowywane do odpowiedzi udzielonych 
przez ludzi w fazie Refleksji.

Konkretnie w Teatrze Gazetowym, w tej fazie cyklu, Joker dotyka 
następujących aspektów:

• Wymiana podobnych przypadków/sytuacji.
• Charakteryzowanie odpowiednich aktorów władzy w tego typu 

przypadkach.
• Analizowanie przyczyn i skutków takich problemów.
• Burza mózgów rozwiązania przedstawionego problemu (problemów).
• Identyfikacja potencjalnych wyzwalaczy zmian.
• Odkrywanie potencjalnych ścieżek i dróg wprowadzania zmian.

To, gdzie dokładnie w trakcie wydarzenia w Teatrze Gazetowym należy zająć 
się tymi kwestiami, zależy to od tego, w jaki sposób spektakl jest zbudowany:

• Części generalizacji mogą mieć miejsce podczas trwania 
przedstawienia, pomiędzy scenami (po refleksji nad sceną/interwencją), 
zwłaszcza jeśli każda scena przedstawia inny przypadek/przykład 
opresji. W tej sytuacji, dla każdej konkretnej części/segmentu, 
publiczność jest proszona o dzielenie się różnymi istotnymi 
przykładami/spostrzeżeniami/powiązaniami z ich życia. Na końcu 
wszystkich scen aktorskich Joker może podsumować punkty 
poczynione w poprzednich dyskusjach, a następnie przejść do drugiej 
części uogólnienia, która uwzględnia wszystkie aspekty poruszone we 
wszystkich scenach.
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• Generalizacja odbywa się w pełni pod koniec przedstawienia. Ta 
opcja jest używana częściej, ponieważ najłatwiej ją zastosować w 
praktyce. W przypadkach, w których po każdej scenie odbywała się 
refleksja, ostatnia rozmowa (po wszystkich scenach aktorskich) może 
podsumować punkty refleksji, pozostawić miejsce na dodatkowe 
refleksje i przenieść dyskusję na aspekty uogólniające.

Generalizacja może być zorganizowana za pomocą kombinacji 
dyskusji w parach, małych grupach lub z całą publicznością jednocześnie. 
Jeśli korzystasz z dyskusji w małych grupach, ważne jest, aby publiczność 
podzieliła się swoimi wnioskami z resztą widzów, ponieważ spostrzeżenia 
uogólniające są pomocne dla całej grupy, aby zrozumieć złożoność systemu 
otaczającego te kwestie i zwiększa wyniki nauki.
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Transfer

Jest to ostatni etap cyklu i jest zorientowany na przyszłość. Rozpoczyna 
się w zorganizowanej scenerii (np. impreza edukacyjna lub performance), ale 
trwa w rzeczywistości, na późniejszym etapie, w zależności od tego, co 
oferują okoliczności życiowe.

Faza ta nazywa się Transferem, ponieważ na tym etapie uczestnicy, 
indywidualnie lub w grupie, zawężają ścieżki, którymi można przejść po 
zakończeniu cyklu. Etap generalizacji przynosi wiele pomysłów, połączeń 
i wniosków; na tym ostatnim etapie uczestnicy wybierają konkretne opcje/
pomysły/myśli/nauki/itd. które faktycznie chcą przenieść do własnego 
życia i wykorzystać w przyszłych doświadczeniach.
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Uczestnicy muszą zastanowić się, w jaki sposób mogą przenieść 
swoje efekty uczenia się do własnej rzeczywistości, zanim faktycznie 
je przeniosą. Po ich przeniesieniu powstaje nowe doświadczenie, a 
następnie rozpoczyna się nowy cykl uczenia się (najprawdopodobniej w 
niezorganizowanym kontekście edukacyjnym).

Celem fazy transferu jest:
• Ustalenie priorytetów działań, które można podjąć.
• Podejmowanie (osobistych) decyzji dotyczących przyszłych sytuacji, 

w których będą miały miejsce podobne wydarzenia.
• Podjęcie zobowiązania dotyczącego zmian osobistych lub działań w 

społeczeństwie.
• Motywacja  uczestników do różnych zachowań w przyszłości.
• Zbadanie potencjalnych przeszkód lub możliwości wprowadzenia 

pewnych zmian w praktyce.
 
Ogólnie rzecz biorąc, w tej fazie facylitator stymuluje grupę do 

zastanowienia się, w jaki sposób może od teraz wykorzystać efekty 
uczenia się (te, które pojawiły się w fazie uogólniania) w swoim życiu, co może 
od teraz zrobić inaczej czego będzie potrzebować więcej, aby wprowadzić 
swoje nowe pomysły w życie itp. Dokładne pytania są opracowywane 
i dostosowywane do odpowiedzi udzielonych przez ludzi w fazie 
generalizacji.

Bardzo ważne jest, aby wszystkie pomysły na transfer pochodziły 
od samych uczestników, a nie były sugerowane lub narzucane przez 
facylitatorów. Każda osoba może przekazać inną rzecz, ale musi to być 
wewnętrzna decyzja i motywacja, aby faktycznie została wykonana.
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W Teatrze Gazetowym, w fazie Transferu, Joker dotyka 
następujących aspektów:

• Lista najważniejszych aspektów, które uczestnicy publiczności 
„zabiorą ze sobą” z wydarzenia.

• Ocena własnego poziomu motywacji do zrobienia czegoś/
zaangażowania się lub podjęcia działania (związanego z tematami 
poruszanymi w dyskusjach).

• Konstruowanie kroki do osiągnięcia określonej zmiany, a także 
potencjalne przeszkody, które mogą pojawić się po drodze.

• przygotowanie na  różne przyszłe sytuacje z życia codziennego.
• Dzielenie się różnymi przykładami tego, co zrobią uczestnicy 

publiczności osobiście w podobnych sytuacjach w przyszłości.
•  Zachęcanie się nawzajem do zmiany zachowania.

Faza Transferu może być zorganizowana za pomocą kombinacji 
dyskusji w parach, małych grupach lub z całą publicznością jednocześnie. 
Odbywa się to zawsze po odtworzeniu wszystkich scen, dyskusji na temat 
Refleksji i Generalizacji oraz przed zakończeniem całego wydarzenia.
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Rola Jokera - Czynniki 

• To wymaga czasu! W zależności od wielkości i profilu publiczności, 
a także samego występu, dyskusje mogą trwać od 20-30 minut do 1 
godziny i więcej. Dlatego należy zaplanować wystarczającą ilość czasu 
na realizację wydarzenia.

• Postępuj zgodnie z etapami w podanej kolejności: Refleksja, 
Generalizacja i Transfer. Produktywny przepływ rozmów powinien 
podążać za tymi krokami, co maksymalizuje efekty uczenia się. Ta 
struktura w rzeczywistości pomaga Jokerom, ponieważ ułatwia 
im i słuchaczom śledzenie sposobu, w jaki dyskusja rozwija się i 
krystalizuje w punkty uczenia się, które można przenieść i zastosować 
w ich życiu.

• Cel Jokera! Ułatwienie dyskusji z publicznością nie jest celem samym 
w sobie; Joker powinien mieć cel związany z celem spektaklu Teatru 
Gazetowym. Wybrane pytania powinny być odpowiednie i opierać się 
na celu, który został ustalony podczas przygotowywania spektaklu.

• Adekwatne, dobre i trafne pytania. Ten aspekt jest silnie powiązany 
z dwoma poprzednimi. Muszą prowadzić widza w kierunku 
głębokich  myśli lub spostrzeżeń. Pytania ogólne są w porządku, ale 
nie wystarczają do głębszej dyskusji; konkretne, dopasowane pytania i 
reakcje (na kwestie poruszane przez publiczność) podnoszą dyskusję 
z publicznością.  
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Wskazówki dotyczące bardziej udanego procesu żartowania
*zalecane dla początkujących lub Jokerów, 

którzy mają problemy z prowadzeniem 

Przed występem

• Upewnij się, że poświęciłeś wystarczająco dużo czasu w wydarzeniu 
Teatru Gazetowego na część Jokera! Zastanów się dokładnie, ile czasu 
zajmie przedstawienie i dyskusja, i upewnij się, że jest wystarczająco 
dużo czasu na rozmowy z publicznością.

• Przygotuj pytania z wyprzedzeniem (aby pasowały do celu 
przedstawienia). Zapisz je w odpowiedniej kolejności: Refleksja – te 
pytania; Generalizacja – te; Transfer - te; w ten sposób nie mieszasz 
ich i nie używasz losowo.
Pisanie ich robi ogromną różnicę. Być może pomyślałeś o kilku 

bardzo dobrych pytaniach i może się zdarzyć, że nie będziesz w stanie ich 
zapamiętać przed publicznością.

Dopóki nie opanujesz swoich umiejętności zadawania pytań 
i nie rozwiniesz silnego poczucia spontaniczności, aby wymyślić 
nieograniczoną liczbę dobrych pytań na dany temat, powinieneś je 
zapisać i używać listy w czasie jokeringu.

Kolejną korzyścią jest zauważenie, jakiego rodzaju pytania zamierzasz użyć, 
aby je przeformułować i zmodyfikować, aby brzmiały lepiej i bardziej adekwatnie. 

To pomaga również prowadzić zrównoważoną rozmowę i nie spędzać 
zbyt wiele czasu na Refleksji, a bardzo mało na przykład na Transfer. 
Każda faza powinna być odpowiednio zrealizowana.

• Przygotuj alternatywne pytania. Może się zdarzyć, że niektóre z pytań, 
o których pomyślałeś w pierwszej kolejności, nie działają, ponieważ 
publiczność nie odpowiada lub nie reaguje zgodnie z oczekiwaniami. 
Aby nie czuć się zagubionym, improwizować coś nieadekwatnego 
lub spieszyć się do końca dyskusji, lepiej pomyśleć o pytaniach 
alternatywnych, do każdego zaplanowanego fragmentu dyskusji, które 
można wykorzystać w razie potrzeby. Również je zapisz.
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• Ponownie oceń czas przydzielony Jokerowi na podstawie 
zaplanowanego zestawu pytań. Wykonaj bardzo proste obliczenia, 
które pomogą Ci w oszacowaniu: ile czasu może zająć odpowiadanie 
na pytania, jeśli odpowie na nie 5 osób? A co z 10 osobami? Uwzględnij 
liczbę pytań, które początkowo zaplanowałeś? Powinno to dać ogólne 
pojęcie o czasie potrzebnym na dyskusję i czy pasuje do tego, co 
faktycznie zaplanowałeś.

Podczas spektaklu 

• Obserwuj dynamikę publiczności. Zrób notatki (lub zapisz je) na temat 
tego, co robią, jak się zachowują, jeśli są jakieś osoby zachowujące się 
nietypowo (nie angażują się, opuszczają pokój itp.) oraz wszelkie inne 
istotne obserwacje, które można wykorzystać w części dyskusji. Zwróć 
szczególną uwagę na to, jak bardzo są pod wpływem emocji podczas 
występu, aby zmienić swoją strategię na fazę Refleksji (poświęcenie 
większej ilości czasu, rozpoczęcie od dyskusji w parach itp.).

• Przejrzyj plan dyskusji. W oparciu o dynamikę publiczności i 
problemy, które pojawiły się podczas występu, możesz zdecydować 
się na zmianę aspektów, na których chcesz się bardziej skoncentrować 
w dyskusjach i zmienić niektóre pytania, aby rozwiązać problemy, 
które zaobserwowałeś.
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W czasie jokeringu

• Zorganizuj dyskusję w najbardziej odpowiednim otoczeniu. 
Publiczność siedzi (zawsze unikaj dyskusji z osobami stojącymi), nie 
ma hałasu ani zakłóceń w dyskusji, więc skupienie i uwaga całej grupy 
jest całkowicie poświęcona dyskusji.

• Twój głos i język ciała. Upewnij się, że mówisz wystarczająco głośno, aby 
wszyscy słyszeli, miej kontakt wzrokowy z większością osób na widowni 
(co oznacza, że nie patrzysz tylko na jedną stronę grupy, ale na wszystkich), co 
pozwala również zobaczyć, czy ktoś chce rozmawiać czy nie.
Generalnie staraj się być świadomym wiadomości, jaką twoje ciało 

wysyła do grupy (w tym mimika); czy zachęca ludzi do zaangażowania, czy 
wykazuje oznaki zmęczenia, znudzenia, a nawet reakcji emocjonalnych 
na odpowiedzi ludzi?

Twoja twarz może być najbardziej wrażliwa na komentarze widzów. 
Staraj się kontrolować reakcje na to, co mówią. Nawet jeśli nie mówisz 
otwarcie, że coś Ci się podoba lub nie, mimo wszystko Twoja twarz może 
to wyraźnie pokazywać.

• Zarządzanie odpowiedziami i milczeniem. Daj ludziom wystarczająco 
dużo czasu, aby odpowiedzieć na twoje pytania, nie spiesz się ani nie 
panikuj. Najprawdopodobniej publiczność gorzej znosi ciszę niż ty – 
zawsze jest ktoś, kto odpowiada.
Jeśli nie jesteś pewien, czy pytanie jest jasne, możesz zapytać 

słuchaczy, czy tak jest, a oni poinformują Cię o tym. Jeśli zbyt wiele osób 
chce odpowiedzieć na Twoje pytania, przypomnij im, aby nie powtarzali 
tego, co powiedzieli inni, a jeśli to konieczne, powiedz im, że przejdziesz 
do kolejnych pytań – nie masz obowiązku kontynuowania odpowiedzi na 
to samo pytanie.

Kiedy uważasz, że pytanie zostało wystarczająco omówione, przejdź 
dalej. Zarządzanie czasem to Twoja odpowiedzialność, a nie publiczności!
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• Umiejętnemu zadawaniu pytań musi towarzyszyć uważne słuchanie, 
aby zrozumieć, co ludzie naprawdę mają na myśli, odpowiadając. Nie 
zachowuj się jak robot, który postępuje zgodnie z planem pytań bez 
dostosowywania i łączenia pytań z już otrzymanymi odpowiedziami. 
Weź pod uwagę ich odpowiedzi, postępuj zgodnie z nimi; połącz 
pierwotnie zaplanowane pytania z ich wkładem. Prowadzi to do 
płynnej, naturalnej, bogatej i owocnej dyskusji.

• Słuchaj swojego wewnętrznego głosu lub intuicji. Podczas dyskusji, 
jeśli jesteś wystarczająco zrelaksowany, możesz wykryć wewnętrzne 
sygnały, które mówią ci, na czym bardziej się skoncentrować lub w 
jakim kierunku iść z pytaniami. Ta intuicja może podpowiadać, żebyś 
nie zadawał już jednego pytania, zadawał kolejne, zagłębiał się w pewne 
kwestie itp., co przyczynia się do głębszego wglądu publiczności.
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Po zakończeniu występu i roli Jokera

• Dokonaj krytycznej samooceny tego, jak przeprowadziłeś dyskusję i 
jakie przyniosły rezultaty. Co poszło dobrze? Co poszło nie tak? Jaka 
była największa walka? Przeanalizuj swój plan i to, co wydarzyło się 
w rzeczywistości. Co się zmieniło i dlaczego? Jak poradziłeś sobie z 
grupowymi interwencjami i milczeniem (jeśli były), które pytania 
okazały się bardziej skuteczne, a które nie? Czy zauważyłeś jakąś 
ciekawą dynamikę podczas dyskusji? Ile czasu to zajęło w porównaniu 
z tym, co zaplanowałeś? Potrzebowałeś na to więcej czasu? itp.

• Zanotuj, co następnym razem chcesz zrobić inaczej.

• Zmodyfikuj plan dyskusji lub dodaj alternatywne pytania i zachowaj 
je na czas następnej pracy z tym samym przedstawieniem w Teatrze 
Gazetowym.

*jak możesz zauważyć, zalecenia w tej sekcji są w rzeczywistości zaproszeniem 
dla Jokerów, aby przeszli przez każdy etap cyklu uczenia się po tym, jak doświadczyli 
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Kluczowe narzędzie Jokera: pytania

Istnieją dwa ważne aspekty opanowania dyskusji z publicznością w 
kontekście Teatru Gazety:
• Właściwe zrozumienie teorii i logiki stojącej za cyklem uczenia się 

przez doświadczenie.
• Zaawansowane umiejętności zadawania pytań.

Pytania są głównym narzędziem wprowadzania w życie ideologii 
tej teorii uczenia się. Dla niektórych osób zadawanie pytań i głębsze 
zgłębianie danej sytuacji przychodzi naturalnie, nawet bez wcześniejszego 
przygotowania. Dla innych konieczne jest poważne i odpowiedzialne 
przygotowanie. Głęboko wierzymy, że każdy Joker może stać się bardzo 
biegły w używaniu pytań, jeśli zainwestuje czas, przygotuje się, będzie 
samokrytyczny i słuchał swojej intuicji.

Następnie wymieniamy różne sposoby rozróżniania typów pytań, 
dzięki czemu możesz lepiej zrozumieć, z czego możesz skorzystać, a także 
spróbować uwzględnić je w swoich planach dyskusji w zrównoważony 
sposób. Nadużywanie tego samego rodzaju pytań w rzeczywistości nie 
prowadzi do płynnej i przyjemnej rozmowy, dlatego należy stosować 
różne rodzaje pytań.

Najczęstsze rozróżnienie między pytaniami jest bardzo proste i 
odnosi się do sposobu ich konstrukcji.

Pytania zamknięte

Mają ograniczony zakres możliwych odpowiedzi, stąd aspekt 
zamknięty. Odpowiedzi mogą brzmieć tak/nie. Te pytania są łatwe do 
udzielenia odpowiedzi i przydatne do przełamania lodów w konkretnej 
dyskusji. Oferują również bardzo konkretne informacje (zawarte w 
opcjach odpowiedzi) i zajmują niewiele czasu, ponieważ odpowiedzi są 
bardzo krótkie.
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Przykłady: 
Czy zgadzasz się? Czy nawiązujesz jakieś kontakty? Czy planujesz 

coś z tym zrobić? Czy konsumujesz media? Jak często to widziałeś? Czy 
widzisz tu jakiś problem? Czy popierasz ten punkt widzenia? Czy śledzisz 
je w prawdziwym życiu? Jakie jest prawdopodobieństwo, że spotkasz się z 
podobnymi sytuacjami? Itp.

Pytania otwarte

W przeciwieństwie do pytań zamkniętych nie oferują one 
respondentowi żadnego zakresu odpowiedzi. Przydają się do uzyskiwania 
szczegółów, głębszych i jakościowych aspektów z odpowiedzi odbiorców. 
Często wymagają odpowiedzi dłuższych niż jedno słowo/zdanie

Przykłady: 
Ogólnie wszelkie pytania zaczynające się od: co, jak, dlaczego, co.
Co wydarzyło się w tamtym momencie? Dlaczego to zrobili? Co 

widziałeś? Co o tym myślisz? Jakie zachowania zauważyłeś? Jak to 
wpływa na Ciebie/społeczeństwo? Co ktokolwiek może z tym zrobić? Jak 
media poruszały ten temat? Dlaczego niektóre tematy nie są poruszane w 
mediach? Itp.

 
Pytania zamknięte są uważane za problematyczne, gdy są 

nadużywane, ponieważ ograniczają i blokują swobodny przebieg 
dyskusji. Dlatego po każdym pytaniu zamkniętym należy zadać kilka 
pytań otwartych. Możesz rozważyć otwarcie linii dyskusji z osobami 
zamkniętymi i zagłębienie się w te otwarte.

Przykład: 
Czy zgadzasz się? Jakie masz powody? Jak ważne jest to dla naszego 

społeczeństwa?

Poniżej przedstawiamy różne typy pytań, które mogą być zamknięte 
lub otwarte, ale klasyfikacja jest dokonywana bardziej ze względu na 
cel/zakres pytań, a nie sposób ich konstrukcji.
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Pytania naprowadzające

Tego typu pytania nie są neutralne. Mają tendencję do subtelnego 
wpływania na respondenta, aby udzielić pewnych odpowiedzi. Są 
sugestywne; mogą zawierać założenie przedstawione jako prawda, 
osobistą zgodę lub niezgodę na końcu pytania. Są sformułowane w taki 
sposób, że łatwiejsza odpowiedź jest tą pożądaną; oferowanie wyborów, 
które wszystkie są preferowane przez zadającego pytanie, podczas gdy 
respondent nie ma innych możliwości; zazwyczaj są zamknięte i należy 
ich używać ostrożnie, ponieważ są one ściśle powiązane z manipulacją, a 
gdy widzowie je wykryją, nie przyjmują tego dobrze.

Przykłady: 
Czy zgadzasz się, że wszyscy musimy coś zrobić, aby zmienić tę 

sytuację? Czy to prawda, że teraz czujesz się bardziej zmotywowany do 
zrobienia czegoś? To dobra rzecz, prawda? Jakie jest opóźnienie interwencji 
policji w takich sytuacjach? Drugie zaproponowane rozwiązanie było 
lepsze, prawda? Co wolisz bardziej, śledząc wiadomości w telewizji lub w 
mediach społecznościowych?
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Pytania poszerzające

Celem tego typu pytań jest wyjście z pewnego punktu dyskusji, który 
może być w tej chwili na wąskiej ścieżce, bardzo lokalnej lub specyficznej 
tylko dla kontekstów niektórych osób. Te pytania popychają dyskusję do 
szerszej perspektywy, różnych punktów widzenia lub kwestii do rozwiązania.

Przykłady: 
Jakie inne rzeczy możesz powiedzieć? Co jeszcze tu jest? Gdzie jeszcze 

dzieje się to samo? Co to oznacza na większą skalę? Poza tym, co jeszcze 
możesz powiedzieć?

Pytania „zabliżające” (zoomingowe)

Musisz wybrać konkretny temat, który Cię interesuje, aby przybliżyć 
go wraz z publicznością. Temat może pojawić się w dyskusjach z 
publicznością lub został przedstawiony w spektaklu. Możesz zacząć od 
pytania zamkniętego lub otwartego, a następnie, kontynuując zadawanie 
pytań Zooming, stopniowo zagłębiać się, aby przybliżyć jakąś konkretną 
warstwę tego tematu.

Przykłady: 
Kto może coś z tym zrobić? Co dokładnie mogą zrobić? A jeśli to 

zrobią, co może się stać? Kogo będą dotyczyć ich decyzje? W jaki sposób 
zostaną one dotknięte? Itp.

Pytania konkretyzujące

Pomagają przejść do bardziej konkretnych przypadków lub aspektów 
danej dyskusji, czyli w tej chwili w stanie ogólnym lub powierzchownym.

Przykłady: 
Czy możesz podać przykład? Co dokładnie masz na myśli? Czy 

możesz wymienić niektóre z nich…? Czy możesz wymienić niektóre z 
rzeczy, które…?
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Pytania echo

Powtórz to, co mówią, jako pytanie do pozostałych członków widowni. 
Możesz wybrać coś interesującego, co chcesz bardziej poznać, i możesz 
rozwiązać ten problem, pytając innych widzów. 

Przykłady: 
Co myślisz o tym… (problem/aspekt wskazany przez konkretną osobę)? Jak 

możemy to wykorzystać w… (kontekście twojej dyskusji)? (Najpierw powtórz 
komentarz jednego z widzów) Zobaczmy, co myślą o tym inni – jakie jest 
Twoje zdanie…?
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Teatr Gazetowy
-Ewaluacja - 

Jak wszystko, co robimy w naszej pracy, bez względu na stosowane 
przez nas metody, bardzo ważne jest, aby wiedzieć, czy i jak 
osiągnęliśmy nasze cele.

Niektórzy praktycy skupiają się głównie na realizacji spektaklu Teatru 
Gazetowego, tracąc z pola widzenia planowanie i pomiar rzeczywistego 
wpływu na publiczność, a jeśli to możliwe, na całe społeczeństwo. Jeśli po 
prostu założymy, że musi być jakiś efekt, musi to nastąpić (jak często myślą 
początkujący w tej dziedzinie), bez mierzenia go najlepszymi możliwymi 
narzędziami, aby określić dokładny wpływ i stopień wprowadzonej zmiany.

Praktycy, którzy planują poważne procesy ewaluacji i oceny 
wpływu, są postrzegani jako bardziej odpowiedzialni, traktowani 
poważnie przez różnych potencjalnych partnerów i władze; uzyskują 
większe uznanie i walidację za pracę i wyniki, które osiągają.
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Aby naszkicować i opracować plan ewaluacji, zespół musi 
przeanalizować różne wymiary, które następnie należy przeanalizować i 
porównać w odniesieniu do pożądanego celu procesu teatralnego gazety.

Jak podkreślaliśmy wcześniej, cel powinien być jasno określony 
na początku procesu i stanowić główny punkt odniesienia w ocenie 
ewaluacyjnej.

Jeśli cel nie jest jasno określony, nie możemy krytykować naszych 
wyników – wszystko, co osiągnęliśmy, jest w porządku!

Musimy przyjrzeć się dwóm wymiarom:
• Osiągnięte wyniki
• Proces dochodzenia do tych wyników

Wyniki 

• Ilościowe: liczba aktorów, sztuk, przedstawień, widzów, grupa 
wiekowa, rozkład płci (dla każdego przedstawienia), liczba partnerów 
(państwowych i niepaństwowych), liczba widzów biorących udział w 
rozmowach, itp.

• Jakościowe (krótko- i długoterminowe): trafność członków 
widowni, partnerów, interwencje/reakcje publiczności, wpływ na 
zespół aktorów, publiczność, społeczeństwo, przyszła współpraca itp.

Proces

• Proces zespołowy: pozytywne, negatywne punkty, konflikty, 
zarządzanie, wyzwania, strategie pokonywania przeszkód, informacje 
zwrotne itp.

• Proces partnerstwa: pozytywne i negatywne punkty, konflikty, 
zarządzanie, dynamika, strategie pokonywania przeszkód, informacje 
zwrotne itp.
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Metody pomiaru wyników lub procesu

Dla każdego ze wskaźników i aspektów wymienionych wcześniej (w 
Wynikach lub Procesie) można zastosować różne narzędzia i metody w celu 
zebrania danych, informacji jakościowych i pomiaru wywołanej zmiany.

Niektóre z możliwych metod zależą od konkretnego kontekstu, w 
którym działają praktycy, dlatego każdy zespół powinien zbadać i wybrać/
zaprojektować najbardziej odpowiednie i adekwatne metody.

Następnie wymieniamy szereg narzędzi, które można wykorzystać 
do oceny wpływu tego rodzaju pracy, a radą jest wykorzystanie jak 
największej liczby i zestawienie ich wyników w jeden wniosek.

Wyniki ilościowe

Pierwsze narzędzie to przykład arkusza monitorowania, który może 
pomóc w śledzeniu danych ilościowych w czasie wydajności. Przykład 
można modyfikować i dostosowywać w oparciu o konkretne pragnienia i 
potrzeby każdego zespołu.

W przypadku pozostałych wskaźników każdy zespół może łatwo 
opracować własny system do zbierania odpowiednich informacji.
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Arkusz Obserwacji Teatru gazetowego

Miejsce________________
Data____________________
Tytuł przedstawienia___________
Główny temat przedstawienia___________
Cel przedstawienia____________________

• Jak długo (w minutach/godzinach) trwał występ wraz z dyskusjami i 

interwencjami (jeśli to zrobiłeś)?______

• Liczba osób na widowni ________________

• Liczba osób na widowni należących do opresjonowanej grupy ______

• Ile osób wyszło podczas występu?___

• Liczba kobiet: ___________

• Liczba mężczyzn: _____________

• Liczba innej płci/niebinarna: ___________

• Grupa wiekowa (grupy wiekowe) — przybliżona ocena:______________

• Oceń ogólny poziom zainteresowania i aktywnego udziału publiczności 

podczas przedstawienia (wysoki, średni, niski) __________

• Liczba osób, które weszły na scenę, aby dokonać interwencji (jeśli to 

zrobiłeś) _____

• Przybliżona liczba osób aktywnie zaangażowanych w dyskusję ______
• Odpowiednie opinie, wrażenia od publiczności dotyczące tematu i celu!
-
-
-
-

• Inne uwagi/obserwacje:
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Narzędzia do pomiaru wyników  - przykłady

Niektóre z tych narzędzi mogą być również wykorzystywane do 
zbierania informacji o procesie.

Proces zespołowy i wpływ na zespół
W całym procesie pracy zespół powinien odbywać regularne 

spotkania w celu oceny własnego procesu, wpływu na siebie, wymiany 
informacji zwrotnych, identyfikacji wyzwań, strategii burzy mózgów i 
zmian, które powinien wprowadzić, aby praca zespołowa była bardziej 
konstruktywna i produktywna. Spotkania te mogą być prowadzone 
przez osobę z zewnątrz lub członkowie mogą zamienić się rolami, aby 
umożliwić poczucie odpowiedzialności.

Tuż po przedstawieniu odbywa się bardzo ważna dyskusja. Cele tego 
spotkania to:
• przetworzyć uczucia aktorów z ich występu;
• wymienić punkt widzenia każdego aktora na proces;
• przekazywać sobie informacje zwrotne;
• zbadać wyzwania i sposoby radzenia sobie z nimi;
• zidentyfikować mocne i słabe strony scenariusza i całego procesu;
• podjęcie decyzji dotyczących zmian, które należy wprowadzić w 

przypadku ponownego spektaklu;

Ocena wpływu na odbiorców – przykłady
• Jeśli widzowie korzystają z urządzeń mobilnych podłączonych do 

Internetu, możesz skorzystać z narzędzia online, aby zebrać ich 
świeże wrażenia i przemyślenia z wydarzenia Teatru Gazetowego. 
Możesz napisać w widocznym miejscu konkretny link, z którego 
mogą skorzystać i uprzejmie poprosić ich o zrobienie tego przed 
opuszczeniem lokalu. Ankieta powinna być krótka, łączyć oceny 
ilościowe i jakościowe.

• Po występach członkowie zespołu i inni wolontariusze mogą 
wyjść na zewnątrz i wejść w interakcję z publicznością, zapytać ich 
bezpośrednio, jak się z tym czują, jak istotny był dla nich ten proces, 
co chcą dalej robić itd.?
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• Duże kartki papieru można umieścić na zewnątrz miejsca, a 
publiczność może na nich pisać refleksje po zakończeniu wydarzenia. 
Pytania powinny być konkretnie związane z tematem sztuki i nie 
powinno być więcej niż 3-4!

• Te same pytania co poprzednio, wraz z kilkoma innymi związanymi 
z tym zagadnieniem, można by zamienić w krótki formularz 
ewaluacyjny. Joker mógłby na zakończenie wydarzenia wspomnieć, 
że przyjadą wolontariusze i zadadzą im kilka pytań, serdecznie 
zapraszamy do wsparcia inicjatywy.

• Ten sam formularz oceny, o którym wspomnieliśmy wcześniej, można 
już postawić na siedzeniu każdej osoby i mogą go samodzielnie 
wypełnić i przekazać zespołowi na koniec występu. Joker powinien o 
tym wspomnieć i zachęcać do tego ludzi.

Pomysły na długoterminową ocenę z udziałem odbiorców

• Możesz zebrać ich dane kontaktowe (podczas spektaklu), a po pewnym 
czasie skontaktować się z niektórymi widzami (przez e-mail lub telefon) 
i zaprosić ich na kolejne spotkania, aby omówić problemy, zmiany w ich 
życiu i społeczeństwa – lub zapytaj ich bezpośrednio przez e-mail lub 
numer telefonu.

•  Możesz stworzyć specjalne medium online by uruchomić proces 
śledzenia po występie, gdzie każdy, kto chce być zaangażowany 
lub poinformowany, może dołączyć/zarejestrować się. Opublikuj 
dokładną lokalizację tego medium w widocznym miejscu i zaproś 
ludzi do przyłączenia się. Aktywność z tego medium może dostarczyć 
informacji o długofalowym oddziaływaniu – ile osób dołączyło/śledzi 
konkretny temat/problemy poruszane/promowane, ilu z nich aktywnie 
się zaangażowało, jakie mają reakcje itp.                                                                      
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Ćwiczenia przygotowawcze

Proces przygotowawczy do teatru gazetowego obejmuje różne 
kategorie ćwiczeń: budowanie grupy, gry teatralne, specyficzne 
ćwiczenia dla Teatru Gazety, improwizacja, wcielanie się w postacie itp. 
Każdy zespół, w zależności od profilu i doświadczenia, potrzebuje inaczej 
dopasowanego programu przygotowawczego i czasu na przygotowanie 
się do występu.

W tymprzewodniku nie zawarliśmy ogólnego programu 
nauczania, który można wykorzystać z grupą od początku do momentu 
przedstawienia.

 
Szczegółowo opisaliśmy dużą liczbę ćwiczeń (specyficznych dla Teatru 

Gazety), które można umieścić w różnych programach szkoleniowych. 
Każdy zespół może decydować, w oparciu o potrzeby członków swojej 
grupy i dostępny czas, o własnym wyborze i strukturze, łącząc gry i zajęcia 
z innych przewodników i tych wymienionych tutaj.

Opracowaliśmy już podręczniki dotyczące innych metod Teatru 
Uciśnionych i nie chcemy powtarzać gier czy czynności, które można 
wykorzystać również w procesie Teatru Gazetowego.

W podręczniku Teatru Forum (http://toolbox.salto-youth.net/1503) 
wymieniliśmy ogólny program nauczania, który można wykorzystać do 
pracy z nowym zespołem (bez doświadczenia w tej dziedzinie). Istnieją 
różnorodne rozgrzewki, gry teatralne, ćwiczenia władzy i ucisku, które 
mogą służyć jako zasoby dla każdego zespołu.

W podręczniku Niewidzialnego Teatru (http://toolbox.salto-youth.
net/2636) znajduje się wiele ćwiczeń mających na celu przygotowanie 
i wsparcie zespołu pracującego tą konkretną metodą. Są ćwiczenia z 
pracy w grupie, władzy, emocji i improwizacji, które można wykorzystać 
również do pracy z zespołem w Teatrze Gazety.
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W podręczniku Teatru Legislacyjnego (http://www.artfusion.ro) 
znajduje się wiele ćwiczeń mających na celu przygotowanie i wsparcie 
zespołu pracującego z tą konkretną metodą. Są to ćwiczenia dotyczące 
społeczeństwa i dystrybucji władzy na poziomie makro, problemów i 
rozwiązań (z perspektywy różnych podmiotów społecznych), osobiste 
refleksje i improwizacje. W zależności od tematu poruszanego w spektaklu 
Teatru Gazety, niektóre z tych ćwiczeń mogą być również wykorzystane.

Wymienione przez nas ćwiczenia są podzielone na różne kategorie, 
z których wszystkie powinny być uwzględnione w programie szkolenia 
przygotowawczego do Teatru Gazetowego – w każdej kategorii zespół może 
użyć jednego lub więcej ćwiczeń, aby odpowiedzieć na potrzeby poszczególnych 
osób lub całej grupy – w związku z procesem przygotowawczym.

 
Ćwiczenia są podzielone na ogólne kategorie i grupa może zdecydować się 

na pracę również nad innymi aspektami i zagadnieniami, nie wymienionymi 
tutaj, w celu stworzenia bardziej złożonego programu szkoleniowego.

Ćwiczenia przygotowawcze – uwagi ogólne
 
Niektórych z wymienionych ćwiczeń nie da się wykonać w małych grupach 

(5-7 osób), ale wszystkie można dostosować i wykorzystać jako inspirację.
Wspomniany czas trwania ma charakter szacunkowy, ponieważ 

w dużej mierze zależy od wielkości grupy i dyskusji wymaganych w 
niektórych przypadkach.

Facylitator musi kierować się własnym osądem podczas wybierania, 
dostosowywania i korzystania z tych zajęć z różnymi grupami i ludźmi.

W przypadku wielu działań opisanych poniżej facylitator musi 
wyszukać i wybrać materiały medialne niezbędne do przeprowadzenia 
działania. Może to stanowić wyzwanie w różnych kontekstach i powinno 
być zaplanowane z wyprzedzeniem, aby mieć dostęp do wystarczających 
odpowiednich materiałów. Jednak w przypadku kilku działań uczestnicy 
muszą przeszukiwać media, do których mają dostęp w celu wykonania 
określonych zadań.
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Praca z materiałami medialnymi
• Detektywi mediów (120-180 min)
• Poszukiwanie treści multimedialnych (90 min)
• Poziomy opresji w mediach (90 min)
• Fakt czy opinia? (90 min)
• Zespół redakcyjny (90 min)
• Tworzenie reklamy (180 min)
• Media, które nas poruszają (90 min)
• Przeróbka mediów (90-180 min)
• Nagłówek (60 min)
• Dziennikarze terenowi (180 -300 min)

Krytyczne ocena mediów
• Gdzie stoisz? (60-90 min)
• Wolność nieograniczona czy….? (90 min)
• Narracje używane w mediach (120 min)
• Detektywi propagandy (90 min)
• Twórcy fałszywych wiadomości (90 min)
• Stronniczość w zgłaszaniu przemocy (90 min)
• Wolność prasy (120 min)

Autorefleksja
• Media nawyki Bingo (60-90 min)
• Jakim konsumentem mediów jestem? (90 min)
• Poziomy uczestnictwa online (90 min)
• Dziennikarstwo obywatelskie (90 min)
• Osobiste nastawienie (90 min)

Improwizacje / Umiejętności aktorskie / Próby
• Artykuł w odwrotnej kolejności (60-90 min)
• Media w różnych gatunkach (60-90 min)
• Reporterzy kontra komentatorzy (60 min)
• Stwórzmy razem artykuł (60 min)
• Wiadomości z prawdziwymi bohaterami (60 min)
• Raportowanie z terenu (60min)

124
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208
210
212
214
216
218

192
195
198
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Emocje
• Reaguj na wiadomości (30-50 min)
• Reakcje w mediach społecznościowych (60 min)
• Czytanie z emocjami (60 min)
• Wpływaj na swojego partnera (60 min)
• Reaguj na emocje (30 min)
• Sfrustrowani mediami (90 min)

220
222
224
226
228
230
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Praca z materiałami medialnymi

Tytuł: 
Detektywi mediów 
(120 do 180 minut)

Cele: Rozwijanie umiejętności analitycznych w zakresie przesiewania 
treści medialnych; wzbudzić zainteresowanie i ciekawość tematami i narracjami 
używanymi przez różnych producentów mediów; tworzyć połączenia między 
różnymi elementami mediów; zidentyfikować główne przykłady opresji obecne 
w mediach; rozwijać krytyczne myślenie w odniesieniu do treści medialnych; 
dokonywać porównań między mediami głównymi i alternatywnymi; wywołać 
zmianę zachowań konsumentów mediów;



125  

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Podziel uczestników na 4-osobowe grupy.
• Każda grupa może wykorzystać do zadania jedną gazetę z głównego 

nurtu i jedną z alternatywnego lub niezależnego źródła. Możesz 
wybrać materiały dla każdej grupy lub stworzyć wspólny zbiór 
różnych przykładów, z których uczestnicy będą mogli wybrać gazety, 
z którymi chcą pracować.

• Alternatywnie, jeśli nie chcesz lub nie możesz pracować z materiałami 
drukowanymi, użyj wersji online każdego aktora medialnego, którego 
chcesz udostępnić jako opcji.

• Każda grupa musi przeanalizować dwa produkty medialne według 
różnych kryteriów. Dla każdego kryterium muszą zapisać swoje 
obserwacje. Każdej grupie możesz podać niektóre lub wszystkie z 
poniższych kryteriów:
 ӹ Rodzaj treści – liczba pozycji z każdej kategorii : Newsy; Artykuły 

badawcze; Wywiady; Styl życia;  Komentarz/Perspektywa/Opinia; 
Treści sponsorowane; reklamy; itp.

 ӹ Tematy – liczba tematów/kategorii zagadnień; jakie; liczba/
odsetek artykułów dla każdego tematu/kategorii; które tematy/
aspekty mają największe nagłówki; itp.

 ӹ Fakty – liczba artykułów opartych na faktach i opiniach; 
liczba błędnie przedstawionych tekstów (np. opiniotwórczych 
przedstawionych jako oparte na faktach); liczba artykułów 
wymieniających źródła do weryfikacji; itp.

 ӹ Przedstawiciele grupy – liczba różnych grup (płeć, rasa, 
mniejszość etniczna, religia, narodowość, orientacje seksualne 
itp.) reprezentowanych w mediach; które grupy;; powiązania 
między rodzajem tematów a omawianymi grupami; itp.

 ӹ Reprezentacja geograficzna – liczba objętych/wspomnianych 
lokalizacji (miasta; okolice; regiony; kraje; kontynenty itp.); które; 
jaki procent każdego; itp.

 ӹ Spektrum emocji – liczba artykułów zawierających pozytywne, 
negatywne lub neutralne wiadomości; które tematy/kategorie są 
omówione w pozytywny/negatywny/neutralny sposób; itp.
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 ӹ Obrazy – liczba artykułów z obrazami; jak obrazy są połączone 
z artykułem; które osoby/grupy są najczęściej przedstawiane na 
zdjęciach; itp.

 ӹ Dziennikarze – liczba dziennikarzy w redakcji; struktura płciowa 
zespołu redakcyjnego; liczba artykułów dla każdego dziennikarza; 
rodzaj artykułów/tematów dla każdego kontrybutora; itp.

 ӹ Konsumenci mediów – docelowi odbiorcy gazety; możliwości wpływu 
czytelników na treść; miejsce na komentarze/odpowiedzi; itp.

 ӹ Ogłoszenia – liczba obecnych reklam; jakie produkty/usługi 
promują; procent przestrzeni medialnej, którą zajmują reklamy; itp.

 ӹ Reprezentacja płci – liczba artykułów dotyczących każdej płci 
(jako główny temat artykułu); liczba reklam przedstawiających 
każdą płeć; różnice w sposobie przedstawiania każdej płci w 
artykułach lub dodatkach; związki między rodzajem tematów a 
przedstawianą płcią; itp.

 ӹ Finanse – ile pieniędzy kosztuje produkt; różnice w cenach dla 
różnych typów klientów; kto jest właścicielem mediów; kto daje 
pieniądze na tę gazetę/produkt medialny; itp.

 ӹ Obserwacje subiektywne – kolejność tematów, struktura gazety, 
stronniczość w sprawozdawczości, manipulacja, brak tematów/
kwestii/aspektów; ogólne wrażenia i wnioski itp.
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• Groups have between 60 to 120 minutes (depending on how many 
criteria are used) to write down their observations. 

• Each group presents their findings. The rest of the groups ask questions 
for clarification or examples to illustrate the presented information. 

• Start by presenting all mainstream newspapers and then move on to 
the alternative/independent ones.

• Instruct the participants to pay attention and to take notes of 
significant similarities/differences between the presentations. After 
all the groups presented move to the discussion.

Debriefing / sugerowane pytania
• Co zauważyłeś we wszystkich prezentacjach medialnych głównego 

nurtu? Co było wspólnego, a czym się różniły?
• A co z alternatywnymi prezentacjami medialnymi? Co było wspólnego, 

a jakie były różnice?
• Jakie zaobserwowałeś podobieństwa między głównymi i 

alternatywnymi prezentacjami medialnymi? A co z różnicami?
• Jaka była dominująca narracja/przekaz mediów głównego nurtu? A 

co z alternatywnym? Co to znaczy?
• Jakie masz wnioski dotyczące każdego z analizowanych kryteriów 

(przejdź jeden po drugim przez wszystkie kryteria)?
• Jakie masz przemyślenia na temat szerszego obrazu/kontekstu, w 

którym istnieją te produkty medialne?
• Czego brakuje i powinno być obecne w mediach?
• W jakim stopniu wasze obserwacje odzwierciedlają również inne 

produkcje medialne? Czy moglibyście podać kilka przykładów?
• Dlaczego to się dzieje? Dlaczego sytuacja jest taka, a nie inna?
• Co to dla ciebie znaczy? Jakie znaczenie lub wpływ ma to na ciebie 

osobiście? A co z wpływem na społeczeństwo?
• Które aspekty sygnalizują problem lub coś, na co należy zwrócić 

większą uwagę?
• Jako konsument mediów, jak często myślałeś wcześniej o tych 

aspektach?
• W jakim stopniu te aspekty muszą być dostrzegane przez konsumenta 

mediów? Czemu?
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• W jaki sposób na konsumentów mediów wpływa sposób, w jaki 
produkty medialne „dostarczają” im informacji o świecie?

• Jak chcesz, aby Twoje życie jako konsumenta mediów zmieniło się od 
teraz? Co chcesz zrobić inaczej?

• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 
Gazetowego?

Recommendations for Using the Activity / Adaptations
• W zależności od dostępnego czasu i liczby grup, z którymi pracujesz, 

możesz dostarczać te same gazety różnym grupom roboczym i 
podawać różne kryteria ich analizy. W ten sposób upewnisz się, że 
używasz więcej kryteriów dla konkretnego produktu medialnego. 
Możesz również podać dokładnie te same zadania i przykłady 
medialne różnym grupom, aby porównać ich wyniki i obserwacje.

• Aby skrócić czas, możesz wybrać kilka artykułów do analizy zamiast 
całej gazety (wersja drukowana lub internetowa), ale ta opcja nie zapewni 
wystarczających informacji o analizie treści w szerszym ujęciu.
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• Możesz kontynuować działanie „Zespół redakcyjny” (patrz dalej), 
aby umieścić grupę po drugiej stronie, stworzyć treści medialne i 
wykorzystać spostrzeżenia z tego działania do roli zespołu redakcyjnego.

• Jeśli spotykasz się regularnie ze swoją grupą, w ramach innych działań, 
możesz podać jedno kryterium na osobę, które będzie przestrzegane w 
ciągu najbliższych dni przez głównych dostawców treści medialnych; 
porównaj swoje ustalenia i przeprowadź dyskusję na temat aktualnych 
perspektyw w mediach oraz aktualnych trendów i wydarzeń. Zadanie 
może być również zadane jako praca domowa, a prezentacje i dyskusja 
mogą odbywać się podczas samej sesji z całą grupą.

• Inną konkretną pracą domową jest dla uczestników obserwacja i 
dostrzeżenie przykładów opresji, które pojawiają się w mediach w 
określonym czasie. Poproś o zapisywanie spostrzeżeń, zbieranie ich 
i skategoryzowanie na spotkaniu grupowym. Informacje te mogą 
być wykorzystane jako punkt wyjścia do podjęcia decyzji, z jakim 
rodzajem ucisku chcą się zmierzyć w Metodzie Teatru Gazetowego..

• - Bardzo konkretną alternatywną wersją tego ćwiczenia jest danie jako 
zadanie identyfikacji przymiotników użytych w artykule w odniesieniu 
do określonej grupy. Uczestnicy muszą zeskanować artykuł lub cały 
materiał medialny i gdy pojawi się odniesienie do określonej grupy, 
która jest uciskana w społeczeństwie (np. imigranci, uchodźcy, różne 
grupy etniczne, religie, tożsamość płciowa, orientacja seksualna, kobiety, 
osoby starsze , itp.), aby zaznaczyć użyty przymiotnik (jeśli istnieje). To 
ćwiczenie jest bardziej przydatne, gdy wykorzystujesz więcej niż jeden 
artykuł, aby uzyskać pełniejszy obraz konkretnej gazety/produktu 
medialnego. Należy przedstawić zbiór przymiotników w porównaniu 
z tym, co odkryły i zajęły się inne grupy w dyskusji.
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Tytuł:
 Poszukiwanie treści medialnych

 (90 min)

Cele: Rozwijanie umiejętności analitycznych w zakresie przesiewania 
treści medialnych; wzbudzenie zainteresowanie i ciekawość tematami i 
narracjami używanymi przez różnych producentów mediów; rozwijanie 
krytycznego myślenia w odniesieniu do treści medialnych; stymulowanie 
głębszej refleksji nad rolą mediów w życiu ludzi. 

Szczegóły i opis ćwiczenia:
•  Podziel uczestników na grupy 4 lub 5 osobowe.
• Daj każdej grupie jedną konkretną gazetę i zapewnij wspólny schowek 

do wykorzystania w razie potrzeby podczas ćwiczenia.
• W ciągu 30 minut każda grupa musi zidentyfikować liczbę pozycji w 

danej gazecie. Niektóre z przykładów, które można wykorzystać, to:

 ӹ Artykuł zawierający pozytywne wiadomości
 ӹ Reklama z nagim mężczyzną
 ӹ Artykuł na pierwszej stronie napisany przez kobietę
 ӹ Ilustracja przedstawiająca dzieci
 ӹ Artykuł o mniejszości mieszkającej w Twoim kraju
 ӹ Artykuł opiniotwórczy krytyczny wobec rządu/władzy publicznej
 ӹ Treści medialne podważające normy dotyczące płci
 ӹ Utwór obejmujący wydarzenia z innego kraju/części świata
 ӹ Artykuł przedstawiający sytuację opresji
 ӹ Satyryczny artykuł o społeczeństwie
 ӹ Artykuł dotyczący pracy organizacji pozarządowej/społeczeństwa obywatelskiego
 ӹ Artykuł o wykroczeniach prywatnej firmy (bonus dla zespołu, 

który znajdzie artykuł lub artykuł przedstawiający tę samą firmę w 
pozytywnym świetle)

 ӹ Artykuł dotyczący problemu,  którym twój zespół jest mocno zainteresowany
 ӹ Utwór, który uważają za napisany obiektywnie
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• Jeśli grupie nie uda się znaleźć w danej gazecie jednego żądanego 
artykułu, może spróbować znaleźć je we wspólnej skrytce. W takim 
przypadku muszą napisać dokładnie, w jakiej konkretnej gazecie i na 
której stronie ją znaleźli.

• Jeden artykuł nie może być użyty dla większej liczby pozycji z listy.
• Po 30 minutach każda grupa musi krótko przedstawić swoje ustalenia, 

a następnie przejść do dyskusji.

Debriefing / sugestie dotyczące pytań:
• Jakie było dla ciebie to zadanie?
• Jak przebiegał wasz proces jako zespołu? Jak wam się razem pracowało?
• Jakie odczucia mieliście podczas wykonywania zadania?
• Co najłatwiej było znaleźć i dlaczego? A co z najtrudniejszym? Czemu?
• Ile aspektów musieliście zidentyfikować we wspólnej skrytce (bo nie 

znaleźliście ich w danej gazecie)?
• Co było wspólne między wszystkimi grupami? Jakie były różnice?
• Co was zaskoczyło? (Albo z własnych ustaleń, czy z ustaleń innych?)
• Jakie inne spostrzeżenia macie na temat zadania, procesu lub ustaleń?
• Jak to świadczy o naszym społeczeństwie lub mediach?
• Kto wpływa na treść mediów?
• Co zwykle zauważacie, kiedy czytasz gazety lub przeglądasz materiały medialne?
• Dlaczego zauważacie te rzeczy, a nie inne?
• Jakie są rzeczy, których nie zauważacie lub o których dużo nie 

myślicie? Czemu?
• Jak media kształtują światopogląd konsumenta mediów?
• W jaki sposób konsument mediów może być narażony na bardziej 

zróżnicowane rodzaje komunikatów?
• Kto jest za to odpowiedzialny?
• Co chcecie od teraz zrobić inaczej, jeśli chodzi o kwestie, o których 

rozmawialiśmy?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?
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Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Jeśli uważasz, że jest to korzystne, zorganizuj działalność w 

konkurencyjny sposób; albo przez nagradzanie zespołu, który jako 
pierwszy znajdzie wszystkie przedmioty, albo przez stworzenie 
pewnych ograniczeń lub przeszkód w dostępie do określonych gazet 
lub materiałów (np. kto pierwszy ten lepszy, ten sam artykuł nie może być 
użyty przez więcej niż jeden zespół itp.), ale upewnij się, że odnieśiesz się 
do tej części procesu w dyskusji.

• Dobór materiałów musi być dokonany ostrożnie, aby uwzględnić 
wyważoną perspektywę gazet obecnych w społeczeństwie, od 
najpopularniejszych do najbardziej alternatywnych i niezależnych.

• Daj każdej grupie tylko przykłady z głównego nurtu, a alternatywne 
zostaw we wspólnej skrytce; wykorzystaj to do porównania dwóch 
rodzajów mediów, ekspozycji konsumentów mediów i ogólnego 
kontekstu w przestrzeni medialnej.

• Konkretną listę pozycji należy dostosować do aktualnego kontekstu i 
dominujących trendów. Możesz także wykorzystać to ćwiczenie, aby 
zebrać zapas artykułów i perspektyw na temat, z którym pracujesz, 
do spektaklu Teatru Gazetowego – w tym przypadku lista powinna 
zawierać wzmianki z tego samego obszaru tematu/opresji.

• Podana lista może być sporządzona w wersji łatwej, zawierającej 
przedmioty ogólne i powszechne lub trudnej, zawierającej przedmioty 
rzadkie i trudne do znalezienia. Każde podejście odzwierciedla różne 
aspekty rzeczywistości medialnej i jest odpowiednie dla grup o 
różnym poziomie doświadczenia.

• Alternatywnie, w przypadku aktywności indywidualnej lub w parach, wstaw 
listę przedmiotów do tabeli Bingo. W tej wersji uczestnicy mają dostęp do 
wspólnej skrytki materiałów drukowanych i/lub opcji internetowych i 
muszą jak najszybciej znaleźć wszystkie wymienione pozycje.

• Jeśli regularnie spotykasz się ze swoją grupą, możesz dać listę 
przedmiotów jako pracę domową i zaprosić grupę do obserwowania, 
śledzenia i identyfikowania ich w tak wielu różnych źródłach, jak to 
możliwe. Ich odkrycia można by wykorzystać do dyskusji na temat 
tego, co przeważa w sferze medialnej, jakie są dostępne alternatywy 
oraz jakie ostatnie i aktualne wydarzenia lub trendy zostały 
zaobserwowane.
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• 

Tytuł: 
Poziomy opresji w treściach medialnych 

(90 min)

Cele: Rozwijanie krytycznego myślenia w odniesieniu do treści 
medialnych; pobudzanie do głębszej refleksji nad rolą mediów w życiu 
ludzi; rozpoznanie zjawiska i wpływ mowy nienawiści; zbadanie, na 
głębszym poziomie, różne rodzaje opresji, które istnieją w całym spektrum 
mediów; stymulowanie proaktywnego zachowania przeciwko uciskowi;

Szczegóły i opis ćwiczenia
• Podziel uczestników na 4-osobowe grupy.
• Każda grupa otrzymuje listę przykładów różnych wypowiedzi/

obrazów/sytuacji/itd. w której deklaracje obraźliwe, grożące, 
zastraszające lub zastraszające są składane przez kanał medialny 
w stosunku do określonej grupy (która często jest celem opresji w tej 
konkretnej społeczności).

• Muszą wymienić podane przykłady w kolejności ich postrzeganej 
wagi (wpływu na zaangażowane osoby lub ogólnie na społeczeństwo), 
od najpoważniejszego do najmniej poważnego. Mogą umieścić więcej 
niż jeden przykład na tej samej pozycji. Daj 30 minut na to zadanie.
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• Zanim grupy zaczną prezentować swoje listy zapytaj uczestników:
 ӹ Jak się czułeś wykonując to ćwiczenie?
 ӹ ak łatwo było dojść do konkluzji w Twoim zespole?
 ӹ Jaka była najtrudniejsza część Twoich rozmów?
 ӹ Czy udało Ci się stworzyć ostateczną listę? Jeśli nie, dlaczego nie? Jeśli 

tak, jak doszedłeś do tego wniosku?
 ӹ Czy chcesz dodać inne komentarze?

• Jedna grupa przedstawia swoją listę. Pozostałe grupy powinny 
wspomnieć, czy mają tę samą kolejność, czy inną i co jest inne.

• Przejdź do dyskusji.

Debirefing / sugestie dotyczące pytań:
• Jakie są Twoje wrażenia po wysłuchaniu wszystkich aranżacji grup?
• Jakie są twoje przemyślenia na temat różnic grupowych?
• W jakim stopniu te przykłady odzwierciedlają realia panujące w 

przestrzeni publicznej i ułatwiane przez różne kanały medialne?
• Znasz inne przykłady?
• Kto jest ich celem?
• Czy kiedykolwiek byłeś celem takich sytuacji? Jeśli tak, czy możesz 

podać nam więcej szczegółów? W jaki sposób to na ciebie wpłynęło? 
Co po tym zrobiłeś inaczej?

• Jakie są niebezpieczeństwa takich sytuacji? Kto jest najbardziej 
narażony i zagrożony w naszym społeczeństwie?

• Czy uważasz, że media społecznościowe umożliwiają różne poziomy 
ucisku (oprócz mediów tradycyjnych)?

• Jaka jest między nimi różnica?
• Jakie są bezpośrednie negatywne konsekwencje tego typu stwierdzeń/

zachowań?
• A co z tymi długoterminowymi?
• Kto ma moc zmienić coś w tym zakresie?
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Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Podane przykłady mogą być fikcyjne (ale inspirowane rzeczywistymi 

sytuacjami), ale jeśli to możliwe, przykłady powinny być prawdziwe, 
aktualne. Powinno być około 10 do 12 sytuacji/przykładów 
obejmujących konteksty, takie jak: prywatne wiadomości; komentarze 
do różnych postów lub artykułów w mediach społecznościowych; 
wypowiedzi różnych polityków; publiczne posty/artykuły jakiejkolwiek 
grupy, które są skierowane przeciwko pewnej mniejszości lub na 
rzecz wyższości pewnej grupy; obraźliwe memy/żarty udostępniane 
w mediach społecznościowych; komiksy; reklamy; tweety znanych 
osób; teksty piosenek itp. Do wyboru wypowiedzi odnoszących się do 
osób homoseksualnych można skorzystać z materiałów z podręcznika 
Rady Europy „Zakładki – Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie 
poprzez edukację o prawach człowieka” (zob. ćwiczenie „Mówiąc gorzej”). 
Instrukcję można znaleźć w Internecie.

• Liczba osób w grupie jest celowo parzysta, aby zwiększyć szanse na 
remis, jeśli grupy korzystają z głosowania w swoim procesie. W ten 
sposób zmuszeni są do większej dyskusji i stosowania alternatywnych 
metod podejmowania decyzji.

• Bądź świadomy, że to ćwiczenie lub wybrany przykład może wywołać silne 
reakcje w twojej grupie; wiele osób nie czuje się komfortowo, oceniając 
ludzkie doświadczenia opresji. Bądź wrażliwy na to, jak przedstawiasz 
zadanie i jak radzisz sobie z dyskusją; nie sugeruj, że doświadczenia 
niektórych osób są mniej ważne niż doświadczenia innych



136 

Tytuł:
 Fakt czy opinia? 

(90 min)

Cele: Rozwijanie umiejętności analitycznych w zakresie przesiewania 
treści medialnych; odróżnianie artykułów opartych na faktach od 
opiniotwórczych; rozwijanie krytycznego myślenia w odniesieniu do treści 
medialnych; stymulowanie głębszej refleksji nad rolą mediów w życiu ludzi. 

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Wyjaśnij różnicę między faktem a opinią. Poproś grupę o podanie kilku 

przykładów z każdej kategorii, aby upewnić się, że rozróżnienie jest jasne.
• Poproś grupę, aby wspomniała/zgadła, jaki rodzaj artykułów (obecnych 

w sferze medialnej) jest oparty na faktach, a które na opinii. Zbadaj 
ich poglądy na temat tego, czy wszystkie rzekomo oparte na faktach 
artykuły są w 100% takie. Zapytaj o przykłady, jeśli je mają.

• Połącz uczestników w pary. Dostarcz każdej parze jeden egzemplarz 
artykułu, który ma być oparty na faktach (raporty informacyjne; pisanie 
funkcji; śledztwo). Wybierz artykuł z najnowszej historii iz bardzo 
popularnych mediów. Podaj ten sam artykuł na każde dwie pary, aby 
użyć go do porównania.

• Pary mają od 10 do 20 minut (w zależności od długości artykułu) na 
przeczytanie artykułu i zaznaczenie wszystkich informacji, które 
uznają za fakty lub opinie.

• Jedna para krótko dzieli się artykułem, z którym musieli pracować i 
swoimi obserwacjami. Muszą również wydać werdykt za artykuł, z 
którym pracują – jeśli jest to artykuł oparty na opinii czy na faktach.

• Druga para, która pracowała z tym samym artykułem, musi wskazać, 
czy się zgadzają, czy też mają inne zdanie. W przypadku poważnych 
nieporozumień między parami poproś pozostałych uczestników o 
przedstawienie własnego poglądu i wyjaśnienie każdego aspektu.

• Po przedstawieniu się wszystkich par przejdź do dyskusji.
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Debriefing/ sugestie dotyczące pytań:
• Jakie było dla ciebie to zadanie?
• Jak łatwo było oznaczyć pewne informacje jako fakt lub opinię?
• Jak często nie zgadzałeś się w swojej parze? Czemu?
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• Dlaczego zdarzyło się, że 2 pary pracujące nad tym samym artykułem 
miały różne obserwacje/werdykt? (zapytaj tylko, czy tak się stało)

• Dlaczego nie zawsze łatwo jest zdecydować, czy informacja jest faktem czy opinią?
• Dlaczego artykuł oparty na faktach zawiera również opinie? Jak to 

wpływa na charakter artykułu?
• Jaka jest Twoja opinia na temat treści medialnych, które twierdzą, że 

są oparte na faktach, a nie są?
• Jak często sądzisz, że takie materiały pojawiają się w mediach, do 

których ma dostęp większość ludzi?
• Jaki może być wpływ takich materiałów na konsumenta mediów i 

ogólnie na społeczeństwo?
• Czy kiedykolwiek natknąłeś się na treści medialne, które wydawały 

się być oparte na faktach, wierzyłeś w to, a później okazało się, że nie? 
Jeśli tak, czy mógłbyś podać kilka przykładów?

• Czy podczas swojej aktywności w mediach społecznościowych byłeś 
świadkiem, jak ludzie dzielą się informacjami jako faktami bez ich 
weryfikacji? Czy mógłbyś podać kilka przykładów?

• Jeśli chodzi o treści medialne, jaka jest różnica między fałszywymi 
wiadomościami, opiniami i faktami?

• W jaki sposób konsument mediów może być bardziej czujny i szybciej 
dostrzegać wprowadzające w błąd informacje?

• Co chcesz od teraz robić inaczej?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Sprawdź wcześniej artykuły, z których chcesz skorzystać i znajdź 

informacje, które są faktami lub opiniami. Korzystaj przede wszystkim 
z artykułów, które mają dużą treść opinii, choć nie powinny i które nie 
są tak łatwe do zauważenia. Upewnij się, że masz co najmniej jeden 
artykuł, który jest naprawdę w 100% oparty na faktach, aby mieć 
przykład „właściwego” materiału.

• Na wstępie możesz podać kilka przykładów z publicznych/
popularnych kont w mediach społecznościowych, aby dostrzec i 
odróżnić fakty od opinii
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Tytuł: 
Zespół redakcyjny 

(90 min)

Cele: Zrozumienie złożonego procesu tworzenia gazety (wersja 
drukowana lub internetowa); zbadanie dynamiki w zespole redakcyjnym; 
głębsze zrozumienie czynników, które wpływają na to, aby wydarzenie 
stało się wiadomością; wzbudzenie zainteresowania i ciekawości tematami 
i narracjami używanymi przez różnych producentów mediów; rozwijanie 
krytycznego myślenia w odniesieniu do treści medialnych i producentów; 
stymulowanie głębszej refleksji nad rolą mediów w życiu ludzi.
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Szczegóły i opis ćwiczenia
• Poproś grupę, aby wspomniała, jakie czynniki, ich zdaniem, wpływają 

na proces podejmowania decyzji przez zespół redakcyjny, gdy 
decyduje, które artykuły opublikować.

• Zacznij od burzy mózgów, aby uwzględnić wszystkie możliwe pomysły 
grupy. Sprawdź listę czynników wymienionych na końcu ćwiczenia 
(wskazówki), przedstaw je, jeśli uczestnicy jeszcze ich nie wskazali.

• Następnie wspólnie z grupą uzgadniamy najważniejsze, 
determinujące, możliwe i realistyczne czynniki, które mogą być 
aktywnie wykorzystywane przez zespół redakcyjny w prawdziwym 
życiu. Możesz przedyskutować, czy te czynniki są inne dla mediów 
głównego nurtu niż dla mediów niezależnych.

• Podziel uczestników na grupy po 6 osób. Każda grupa reprezentuje 
teraz zespół redakcyjny i musi zdecydować, jakim jest medium, jaki 
jest jego profil i docelowa grupa odbiorców.

• Mają 30 minut na podjęcie decyzji, jakie tematy i aktualności chcą 
zamieścić w kolejnym wydaniu gazety. Historie, tytuły, artykuły, które 
chcą zamieścić, mogą być wymyślone, bo brakuje czasu na prawdziwe 
badanie aktualnej rzeczywistości społecznej pod kątem rzeczywistych 
wydarzeń. Zaleca się, aby co najmniej 50% ich pomysłów było 
inspirowanych ostatnimi i bieżącymi wydarzeniami.

• Każdy członek zespołu może zaproponować do 5 pomysłów na 
artykuły, które należy wziąć pod uwagę. Jako grupa muszą zdecydować 
się na maksymalnie 10 tekstów, które zostaną uwzględnione w ich 
następnej edycji; w swojej decyzji muszą wykorzystać czynniki, które 
uznali za najważniejsze.

• Po wyznaczonym czasie każda grupa przedstawia swój profil i 
ostateczną decyzję redakcyjną. Pozostałe grupy mogą poprosić o 
wyjaśnienia, a następnie przejść do dyskusji.
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Debriefing / sugestie dotyczące pytań:
• Jak przebiegał twój proces redakcyjny? Jak się czułeś?
• Czy było ciężko czy łatwo? Co sprawiło, że tak się stało?
• Jakie historie proponowałeś? Ile z twoich pomysłów znalazło się w 

ostatecznym planie?
• Jako zespół redakcyjny, w jaki sposób zdecydowaliście, które artykuły 

zostaną uwzględnione? Czy w Twojej decyzji były jakieś czynniki 
silniejsze niż inne?

• Jakie są Twoje wrażenia po wysłuchaniu wyników wszystkich grup?
• Jakie główne podobieństwa zaobserwowałeś? A co z głównymi 

różnicami?
• Jakie masz inne spostrzeżenia?
• W jakim stopniu odzwierciedla to rzeczywiste życie (albo zespołu 

redakcyjnego)
• Czy ostateczna decyzja Twojej grupy jest zgodna z Twoimi 

preferencjami w zakresie tego, co chcesz przeczytać i uzyskać 
informacje? Jeśli nie, jakie są powody?

• Jakie wiadomości, historie i tematy śledzisz i które Cię interesują? A 
co z ludźmi wokół ciebie?

• Jakie historie są publikowane w rzeczywistości?
• Jakiego rodzaju historie nie są publikowane? Dlaczego nie zostaną 

opublikowane?
• Jakich czynników brakuje w tych historiach? Czy te czynniki są 

sprawiedliwe? Które czynniki powinny znaczyć więcej?
• Które historie zasługują na publikację lub na przyciągnięcie większej 

uwagi mediów lub konsumentów mediów? Jak można je opublikować 
lub zwrócić na nie uwagę opinii publicznej?

• Jak w określonym kierunku kształtować i wpływać na zainteresowanie 
i „smak” konsumentów mediów? Jak możesz kształtować własne 
preferencje, jeśli chodzi o rodzaj mediów, które konsumujesz?

• Jakie są najważniejsze wnioski z tego ćwiczenia/dyskusji?
• Co chcesz od teraz robić inaczej?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?
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Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Zalecamy dzielenie uczestników na grupy parzystej liczby osób. W ten 

sposób istnieje więcej możliwości remisu w zakresie podejmowania 
decyzji, w którym to przypadku grupy muszą znaleźć alternatywne 
sposoby podejmowania decyzji. Nieparzysta liczba osób ułatwia 
większości decyzję. Możesz mieć kilka grup o parzystej liczbie, a inne o 
nieparzystej, a następnie porównać ich strategie podejmowania decyzji.

• Następnie wymieńcie niektóre czynniki, które uważane są za mające 
duży wpływ na decyzję redakcji. Ta lista może być wykorzystana w 
celu uzupełnienia sugestii grupy w fazie burzy mózgów 

Preferencje i oczekiwania czytelników: Media chcą mieć pewność, 
że ludzie będą konsumować i angażować się w ich treści. Każda publikacja 
ma na celu określoną grupę odbiorców i oczekuje się od niej pewnych 
rzeczy, więc każdy punkt sprzedaży stara się wypełnić swoją niszę.

Obowiązek obywatelski: Dziennikarze zajmujący się ważnymi 
wydarzeniami lokalnymi, krajowymi i światowymi często czują, że 
mają obywatelski obowiązek informowania czytelników. Z tego powodu 
główne gazety piszą o klęskach żywiołowych, wojnach, głodzie i innych 
tematach, które kwalifikują się jako „złe wiadomości”, chociaż mogą nie 
być tak preferowane przez czytelników, jak niektóre bardziej beztroskie 
historie.

Geografia: Lokalne gazety podkreślają, co dzieje się w ich mieście lub 
okolicy. Mogą mieć małą sekcję poświęconą wydarzeniom krajowym lub 
globalnym lub w ogóle ich nie omawiać, zakładając, że ludzie otrzymują 
te wiadomości z innych źródeł.
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Rzadkość: Nietypowe wydarzenia mają większy zasięg niż zwykłe 
wydarzenia.

Uderzenie/dotkliwość: Trzęsienie ziemi, które zabije 10 000 osób, 
uzyska większy zasięg niż trzęsienie ziemi, które zabije 100.

Sława/władza: jeśli znany polityk lub sławna osoba robi coś, to jest 
bardziej prawdopodobne, że zostanie to opisane, niż gdyby twój sąsiad 
robił to samo.

Konkurencja: Bardzo często, jeśli jeden serwis opisuje historię, która 
wydaje się być obiecująca lub faktycznie angażuje dużą liczbę czytelników, 
inni idą w jego ślady. Czasami sklepy próbują wyróżnić się oryginalnym 
„kątem” lub podejściem do historii, ale czasami chcą po prostu być 
widziane, opisując to, o czym wszyscy mówią.

Wyłączność: w tym samym czasie, jeśli redakcja wie, że ma historię, 
której nikt inny nie ma, ma dużą motywację do jej prowadzenia.

Terminowość: wydarzenia, które miały miejsce niedawno, mają 
pierwszeństwo przed wydarzeniami, które miały miejsce kilka dni lub 
tygodni temu.

• Aby uzyskać krótszą i łatwiejszą wersję ćwiczenia, przygotuj wcześniej 
listę 30-40 historii, które można wykorzystać (po jednym zdaniu), 
a zespół redakcyjny musi wybrać z tej listy swoją ostateczną krótką 
listę 10 pozycji. W ten sposób możesz wpływać na wybrane przez 
nich tematy i prowadzić dyskusję skoncentrowaną na określonych 
obszarach/kwestiach.

• Jako wersję alternatywną, wymagającą więcej czasu, zespół redakcyjny 
wybiera z materiałów już napisanych/opublikowanych te, które mają 
być uwzględnione w ich ostatecznej wersji.

• W przypadku dłuższej aktywności każdy zespół musi zaprojektować 
stronę tytułową swojego wydania, która będzie zawierała główne 
nagłówki, a w niektórych przypadkach 1-2 zdania z głównego 
artykułu i kilka zdjęć. W tej wersji dyskusja może również dotyczyć 
kwestii dotyczących struktury strony, jakie historie zostały wybrane 
do umieszczenia na pierwszej stronie, które zajmowały więcej miejsca 
w porównaniu do innych, jakie obrazy zostały użyte, na co położono 
główny nacisk itp.
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Tytuł:
 Tworzenie reklamy 

(180 min)

Cele: Rozwijanie umiejętności analitycznych do tworzenia reklam; 
wzbudzenie zainteresowania i ciekawości strategiami stosowanymi przez 
branżę reklamową; rozwijanie krytycznego myślenia dotyczącgo branży 
reklamowej; pobudzenie głębszej refleksji nad rolą reklamy w życiu ludzi; 
bardziej odpowiedzialnie angażowanie się w branżę reklamową.

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Zapewnij wspólny magazyn drukowanych materiałów medialnych, a 

także zbiór online mediów (do których można łatwo uzyskać dostęp).
• Podziel uczestników na grupy 4-5 osobowe.
• Pierwsza faza (30 min): każda grupa musi przejrzeć różne materiały i 

przeanalizować wszystkie znalezione reklamy. Powinni identyfikować 
strategie marketingowe stosowane przez te konkretne firmy/instytucje. 
Ich celem jest zestawienie różnych ogólnych kategorii, które są 
wykorzystywane w większości analizowanych przez nich reklam. Mogą 
przeglądać reklamy drukowane, obrazy online i klipy wideo.
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• Faza druga (20 min): każda grupa prezentuje kategorie strategii 
marketingowych na podstawie swoich obserwacji. Połącz sugestie grup 
w jedną ujednoliconą listę do wykorzystania w trzeciej fazie działania

• Trzecia faza (60 min): Każda grupa musi stworzyć reklamę, 
korzystając z niektórych właśnie zidentyfikowanych strategii 
marketingowych. „Produkt”, dla którego mają stworzyć reklamę, 
powinien być inspirowany dostępnymi materiałami informacyjnymi. 
Nie musi to być konkretny produkt lub usługa; może to być również 
pomysł, zachowanie, projekt itp. Każdy zespół musi stworzyć scenę 
wizualną i aktorską (reprezentującą klip reklamowy).

• Czwarta faza¬ (30 min): Każda grupa prezentuje swoją reklamę. Pozostałe 
grupy są proszone o komentowanie: ogólnego wrażenia, stosowanych 
strategii i wpływu na siebie (jak się czują, czy kupiliby, czy nie, itp.)

• Przejdź do dyskusji

Debriefing/ sugestie dotyczące pytań:
• Jakie było dla ciebie to zadanie? Jakie były dominujące uczucia?
• Jak odnalazłeś pierwszą fazę działalności? Ile reklam przeanalizowałeś?
• Jak łatwo było zidentyfikować strategie marketingowe? Jakie inne 

wrażenia zebrałeś z tej części działania?
• Jak przebiegał proces tworzenia reklamy? Jak bardzo jesteś zadowolony 

ze swojej końcowej reklamy? Dlaczego?
• W jaki sposób zdecydowałeś, który materiał informacyjny będzie 

Twoim „produktem”? Jakie kryteria zastosowałeś?
• Z jakich strategii marketingowych korzystałeś? Dlaczego?
• Jak myślisz, które z nich są bardziej skuteczne?
• Jak łatwo było przełożyć strategie na reklamę?
• Ile pomysłów zebrałeś podczas burzy mózgów przed podjęciem 

decyzji o tym, którego użyłeś?
• Jakie masz wrażenia dotyczące wszystkich wyświetlanych dzisiaj reklam?
• Jakie wspólne elementy zaobserwowałeś? Jakie były główne różnice?
• Jaką moc ma branża reklamowa w naszym życiu? Czy możesz być 

przykładem?
•  Jaki jest związek między reklamami a różnymi normami społecznymi?
• W jakim stopniu reklamy miały/jest wpływ na Twoje życie? Jaki jest 

pozytywny wpływ? A co z negatywnym?
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• Jaka jest odpowiedzialność branży reklamowej za produkowane przez 
siebie reklamy?

• Jeśli reklama jest obraźliwa dla określonej grupy społecznej, co można 
z tym zrobić? Czy znasz jakieś przykłady?

• Jakie są ważne wnioski z dzisiejszej dyskusji? Czy jest coś, co chcesz 
zrobić inaczej?

• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 
Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Bądź gotów wymienić różne przykłady (role związane z płcią, 

konsumpcjonizm, seksistowskie/rasistowskie reklamy itp.), jeśli grupy tego 
nie robią, aby zakwestionować poglądy uczestników na reklamę.

• Jeśli regularnie spotykasz się ze swoją grupą, możesz zorganizować 
pierwszy etap działania jako pracę domową - grupy zwrócą 
uwagę na reklamy, z jakimi spotykają się na co dzień i określą 
strategie marketingowe. W ramach kontynuacji poproś grupę o 
kontynuowanie procesu obserwacji i zidentyfikowanie rodzaju norm 
społecznych utrwalanych przez reklamy, a także wszelkich reklam 
problematycznych lub obraźliwych. Te przykłady można omówić na 
następnym spotkaniu.
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Tytuł:
 Media, które nas poruszają 

(90 min)

Cele: głębsza refleksja nad emocjonalnym wpływem mediów na 
konsumenta mediów; rozwijanie empatii wobec osób dotkniętych 
opresją; wzbudzenie zainteresowania i ciekawości tematami i narracjami 
używanymi przez różnych producentów mediów; rozwijanie krytycznego 
myślenia w odniesieniu do treści medialnych; stymulowanie głębszej 
refleksji nad rolą mediów w życiu ludzi.

Szczegóły i opis działalności:
• Poproś uczestników, aby w parach podzielili się przykładami 

tego, jak media wpłynęły na nich w przeszłości. Może pochodzić 
z dowolnego momentu ich historii życia. Wpływ może dotyczyć 
silnego oddziaływania emocjonalnego, pamięci pewnych wydarzeń, 
wezwania do działania, zmiany zachowania, decyzji itp. Mają na to 10 
minut. Ta dyskusja jest rozgrzewką do dalszej części zajęć.

• Po 10 minutach poproś każdą parę, aby podzieliła się rodzajem 
wpływu mediów na nich – nie muszą wchodzić w szczegóły tego 
konkretnego wspomnienia.

• Zapewnij każdemu uczestnikowi gazetę (lub wybór artykułów 
drukowanych). Przez następne 15 minut są proszeni o zapoznanie się 
z podanym materiałem, przeczytanie artykułów (w pełni, jeśli jest to 
coś, co ich dotyka) i zrobienie w pamięci notatki, jak się czują, gdy 
widzą określone obrazy lub czytają różne historie/artykuły .

• Podziel uczestników na grupy 4 lub 5 osobowe.
• W tych grupach uczestnicy dzielą się jednym przykładem z materiału 

medialnego, który dotknął ich na głębszym poziomie. Wspólnie 
muszą stworzyć scenkę w dowolnej formie, aby zobrazować, jak 
dotknęła ich treść medialna. Na to zadanie mają 30 minut.
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• Każda grupa prezentuje przygotowaną przez siebie scenę. Po każdej 
scenie zapytaj pozostałe grupy:
 ӹ Jak się czujecie?
 ӹ Jakie są Wasze przemyślenia, wrażenia na temat tej sceny?
 ӹ Jakie treści medialne kryją się za stworzeniem takiej sceny?

• Po każdej scenie aktorzy ujawniają, z jakich materiałów medialnych 
korzystali iw jaki sposób ich to dotknęło.

• Po występie wszystkich grup przejdź do dyskusji

Debriefing / sugestie dotyczące pytań:
• Jak łatwo było Ci znaleźć artykuł/treść medialną, która Cię poruszy?
• Jak przebiegał proces w zespole?
• Czy miałeś podobne lub bardzo różne doświadczenia do wykorzystania 

i połączenia?
• Co zauważyłeś we wszystkich przedstawieniach?
• Jakie były główne podobieństwa? A co z różnicami?
• W jaki sposób media dotykają ludzi? Czy mógłbyś podać konkretne przykłady?
• W jakim stopniu media wykorzystują emocje, aby przedstawić 

konkretny przekaz swoim czytelnikom/odbiorcom?
• Jakie emocje przeważają w treściach medialnych? Jakich emocji 

brakuje lub jakie są rzadkie?
• W jakim stopniu konsumenci mediów są emocjonalnie dotknięci 

przez media, które do nich docierają?
• Czy są tematy/artykuły, które Cię nie dotyczą, ale dotykają innych 

ludzi? Dlaczego tak się dzieje?
•  Jaka jest różnica między konsumentami mediów? Dlaczego niektórzy 

są bardziej dotknięte, a inni nie?
• W jaki sposób media mogą uwrażliwiać lub odczulać określoną 

publiczność na określony temat?
• W jakich aspektach/tematach społecznych, Twoim zdaniem, ludzie 

z naszego społeczeństwa mogliby być bardziej uwrażliwieni i 
zaangażowani emocjonalnie?

• Co można zrobić w tej sprawie?
• Co chcesz od teraz robić inaczej?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru Gazetowego?
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Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Możesz podzielić grupy według podanego materiału medialnego; 

rozdaj kopie tych samych materiałów kilku osobom, które później 
połączą się, aby razem pracować. W ten sposób uczestnicy mają 
szansę dzielić się i wymieniać wrażeniami z osobami, które przeszły 
przez ten sam materiał. Można go również wykorzystać do analizy, w 
jaki sposób ten sam materiał wpływa w podobny lub inny sposób na 
różnych ludzi i dlaczego.

• Alternatywnie, uczestnicy proszeni są o zauważenie, jak czytanie 
wpływa na ich własne ciało. Zamiast dzielić się tym, jak się czują, 
wykonują rzeźbę siebie (dodając dźwięk i ruch, jeśli chcą), a następnie 
rzeźbę grupową.

• Jeśli masz już temat do pracy nad swoim występem, użyj materiałów, 
które zawierają więcej artykułów i perspektyw na ten konkretny temat.
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Tytuł: 
Przetwarzanie mediów

 (90-180 min)

Cele: Zbadanie treści medialnych z wielu perspektyw; rozwijanie 
umiejętności analitycznych w zakresie przesiewania treści medialnych; 
wzbudzenie zainteresowania i ciekawości tematami i narracjami 
używanymi przez różnych producentów mediów; rozwijanie krytycznego 
myślenia w odniesieniu do treści medialnych; rozwijanie kompetencji 
jako twórca treści medialnych;

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Przygotuj zapas gazet, czasopism, wydruków artykułów i wszelkich 

innych materiałów medialnych, które uznasz za niezbędne (w tym zrzuty 
ekranów treści z mediów społecznościowych). Zapas ten powinien zawierać 
wystarczającą ilość materiału, aby grupy mogły przetworzyć i pracować.

• Podziel uczestników na grupy. Liczba osób w każdej grupie w dużej 
mierze zależy od tego, która opcja przerobienia jest używana do 
zadania. Zadaniem danej grupie może być dowolne z poniższych:
 ӹ Przepisz artykuł, który jest stronniczy lub wprowadza w błąd odbiorców 

(lub dowolny artykuł według ich wyboru).
 ӹ Przepisz artykuł oparty na opinii, aby stał się artykułem opartym na 

faktach (lub rewersie).
 ӹ Przepisz artykuł/historię, zmieniając jego perspektywę na omawiany temat.
 ӹ Przerób gazetę (lub tylko stronę tytułową) tak, aby uwzględnić w 

niej istotne kwestie (używając wyciętych artykułów i nagłówków z 
dowolnego dostarczonego materiału).

 ӹ „Przetasuj” zawartość multimedialną (zmień nagłówki artykułów, 
kolejność, strukturę, obrazy, dodatki itp.).

 ӹ Przerób jedną lub wszystkie reklamy z gazety, aby były prawdziwe, 
uczciwe, etyczne i trafne.

 ӹ Odtwórz gazetę, w taki sposób, aby zawierała tylko pozytywne 
wiadomości/lub tylko artykuły/treści dotyczące kobiet/określonych 
grup społecznych/itd.

 ӹ Przepisz artykuł, odwracając płeć wspomnianą w artykule.
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• W przypadku bardziej złożonych zadań zaleca się, aby w jednej grupie 
było około 4-5 osób; do prostszych zadań wystarczyłyby 2-3 osoby.

• Przydzielony czas zależy od złożoności zadania: 30, 60 lub nawet 90 
minut. Dokonaj własnej decyzji w każdym konkretnym przypadku.

• Po wyznaczonym czasie każda grupa prezentuje swoją pracę, 
przedstawia materiały oryginalne i zmodyfikowane. Jeśli powstały 
jakieś wizualizacje, można je zamieścić jako wystawę, która może 
posłużyć jako punkt odniesienia w dyskusji. Reszta grup może 
zadawać pytania w celu wyjaśnienia i lepszego zrozumienia pracy 
każdej grupy. Przejdź do dyskusji.



152 

Debriefing / Sugestie dotyczące pytań 
(do dostosowania w zależności od wybranego zadania):

• Jak przebiegał proces przeróbki?
• Jak się czułeś, robiąc to?
• Co było trudne, a co łatwe?
• Jakie spostrzeżenia poczyniłeś podczas wszystkich prezentacji?
• Zauważasz jakieś podobieństwa? A co z różnicami?
• Jak bardzo „ptrzetwarzanie” zmieniło oryginalną pracę? W którą 

stronę?
• Czy są jakieś podobieństwa tego, co stworzyłeś do czegoś, co już 

istnieje w rzeczywistości?
• Co to ćwiczenie może ujawnić na temat treści medialnych, na które 

jesteśmy narażeni?
• Jakie są główne wyzwania twórcy treści multimedialnych?
• W jaki sposób twórca mediów może tworzyć sensowne treści 

dostosowane do potrzeb odbiorców mediów i potrzeb społeczeństwa?
•  Jakie są Twoje potrzeby jako konsumenta mediów?
• Jak myślisz, jaka jest różnica w stosunku do potrzeb innych ludzi?
• Czy postrzegasz siebie jako osoby mające „główne” potrzeby lub 

alternatywę? Czemu?
•  W jakim stopniu uważasz, że obecne produkcje medialne zaspokajają 

Twoje potrzeby?
• Jak zaspokajasz swoje potrzeby jako konsumenta mediów?
• Czy jesteś producentem mediów?
• Dlaczego publikujesz to, co publikujesz?
• Co możesz zrobić inaczej jako producent treści medialnych (nawet na 

niewielkim poziomie)?
•  Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Jeśli regularnie spotykasz się ze swoją grupą, możesz zadać to 

zadanie jako pracę domową, aby grupy mogły obserwować bieżące 
wydarzenia/trendy w mediach i mieć wystarczająco dużo czasu na 
przygotowanie dokładniejszych/ bardziej szczegółowych treści.
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Tytuł: 
Nagłówek 
(60 min)

Cele: wzbudzenie zainteresowania i ciekawości tematami i narracjami 
używanymi przez różnych producentów mediów; rozwijanie krytycznego 
myślenia w odniesieniu do treści medialnych; pobudzanie do głębszej 
refleksji nad rolą mediów w życiu ludzi; lepsze zrozumienie stronniczości 
mediów i siły wpływania na społeczeństwo;
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Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Wyjaśnij uczestnikom, że muszą stworzyć nagłówek pojawiający 

się na pierwszej stronie typowej gazety głównego nurtu w ich 
społeczeństwie.

• Do tego zadania mają do dyspozycji 8 słów (wymienione w 
widocznym miejscu w pokoju). Oto propozycja słów, których można 
użyć: Drzewo, Szminka, Dramatyczny, Uchodźca, Dziwny, Noc, Tłum 
i Sąsiad.

• Nagłówek musi zawierać tytuł i krótkie wprowadzenie do bardziej 
wyczerpującego artykułu, który zwykle znajduje się na wewnętrznych 
stronach gazety. Wstęp powinien zawierać maksymalnie 2-3 zdania. 
Należy podkreślić, że ta długość odnosi się do „zwykłych” zdań 
prasowych, które zazwyczaj są dość krótkie, podobnie jak posty w 
mediach społecznościowych.

• Podziel uczestników na dwie grupy. Jedna grupa musi napisać 
nagłówkowe intro, które odzwierciedla wspólny dyskurs/narracje 
na temat uchodźców w ich społeczności. Druga grupa musi napisać 
intro, które odzwierciedla coś, co nie jest powszechne w publicznym 
dyskursie/narracji/mentalności w ich społeczności.

• Ich zadanie jest indywidualne; każdy uczestnik pisze własny nagłówek 
zgodnie z przypisanym mu tematem grupy. Muszą użyć wszystkich 
podanych słów, mogą je powtarzać, ale powinni dodawać jak najmniej 
dodatkowych słów (* tutaj nie mówimy o słowach łączących).

• Uczestnicy mają 5-7 minut na napisanie własnego nagłówka.
• Po upływie czasu każdy uczestnik zapraszany jest do przeczytania 

swojego artykułu. Grupy powinny czytać swoje historie na zmianę 
(zaczynając od wspólnej grupy dyskursywnej), tak aby podobieństwa i 
różnice były wyraźniej obserwowane przez uczestników. Uczestników 
zachęca się do uważnego słuchania, podczas gdy inni dzielą się swoimi 
tekstami, a także do spisywania swoich wrażeń – jakie widzą podobne, 
zaskakujące, różne, dostrzegają słowa kluczowe itp.

• Nie ma dyskusji po każdym nagłówku; dopiero po udostępnieniu 
wszystkich artykułów.
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Debriefing/ sugestie dotyczące pytań:
• Jakie wrażenia miałeś słuchając nagłówków?
• Masz pytania dotyczące konkretnego artykułu?
• Co zauważyłeś w przeczytanych nagłówkach?
• Jakie były dominujące elementy „wspólnych perspektyw”?
• Jakie były dominujące elementy „niezwykłych perspektyw”?
• Jakie różnice zauważyłeś w poszczególnych kategoriach?
• Jakie masz spostrzeżenia na temat płci bohaterów czytanych 

nagłówków?
• Jak to było, że wymyśliłeś te konkretne przykłady artykułów? Czy 

było to łatwe lub trudne i dlaczego tak było?
• Jak wymyśliłeś konkretną historię do ujawnienia? Jak zdecydowałeś, 

że to „powszechna” lub „niezwykła” historia?
• Co sądzisz o tym, że użyłeś tych samych słów, ale stworzyłeś tak różne 

historie? Co to odzwierciedla?
• W jakim stopniu twoim zdaniem artykuły, które napisałeś, 

odzwierciedlają rodzaj przekazów medialnych w twoim 
społeczeństwie? Czy mógłbyś rozwinąć? Czy mógłbyś podać kilka 
przykładów?

• Jak myślisz, jakie są długoterminowe konsekwencje niektórych 
rodzajów historii często przedstawianych w mediach?

• Jaka jest rola mediów w kształtowaniu naszych światopoglądów czy 
opinii o uchodźcach w ogóle?

• Jaka jest nasza własna rola i siła w tym aspekcie?
• Co mogłeś od teraz zrobić inaczej?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?
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Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Jeśli to konieczne, na początku ćwiczenia wyjaśnij z grupą, co 

oznacza wspólna narracja/perspektywa wokół określonego tematu w 
społeczeństwie, aby uniknąć późniejszego niezrozumienia zadań.

• Powinieneś być gotowy do zakwestionowania (z dodatkowymi pytaniami) 
grupy, jeśli nie wykażą, czy wspólna narracja tak naprawdę nie 
odzwierciedla obecnej sytuacji lub jeśli nie rozpoznają różnych 
stereotypów błędnych wyobrażeń na dany temat. Aspekt płci jest często 
ignorowany przez grupę i, jeśli nie jest celowo wspominany bardzo 
często, uczestnicy nie zauważają, w jaki sposób normy i stereotypy 
dotyczące płci znalazły odzwierciedlenie w ich nagłówkach.

• Lista słów sugerowanych w ćwiczeniu została stworzona w 
taki sposób, aby zawierała wystarczającą ilość wskazówek dla 
uczestników do napisania historii; zawiera słowa, których można 
użyć, aby odpowiedzieć kto, gdzie, kiedy, co, dlaczego pytania, 
które są wymagane przy tworzeniu artykułu. Na liście znalazły się 
również nietypowe słowa, aby uczestnicy mogli wykorzystać własną 
wyobraźnię i kreatywność, a nie korzystać z gotowej historii istniejącej 
w sferze medialnej.

• Kluczowym słowem na liście jest Uchodźca – co, przynajmniej 
w kontekście europejskim, jest słowem wyzwalającym wiele 
intensywnych i kontrowersyjnych dyskusji publicznych, polityki, 
postaw i zachowań. W ten sposób ćwiczenie to może również ujawnić 
różne rozpowszechnione stereotypy i nieporozumienia związane 
z tematem rozpowszechniane przez różnych aktorów medialnych, 
które można poruszyć w dyskusji.

• W kontekstach, w których kwestia uchodźstwa nie była częścią 
bieżących wydarzeń społecznych, zamiast słowa Uchodźca użyliśmy 
słowa Polityk. Przynajmniej jedno słowo musi odpowiadać aktualnej 
sytuacji. Można go zastąpić dowolną inną rolą/osobą, która może 
ujawnić różne wrażliwe poglądy i postawy społeczeństwa (różne grupy 
etniczne, religie, tożsamości płciowe, zawody itp.)
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Tytuł: 
Dziennikarze terenowi 

(od 180 do 300 minut)

Cele: wzbudzenie zainteresowania i ciekawości tematami i narracjami 
obecnymi w mediach; rozwijanie krytycznego myślenia w odniesieniu 
do treści medialnych; pobudzanie do głębszej refleksji nad rolą mediów 
w życiu ludzi; rozwijanie kompetencji dziennikarskich; zbadać własne 
miasto oczami dziennikarza; uzyskanie więcej zaufania do aktywnego 
angażowania się w media;

Szczegóły i opis ćwiczenia
• Podziel uczestników na pary. Dostarcz każdej parze zdjęcie 

konkretnego miejsca w okolicy lub ich miasta/miasta. Daj co 2 parze 
to samo zdjęcie, ale pary muszą pracować niezależnie od siebie.

• Uczestnicy muszą znaleźć miejsce ze zdjęcia (bez Twojej pomocy), 
udać się tam, zbadać konkretne miejsce, przeprowadzić wywiady, 
zebrać informacje, zrobić zdjęcia itp. Teraz reprezentują zespół 
dziennikarzy, który musi napisać artykuł do tego zdjęcia.

• Dokładny temat, perspektywa, aspekty, struktura artykułu, podział 
ról itp. zależy wyłącznie od ich własnej decyzji. Na to zadanie mają 
3 godziny. Po tych 3 godzinach muszą przedstawić swój projekt 
artykułu.
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• Grupy nie muszą spędzać całego czasu w miejscu uchwyconym na 
zdjęciu; w zależności od tematu lub perspektyw, które chcą uwzględnić, 
mogą udać się do innych miejsc w celu porównania, przeprowadzenia 
wywiadu z konkretnymi osobami, uzyskania pełniejszych informacji itp.

• Jeśli grupa jest początkująca w dziedzinie literatury medialnej, 
zacznij od krótkiego wprowadzenia lub burzy mózgów na temat 
najważniejszych aspektów, które jako dziennikarze powinni wziąć 
pod uwagę w swoim procesie. Pamiętaj, aby poruszyć aspekty etyczne, 
odpowiedzialność, równowagę, reprezentację, zgodę na robienie 
zdjęć, publikowanie nazwisk, różnorodność źródeł, bezpieczeństwo, 
neutralność, faktyczność, poprawność itp.

• Każda para przedstawia swoje projekty artykułów. Inne grupy mogą 
zadawać pytania i przedstawiać ogólne komentarze na temat artykułu, 
którego właśnie słuchają. Druga para, która opisuje to samo miejsce, 
przedstawia swój artykuł.

• Po skończeniu prezentacji wszystkich par przejdź do dyskusji.

Debriefing / Sugestie dotyczące pytań:
• Jak się czułeś, będąc dziennikarzem terenowym?
• Jakie były największe wyzwania, z którymi musiałeś się zmierzyć?
• Jak zdecydowałeś o czym pisać?
• Jakie były kluczowe aspekty Twojego procesu?
• Co było podobne, a czym różniło się między parami zajmującymi ten 

sam obszar? Dlaczego tak było?
• Jakie masz obserwacje dotyczące wszystkich artykułów, które zostały 

stworzone?
• Jakiego rodzaju artykuły stworzyłeś?
• Jak obiektywny i neutralny byłeś w swojej roli?
• Kto byłby zainteresowany przeczytaniem Twoich artykułów i dlaczego?
• Jakie artykuły o tym samym miejscu, które otrzymałeś, napisałby 

dziennikarz popularnych mediów? Czemu?
• Czy wiadomości mogą być tworzone z dowolnego miejsca/miejsca?
• Czy są w tej chwili miejsca, ludzie, sprawy, które nie pojawiają się w 

wiadomościach, a powinny? Czy mógłbyś podać kilka przykładów?
• Dlaczego nie pojawiają się w mediach?
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• Na jakich sprawach Ci zależy i chciałbyś być bardziej poruszany w 
mediach?

• Czy jest jakieś źródło medialne, które porusza takie tematy?
• Co możesz zrobić, aby na takie tematy zainteresować się więcej osób? 

Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 
Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Kiedy robisz zdjęcia, upewnij się, że zawierasz wystarczającą ilość 

informacji, aby ktoś znajomy mógł rozpoznać dokładne miejsce. Nie 
utrudniaj im odnalezienia miejsc, ponieważ nie to jest celem zajęć. 
Rób zdjęcia w różnych miejscach (sklepy, miejsca kultu religijnego, 
parki, ruch uliczny, zwierzęta, budynki mieszkalne, centra handlowe, 
szpitale, władze publiczne, fabryki, społeczeństwo obywatelskie, 
imprezy publiczne, restauracje itp.), aby wywołać różne rodzaje 
artykułów do opracowania.

• Możesz publikować ich artykuły na swoich platformach 
społecznościowych w ramach promocji swojej pracy i przygotowań 
do wydarzenia w Teatrze Gazetowym. W takim przypadku możesz 
podać wskazówkę dotyczącą oczekiwanego rodzaju artykułów, aby 
mieć wspólny wątek, np. prawa człowieka, ucisk itp.

• Jeśli regularnie spotykasz się ze swoją grupą, możesz zadać to zadanie 
jako pracę domową, aby pary odpowiednio pracowały nad swoimi 
zadaniami i miały wystarczająco dużo czasu na przygotowanie treści 
z dokładniejszymi i bardziej szczegółowymi szczegółami.
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Krytyczne Ujecię Mediów

Tytuł:
 Gdziestoisz?
 (60 – 90 min)

Cele: Zapewnienie uczestnikom konstruktywnej przestrzeni do 
wyrażania swoich poglądów na temat trudnych wypowiedzi dotyczących 
mediów; rozwijanie krytycznego myślenia; zachęcenie uczestników do 
refleksji nad własnymi opiniami i reakcjami na bardzo różne tematy;

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Przedstaw ćwiczenie jako dyskusję lub okazję do wyrażenia opinii 

uczestników na temat różnych stwierdzeń, co do których ludzie na 
ogół mają różne opinie. Jest to ćwiczenie, które ma na celu zbadanie, 
jakie stanowisko zajmujemy w odniesieniu do niektórych m.in. 
kontrowersyjnych kwestii.
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• W pokoju są dwie strony, zwykle 2 ściany/obszary naprzeciw siebie; 
na tych ścianach powinny być widoczne dwa znaki: ZGADZAM SIĘ 
na jedną i NIE ZGADZAM SIĘ na drugą. Przeczytaj na głos niektóre 
wypowiedzi (które również można zapisać na jakimś dużym papierze, 
aby każdy mógł je zobaczyć podczas dyskusji).

• Powiedz grupie: „W zależności od tego, jak bardzo zgadzasz się lub 
nie zgadzasz ze stwierdzeniem, musisz stanąć przy określonej ścianie. 
Nie ma drogi pośredniej, albo się zgadzasz, albo się nie zgadzasz”.

• Po ustawieniu się uczestników poproś osoby z obu stron o wyrażenie 
swojego punktu widzenia/argumentów dla wybranej strony. Jeśli 
podczas słuchania różnych punktów widzenia ktoś poczuje, że zmienił 
zdanie, może swobodnie przejść na drugą stronę.

• Wyjaśnij i przypomnij grupie, że nie ma dobrych lub złych opinii 
i z ich wymiany nie należy wyciągać żadnych wniosków, ale jest to 
tylko okazja do poznania różnych perspektyw i poszerzenia własnego 
krytycznego myślenia.

Sugestie dotyczące zdań
(Zachęcamy do wymyślania własnych zdań lub ich odpowiedniej modyfikacji)

Media są przydatne do bycia osobą poinformowaną.

Media manipulują.

Media są zawsze stronnicze lub subiektywne.

Media mogą zachęcać ludzi do stania się aktywnymi obywatelami.

Ludzie powinni formułować opinie na podstawie doświadczeń życiowych, a nie 
mediów.

Czytanie treści multimedialnych bez krytycznego myślenia jest równie 
niebezpieczne, jak nie czytanie ich w ogóle.

Media uczyniły ludzi głupszymi i ignorantami.

Bez względu na stopień, wszystkie media wprowadzają pewien poziom 
dezinformacji.

Nigdy nie można uwzględnić wszystkich szczegółów w wiadomościach - zawsze 
coś jest pomijane.
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Media w dzisiejszych czasach utrwalają stereotypowe myślenie.

Ludzie nie są zainteresowani czytaniem dobrze udokumentowanych artykułów.

Media społecznościowe w negatywny sposób zmieniły mentalność/poglądy/
zachowania konsumenta mediów.

W imię wolności słowa media mogą swobodnie propagować mowę nienawiści/
nienawistne postawy.

Każdy jest konsumentem mediów (nawet jeśli nie chce nim być).

Media w taki czy inny sposób wpływają na każdego.

Konsumenci mediów preferują negatywne i dramatyczne wiadomości.

W mediach pojawiają się tylko negatywne wiadomości.

Ludzie stają się niewrażliwi na wiadomości z innych części świata.

Debriefing / sugestie dotyczące pytań::
• Jak się czułeś podczas tej aktywności?
• Jaka była dla ciebie ta aktywność?
• Dlaczego ważne/konieczne jest wzajemne poznanie swojego 

stanowiska w takich kwestiach?
• Jaki jest dla Ciebie najważniejszy aspekt tej działalności?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Zazwyczaj zaleca się, aby na każde zdanie przeznaczyć maksymalnie 10 

minut na debatę. Po tym czasie debaty stają się męczące i powtarzalne. 
Zachęć każdą ze stron do wymyślenia nowych argumentów i nie 
powtarzania tego, co już zostało powiedziane.

• Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podczas zajęć niektóre osoby 
zdominują dyskusje, zwłaszcza te bardzo pewne siebie i otwarte, i 
należy zachęcać do zabierania głosu te, które mniej mówią.

• Często zdarza się, że niektórzy uczestnicy poruszają się emocjonalnie 
i osobiście w dyskusji i ulegają wpływowi sposobu, w jaki przebiega 
ćwiczenie; należy zwrócić uwagę i uspokoić pojawiające się napięcie, 
przypominając o celu ćwiczenia i przechodząc do kolejnego zdania.
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• W tym ćwiczeniu można zakwestionować bezstronność facylitatora, 
ponieważ może on faworyzować stanowisko, które osobiście popiera, 
dając więcej miejsca tym dyskutantom, dlatego muszą być ostrożni; nie 
powinni też wyrażać własnego punktu widzenia, ponieważ mogłoby 
to wpłynąć na grupę. W przypadku, gdy jedna ze stron nie jest silnie 
reprezentowana, jeden z facylitatorów może odgrywać rolę „adwokata 
diabła”, podsuwając argumenty, które mogłyby zakwestionować drugą 
stronę. Ta strategia powinna być wprowadzona i stosowana jako taka, 
aby nie sprawiać wrażenia, że facylitator naprawdę stoi za tym, co 
mówi.



164 

Tytuł: 
Wolność nielimitowana czy….?

 (90 min)

Cele: Rozwijanie krytycznego myślenia w odniesieniu do treści 
medialnych; pobudzanie do głębszej refleksji nad rolą mediów w życiu ludzi; 
zbadanie pojęcia wolności wypowiedzi i mowy nienawiści; stymulowanie 
uczestników do krytycznej oceny własnego stanowiska w odniesieniu do 
tych pojęć; zbadanie powodów, dla których w pewnych sytuacjach może 
być potrzebne ograniczenie wolności wypowiedzi; zachęcanie uczestników 
do obrony praw człowieka i przeciwdziałania opresji;

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Zadaj uczestnikom następujące pytania. Jeśli uznasz to za konieczne, 

wyjaśnij razem z nimi, czym jest wolność wypowiedzi i mowa nienawiści. 
Jeśli te terminy są zawarte w przepisach w Twoim kraju/regionie, 
sprawdź podane tam definicje. Te pytania mają na celu rozgrzanie grupy 
i przygotowanie podstawy do ćwiczenia. Uczestnicy mogą się ze sobą nie 
zgadzać i nie należy opowiadać się po żadnej stronie.
 ӹ W jaki sposób jedna osoba może „wyrażać się” poza mówieniem lub pisaniem?
 ӹ Co oznacza dla ciebie „wolność słowa”?
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 ӹ  Czy wolność słowa oznacza, że każdy może mówić, co chce, kiedy tylko chce?
 ӹ Jeśli nie – czy mógłbyś podać kilka przykładów? Jeśli uważasz, że niektóre 

„wyrażenia” nie powinny być dozwolone w niektórych mediach, jakie 
kryteria należy zastosować? Kto powinien decydować i jak?

 ӹ Co to jest mowa nienawiści? Czy mógłbyś podać kilka przykładów?

• Podziel uczestników na grupy 5-6 osobowe.
• Każda grupa otrzymuje sprawę dotyczącą sytuacji dotykającej kwestii 

„wolności słowa” i „mowy nienawiści”.
• Uczestnicy muszą odegrać daną sytuację, a także wyobrazić sobie 

scenariusz postsytuacji; w jaki sposób sytuacja zostanie rozwiązana, 
jakie będą konsekwencje dla danej osoby/instytucji w danej sytuacji 
(jeśli taka istnieje) itp. Przyszły scenariusz również musi być 
przedstawiony na scenie.

• Inscenizacja może być przedstawiona w dowolny sposób, jaki sobie 
życzy grupa. Ich drama może przedstawiać poglądy za lub przeciw 
mowie nienawiści; to ich decyzja, jako grupa, jak chcą przedstawić 
otrzymaną sprawę i możliwą przyszłość.

• Przypadki powinny być opracowane w oparciu o niedawne, istotne i 
aktualne sytuacje ze społeczności uczestników. Poniższe przykłady to 
kilka ogólnych pomysłów, które można wykorzystać jako punkt wyjścia:

 ӹ Influencer publikujący rasistowskie komentarze w swoich wideoblogach/postach.
 ӹ Jeden z Twoich znajomych na FB zamieszczający obraźliwe uwagi na 

temat osób LGBTQ.
 ӹ Twój kolega z pracy/szkoły żartuje przed innymi ludźmi na temat 

różnych grup etnicznych.
 ӹ Polityk deklarujący się zwolennikiem ugrupowania nazistowskiego.
 ӹ Wokalistka wygłaszająca w swoich piosenkach seksistowskie i poniżające 

uwagi do kobiet.
 ӹ Twój ulubiony aktor zostaje oskarżony o niewłaściwe zachowanie 

seksualne (zaprzecza oskarżeniom).
 ӹ Dziennikarz publikujący artykuł satyryczny wobec danej religii.
 ӹ Dwóch nastolatków publikuje żartobliwy film o osobach niepełnosprawnych.
 ӹ Dyrektor generalny popularnej międzynarodowej firmy jest bardzo 

krytyczny i agresywny w kwestii kultury i poprawności politycznej.
 ӹ Jeden z Twoich najbliższych przyjaciół jest oskarżony o to, że 5 lat temu 

umieścił w sieci artykuły popierające zakaz wjazdu uchodźców do Europy.
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 ӹ Osoba religijna deklarująca, że zgodnie ze swoją religią geje idą do piekła.
 ӹ Na stronie internetowej „Stowarzyszenia Praw Mężczyzn” znajduje 

się wypowiedź, w której oskarża się kobiety o niszczenie tradycyjnych 
rodzin, życia dzieci i prześladowanie mężczyzn.

• Przeznacz 30 minut na przygotowanie i próbę (inscenizacja każdej 
grupy nie powinna być dłuższa niż 5 minut.

• Jedna grupa wykonuje swoją scenę. Po każdym występie zapytaj 
pozostałych uczestników:

 ӹ Czy masz pytania dotyczące tego, co widziałeś?
 ӹ Jakie są Twoje wrażenia na temat tej sceny?
 ӹ Jaka jest sytuacja w zakresie wolności wypowiedzi?
 ӹ Czy to jest znajome?
 ӹ Czy słyszeliście już wcześniej o podobnych przypadkach?
 ӹ Czy ta sytuacja jest przykładem mowy nienawiści?
 ӹ Dlaczego?
 ӹ Jak rozwinie się przyszły scenariusz?
 ӹ Jakie są Twoje wrażenia na ten temat?
 ӹ Na ile realistyczne jest to?
 ӹ Czy masz jakieś uwagi na temat tej sceny?

• Po tym, jak wszystkie grupy wygłoszą swoje występy, przejdź do dyskusji, 
podczas której każda grupa może dokładniej omówić swój proces i wybory.

Debriefing/ sugestie dotyczące pytań:
• Jak przebiegał proces przygotowań w zespole?
• Jakie były kluczowe aspekty dynamiki twojej grupy?
• Jak zdecydowałeś, jak przedstawić swój temat?
• Jak zdecydowałeś, jak powinien wyglądać przyszły scenariusz?
• Jakie masz obserwacje/wrażenia na temat wszystkich występów?
• Jakie były główne podobieństwa?
• A główne różnice?
• Które sytuacje są najbliższe Twojej rzeczywistości/przeżyciom?
• Czy mógłbyś podać nam kilka przykładów? Co zrobiłeś ty lub inne 

zaangażowane osoby?
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• Jak myślisz, jaki wpływ może mieć nieograniczona wolność 
wypowiedzi?

• Czy to negatywne czy pozytywne? (Upewnij się, że zapytasz, jaki jest 
wpływ na docelowe osoby, jeśli grupa nie wspomniała o tym)

• W jakich sytuacjach uważasz, że wolność wypowiedzi powinna być 
regulowana i dlaczego?

• Czy istnieje kontekst, w którym „wolność”, która w innym przypadku 
powinna być regulowana, mogłaby być dozwolona?

• Jeśli tak, czy mógłbyś podać przykład?
• Co myślisz o kulturze anulowania? Co to właściwie znaczy?
• Kogo to dotyczy? W jakich kontekstach? Do jakich zachowań się 

odnosi? Czy dotyczy to Twoich znajomych w szkole/na ulicy, czy 
tylko znanych osób/instytucji?

• Jeśli usłyszysz, że ktoś z Twoich bliskich publicznie wyrażał 
nienawistne poglądy na różne grupy społeczne, co zrobisz?

• Jaką rolę lub władzę mamy w utrwalaniu pewnych uprzedzeń/
nienawistnych światopoglądów?

• Jak chcesz od teraz korzystać z tej mocy?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• W zależności od grupy, z którą pracujesz, to ćwiczenie może okazać 

się trudne do ułatwienia, zwłaszcza jeśli są uczestnicy o bardzo 
ekstremalnych i zdecydowanych poglądach (np. opowiadający się za 
mową nienawiści/przeciwko mowie nienawiści lub kulturze anulowania). 
Należy zachować neutralność i nie wpływać na dyskusję w kierunku 
zgodnym z własnymi poglądami.

• Jeśli w Twojej grupie są osoby należące do grup często narażonych 
na mowę nienawiści, z rozwagą i wrażliwością dobieraj konkretne 
przypadki.
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Tytuł: 
Narracje stosowane w mediach

 (120 min)

  
Cele: Zwiększenie świadomości siły mediów i ich wpływu na naszą 

(światową) perspektywę; wzbudzenie zainteresowania i ciekawości 
tematami i narracjami używanymi przez różnych producentów mediów; 
rozwijanie krytycznego myślenia w odniesieniu do treści medialnych; 
pobudzanie do głębszej refleksji nad rolą mediów w życiu ludzi;

Szczegóły i opis ćwiczenia
• W tym ćwiczeniu uczestnicy wcielają się w role dziennikarzy i starają się 

przedstawiać rzeczywistość w różnych podejściach dziennikarskich.
• Przeczytaj uczestnikom artykuł o wydarzeniu, które miało miejsce 

w określonym mieście (patrz artykuł poniżej). Artykuł jest w 
rzeczywistości fikcyjny i został stworzony na potrzeby tego działania, 
ale nie mów o tym  grupie. Artykuł odnosi się do różnych osób/postaci, 
które są zaangażowane w określone wydarzenie przedstawione w 
artykule. Przeczytaj go tyle razy, ile potrzeba, aby uczestnicy dobrze 
zrozumieli artykuł.
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• Wprowadzenie do różnych typów narracji używanych w mediach 
(dominujących, ukrytych, opornych i transformacyjnych).

(Możesz skorzystać ze szczegółów zawartych w T-KIT 4 on Intercultural Learning 
(wersja poprawiona), a dokładniej w sesji Alternative Narratives: https://pjp-eu.
coe.int/documents/1017981/10762748/Act1. pdf/982ad02d-d2d2-f8e4-70a9-
4a7b28feb3ea)

• Wyjaśnij grupie, że muszą operować tymi narracjami w drugiej części 
ćwiczenia. Te narracje powinny być wymienione w widocznym 
miejscu dla wszystkich uczestników.

• Zaproś 4 wolontariuszy z grupy do odegrania ról postaci z historii. 
Każdy z nich otrzymuje kartę roli, która opisuje faktyczne informacje na 
temat ich doświadczenia w historii (rzeczywiste/faktyczne informacje 
na ich temat – patrz poniżej). Muszą przeczytać kartę i starać się w 
miarę możliwości podszywać się pod tę konkretną postać. Zadadzą im 
pytania pozostali uczestnicy, pełniący rolę dziennikarzy. Wolontariusze 
mogą być również wybrani spośród uczestników, którzy są bardziej 
doświadczeni w temacie i można z góry zasugerować, że przyjmą rolę

• Pozostali uczestnicy to dziennikarze, których zadaniem jest 
sprawdzenie faktów wysłuchanego artykułu i napisanie własnej wersji 
artykułu. Są podzieleni na grupy po 3 osoby każda. Każda grupa 
ma inną narrację, którą powinna przedstawić w swoim artykule. 
Są one przydzielane losowo, albo narracja dominująca, albo narracja 
alternatywna. Jeśli zostanie im przypisana alternatywna narracja, 
mogą wybrać dowolną z 3 opcji z wprowadzonej listy.

• Każda grupa dziennikarzy przygotowuje listę pytań, które mogą 
zadać bezpośrednio osobom zaangażowanym/związanym z historią. 
Ich celem jest zebranie jak największej ilości informacji, faktów i 
szczegółów dotyczących wydarzeń, ponieważ muszą później napisać 
artykuł (który musi odzwierciedlać narrację, którą są odpowiedzialni 
za przedstawienie). Przeznacz 10 minut na tę część przygotowawczą.
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• Sesja pytań i odpowiedzi odbywa się w dostosowanej wersji konferencji 
prasowej. Bohaterowie siedzą przed grupą, a „dziennikarze” będą 
zadawać pytania różnym postaciom. Ty decydujesz, kto może zadać 
pytanie i jak długo trwa „konferencja”. Ważne jest, aby położyć nacisk 
na limit czasowy i aby uczestnicy w jak największym stopniu skupiali 
się na zbieraniu informacji rzeczowych i unikali pytań „zabawnych”.

• Przeznacz na tę część około 20 minut i upewnij się, że wszystkim 
postaciom zadano kilka pytań. Poproś bohaterów, aby odpowiadali 
krótkimi zdaniami i starali się jak najbardziej trzymać się informacji 
zawartych na kartach ról.

• Po „konferencji prasowej” każda grupa dziennikarzy musi stworzyć 
artykuł o zdarzeniu, które bada. Jeśli chcą zawrzeć dodatkowe 
informacje, takie jak statystyki lub oświadczenia innych rzeczywistych 
aktorów/instytucji na dany temat, mogą wyszukiwać w Internecie 
i umieszczać je w swoim artykule. Artykuł nie powinien być 
dłuższy niż 10 wierszy. Bohaterowie korzystają również z prawa do 
odpowiedzi, aby podkreślić prawdę, przedstawiając własną wersję 
historii (ich artykuł również nie powinien być dłuższy niż 10 linijek). 
Na przygotowanie tego artykułu mają 20 minut.

• Każda grupa przedstawi swoje artykuły. Dziennikarze dzielą się 
swoimi artykułami, a następnie bohaterowie dzielą się własnymi 
odpowiedziami na analizowany artykuł. Wśród dziennikarzy najpierw 
jest to dominująca grupa/y narracyjne, a pozostali kontynuują.

• Nie ma dyskusji po każdym artykule – najpierw czytane są wszystkie 
artykuły, a dopiero potem trwa dyskusja.
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Materiały informacyjne do wykorzystania w ćwiczeniu:

Opowieść przeczytana grupie
Fatma Ozturk (14) wracała do domu ze szkoły Golbasi, kiedy została 

zaatakowana przez syryjskiego uchodźcę, który próbował ukraść jej torbę. Upadła 
i uszkodziła kolano. Nasz korespondent skontaktował się z ojcem Ozturka, Ali 
Ozturkiem, który cierpi na poważną chorobę serca. Ojciec powiedział, że Fatma 
jest w szoku i obecnie nie może mówić. Uchodźca został aresztowany, a następnie 
zwolniony. Naoczny świadek Ayse Kocak (85) wezwał policję.

!!!! Prawdziwa historia (nie do odczytania grupie) !!!!
Fatma (20) wracała ze stołówki, w której pracuje jako kelnerka, gdy ktoś w 

pośpiechu ją popchnął. Upadła; jej torba poleciała na odległość. Spacerował tam 
Sacit Mohammed, uchodźca; podniósł jej torbę, aby jej ją dać i pomógł jej wstać. 
Kiedy mu dziękowała, starsza pani, Ayse Kocak, zobaczyła ich, gdy Fatma leżała 
na ziemi, a Mohammed próbował jej pomóc wstać, i natychmiast wezwała policję, 
która akurat znajdowała się na tej ulicy. Przyjechała policja i natychmiast zabrała 
Mohammeda do aresztu. Fatma próbowała wyjaśnić, że mężczyzna był niewinny, 
ale policja nawet jej nie słuchała. Więc poszła do domu. Ojcu powiedziała tylko, 
że upadła, bo nie chciała go martwić szczegółami.

Dziewczyna
• Nazywam się Fatma Ozturk, mam 20 lat i pracuję jako kelnerka w kawiarni.
• Ktoś biegł i przypadkowo wpadł na mnie, straciłam równowagę i przewróciłam się
• Otrzymałem pomoc od tego miłego młodzieńca i na szczęście mogłem wrócić do 

domu.
• Przyjechała policja i go zabrała; Próbowałam wytłumaczyć, że ten człowiek mi 

pomógł, ale nikt mnie nie słuchał.
• Poszłam do domu i powiedziałam ojcu, że upadłam, ale że nic mi nie jest.
•  Zjedliśmy fajną kolację.
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Ojciec
• Nazywam się Ali Öztürk, mam 55 lat.
• Jestem nauczycielem gimnastyki w szkole Gölbaşı.
• Jeden wieczór w tygodniu pracuję jako wolontariusz w schronisku, dostarczam 

żywność dla bezdomnych.
• Jestem zaskoczony słysząc, że moja córka była zamieszana w sprawę policyjną
• Dziwi mnie też stosunek policji do młodego mężczyzny, który próbował jej 

pomóc
• Jestem zszokowany artykułem.
• Jestem tutaj, aby pokazać, że jestem w doskonałym zdrowiu
• Żaden korespondent nie skontaktował się ze mną. Po raz pierwszy rozmawiam 

z jakimkolwiek dziennikarzem
• Dziękuję młodemu człowiekowi, który pomógł mojej córce.

Uchodźca
• Nazywam się Sacit Mohammed, mam 25 lat.
• Jestem uchodźcąz Afganistanu, próbuję nauczyć się tureckiego.
• Pracuję w restauracji.
• Tego dnia zobaczyłem, jak młoda dziewczyna została zaatakowana i 

automatycznie pobiegłem w tamtym kierunku, aby jej pomóc.
• Na szczęście mężczyzna uciekł.
• Podniosłem torbę pani i pochyliłem się, aby pomóc jej wstać.
• Gdy mi dziękowała, nagle znalazłem się w radiowozie.
• Miałam trudności z wytłumaczeniem policji, że nie zrobiłem nic złego, że 

próbowałem pomóc pani.
• Cała noc była jak piekło, czekając na to, co się wydarzy i nie wiedząc, co się stanie.
• Dzięki Bogu, 24 godziny później zostałem zwolniony.
• Nadal nie mam pojęcia, co się stało!
• Ale to nie pierwszy raz.
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Starsza Pani
• Mam 85 lat.
• Spędzam dni oglądając telewizję i wyglądając przez okno.
• Jestem odpowiedzialnym obywatelem, o czym bardzo dobrze wie policja.
• Właśnie dziś wieczorem, patrząc, co zobaczyłem? Młoda dziewczyna 

zaatakowana przez tego syryjskiego uchodźcę.
• To był trzeci telefon, który wykonałem w tym tygodniu na policję.
• Mam ulicę jak wiadomości w telewizji. Ulice są pełne obcych.
• Dziś są niebezpieczne czasy dla młodych kobiet. Nawet boję się o siebie.

Debriefing / sugestie dotyczące pytań:

Zapytaj bohaterów:
 Jak się czułeś, gdy usłyszałeś artykuły z każdej grupy? Czy ktoś z was 

może szczegółowo opisać dlaczego?

Zapytaj dziennikarzy: 
Jak się czułeś, gdy usłyszałeś artykuły bohaterów i/lub inne grupy 

dziennikarzy? Czy ktoś z was może szczegółowo opisać dlaczego?

Poproś wszystkich, aby porzucili swoje role i stali się uczestnikami i 
kontynuowali dyskusję:
• Jak się masz teraz po tym doświadczeniu?
• Jakie są twoje natychmiastowe myśli dotyczące tego, co się tutaj 

wydarzyło?
• Jakie masz spostrzeżenia dotyczące przeczytanych artykułów?
• Co cię zaskoczyło w opowiadaniach?
• Jakie były wspólne elementy lub główne różnice?
• Jak przygotowywaliście się jako dziennikarze? Czy mógłbyś 

przeprowadzić nas przez swój proces i jego główne elementy?
• Jak łatwe lub trudne było dla Ciebie zebranie danych i stworzenie 

artykułu zgodnie z narracją, którą musiałeś przedstawić?
• Jak myślisz, w jaki sposób te artykuły mogą wpłynąć na postrzeganie 

uchodźców? W którą stronę?
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• Które z tych artykułów są bardziej zbliżone do sposobu przedstawiania 
rzeczy w twoich mediach? (W tym pierwszy artykuł przeczytany grupie)

• Jakie narracje są obecne w mediach w waszych krajach?
• Które zauważyłeś? Czy możesz podać przykłady? Które obserwujesz?
• Co sprawia, że uważasz, że artykuł jest prawdziwy, czy nie?
• Skąd pewność?
• Jak myślisz, jaką odpowiedzialność ponosisz jako konsument mediów?
• Jak możesz wpłynąć na rodzaj narracji, które są wykorzystywane w 

dyskursie publicznym o uchodźcach?
• Jaka jest najważniejsza rzecz, którą chciałbyś od teraz robić inaczej?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z grupami mieszanymi 

(uchodźcy i osoby niebędące uchodźcami), aby zapewnić wszystkim 
uczestnikom bezpieczną przestrzeń do wyrażania swoich poglądów.

• Dokładnie oceń również, czy możesz poradzić sobie z potencjalnymi 
negatywnymi reakcjami emocjonalnymi ze strony różnych 
uczestników, które mogą być wywołane przez artykuły lub proces.

• Zmień nazwy z artykułu, ponieważ jest to odpowiednie dla kontekstu, w którym 
realizujesz warsztat. Możesz również użyć nazw neutralnych pod względem 
płci (jeśli to możliwe w swoim ojczystym języku) i zająć się tym aspektem 
podczas odprawy, pomagając grupie zidentyfikować własne założenia.

• Możesz zapytać grupę, jak wydarzenia byłyby przedstawiane 
w mediach, gdyby wszystkie płcie były odwrócone, a następnie 
poprosić o sprawdzenie, jak te wydarzenia zostały przedstawione w 
oryginalnym artykule.

• To działanie zostało stworzone przez grupę edukatorów (z różnych krajów 
europejskich) w projekcie związanym z uchodźcami. Możesz tworzyć 
inne artykuły do pracy, inspirowane prawdziwymi wydarzeniami z 
Twojego społeczeństwa, które dotyczą innych grup doświadczających 
dyskryminacji i negatywnego wizerunku w mediach.

• Możesz kontynuować praktyczną pracę z prawdziwymi treściami 
medialnymi w kontekście uczestników, z zadaniem identyfikacji 
narracji używanych przez różnych twórców mediów.
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Tytuł: 
Detektywi propagandy

 (90 min)

Cele: Rozwijanie świadomości tego, w jaki sposób propaganda 
jest używana w codziennym społeczeństwie; rozwijanie zrozumienia 
sposobów, w jakie propaganda jest wykorzystywana do dezinformowania, 
nienawiści i podżegania ludzi; nauka przyjmowania sceptycznego 
podejścia do twierdzeń o prawdzie wygłaszanych przez dostawców 
propagandy; rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia o technikach 
propagandowych stosowanych w różnych sektorach;

Szczegóły i opis ćwiczenia
• Poproś uczestników, aby powiedzieli, czym jest propaganda i kto z 

niej korzysta. Często kojarzy się to ze strukturami manipulacyjnymi, 
odległymi od naszych bliskich rzeczywistości i często zakłada się, że 
można je łatwo wykryć.

• Wyjaśnij z grupą znaczenie pojęcia. Możesz skorzystać z informacji 
wymienionych poniżej.
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* Propaganda to komunikacja, która służy przede wszystkim do wywierania 
wpływu na odbiorców i promowania określonego programu, który może 
selektywnie przedstawiać fakty, aby zachęcić do określonego poglądu lub percepcji, 
używając charakterystycznego języka w celu wywołania emocjonalnej, a nie 
racjonalnej odpowiedzi na prezentowane informacje. Propaganda często kojarzy 
się z materiałami przygotowywanymi przez rządy, ale propagandę produkują 
również grupy aktywistów, firmy, organizacje religijne, media i osoby prywatne.

Propaganda występuje w różnych formach i można ją znaleźć wszędzie 
(dziennikarstwo, społeczeństwo obywatelskie, władze, sektor prywatny itp.). 
Jest strategiczna i intencjonalna i ma na celu wpływanie na postawy, opinie i 
zachowania. Propaganda może być korzystna lub szkodliwa i może wykorzystywać 
prawdę, półprawdy lub kłamstwa. Aby odnieść sukces, propaganda wykorzystuje 
nasze najgłębsze wartości, strach, nadzieje i marzenia. Co najważniejsze, 
propaganda wykorzystuje kilka środków i technik, aby osiągnąć swoje cele.

• Podziel uczestników na 4-osobowe grupy. Daj każdej grupie materiał 
medialny, źródło (artykuł, stronę internetową, prezentację kampanii, 
ulotkę itp.). Grupy muszą przejrzeć materiał i sprawdzić, czy nie są używane 
jakiekolwiek techniki propagandowe. Na zadanie mają 30 minut.

Techniki propagandowe

Wyzwiska lub stereotypy: 
Nadawanie osobie lub pomysłowi złej etykiety za pomocą łatwej do 

zapamiętania pejoratywnej nazwy. Służy to do odrzucenia i potępienia 
osoby lub pomysłu bez sprawdzania, co naprawdę oznacza ta etykieta.

Przykłady: „Komunista”, „obrońca drzew”, „Lewak”, „Environmentalist”, 
„Feministka”” itp.

„Cnotliwe słowa lub błyskotliwa ogólność”: 
Te słowa są używane, aby wprowadzić nas w błąd, abyśmy przyjmowali i 
aprobowali rzeczy bez uważnego zbadania dowodów.
Przykłady: „naturalny”, „demokratyczny”, „organiczny”, „naukowy”, „ekologiczny”, 

„zrównoważony”.
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Świadectwo: 
Kiedy jakiś szanowany celebryta (lub alternatywnie ktoś ogólnie 

nienawidzony) twierdzi, że pomysł lub produkt jest dobry (lub zły). Ta 
technika służy do przekonania nas bez dokładniejszego badania faktów.

Zwykli ludzie: 
 W ten sposób mówca przekonuje publiczność, że pomysł jest dobry, 

ponieważ są to te same pomysły większości ludzi takich jak ty.
 W ten sposób mówca przekonuje publiczność, że pomysł jest dobry, ponieważ są to 
te same pomysły większości ludzi takich jak ty.

Band Wagon: 
Ta powszechna metoda propagandy polega na tym, że mówca próbuje 

przekonać Cię do zaakceptowania jego punktu widzenia, w przeciwnym 
razie przegapimy coś naprawdę dobrego. Technika Band-Wagon jest 
często wykorzystywana w reklamie, ale coraz częściej transponowana jest 
także na populistyczne przemówienia i roszczenia retoryki politycznej.
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Sztuczna dychotomia: 
Ma miejsce, gdy ktoś próbuje twierdzić, że problem ma tylko dwie 

strony i że obie strony muszą mieć równą prezentację, aby zostać 
ocenionym. Ta technika jest używana, aby nabrać nas, że istnieje tylko 
jeden sposób patrzenia na problem, podczas gdy w rzeczywistości 
może istnieć wiele alternatywnych punktów widzenia lub „stron”. Jak 
większość technik propagandowych upraszcza rzeczywistość i przez to ją 
zniekształca, często na korzyść mówiącego.

Hot Potato: 
Jest to podburzające (często nieprawdziwe) stwierdzenie lub pytanie 

używane, aby zbić przeciwnika z tropu lub zawstydzić go. Przykłady „Czy 
przestałeś bić współmałżonka”, „Kiedy zapłacisz należne podatki?” To, że 
może być całkowicie nieprawdziwe, nie ma znaczenia, ponieważ wciąż 
budzi kontrowersje u przeciwnika.

Kozioł ofiarny: 
Jest często używany w połączeniu z poczuciem winy, aby odwrócić 

uwagę od problemów. Przenosi winę na jedną osobę lub grupę osób bez 
badania złożoności problemu
Przykłady: „Osoba X wciągnęła nas w kryzysy/wojnę/konflikt”, „Partia X 
spowodowała dług publiczny”.

Strach lub poczucie winy: 
„Oczywiście, że ludzie nie chcą wojny. Ale przecież to przywódcy kraju decydują o 

polityce i zawsze oczywistym jest, że należy  wciągnąć w to ludzi, czy to jest demokracja, 
faszystowska dyktatura, albo parlament, albo dyktatura komunistyczna. Głos lub brak 
głosu, ludzie zawsze mogą być sprowadzeni na rozkaz przywódców. To proste. Wystarczy 
powiedzieć im, że są atakowani i potępić pacyfistów z powodu braku patriotyzmu i 
narażania kraju na większe niebezpieczeństwo”. Cytat Hermanna Goeringa, 
członka partii nazistowskiej i skazanego zbrodniarza wojennego.

Wytyczne do zadania grupowego:
 ӹ Zidentyfikuj wiadomość, nadawcę lub autora wiadomości i odbiorcę 

wiadomości.
 ӹ  Zastanów się nad następującymi pytaniami: Jaki jest cel tego materiału? 

Jak myślisz, co chce przekazać? Jak to komunikuje?
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 ӹ  Zwróć szczególną uwagę na szczegóły. Pomyśl o użyciu koloru, języka, 
przestrzeni, czcionek lub symboli.

 ӹ Postaw się w sytuacji odbiorcy: Kim jest grupa docelowa? Przesłanie 
musi odpowiadać oczekiwaniom grupy docelowej, jak myślisz, jakie są 
oczekiwania odbiorców, do których materiał celowo stara się dotrzeć i 
je spełnić?

 ӹ  Co ten materiał sugeruje na temat przekonań i wartości odbiorców?
 ӹ -Czy uważasz, że te założenia dotyczące grupy docelowej są trafne? 

Jeśli tak, to wykorzystanie tego materiału jest skuteczne i propaganda 
prawdopodobnie osiągnie swój cel?

• Po 30 minutach grupy prezentują materiał, z którym miały do 
czynienia i swoje wnioski. W razie potrzeby inne grupy mogą zadawać 
pytania.

• Gdy wszystkie grupy skończą swoją prezentację, przejdź do dyskusji.
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Debriefing / sugestie dotyczące pytań:
• Jak ci się podobało to ćwiczenie? Jakie są twoje bezpośrednie wrażenia?
• Jak trudne było twoje zadanie? Przekaż nam więcej informacji 

dotyczących Twojego procesu pracy?
• Co zauważyłeś we wszystkich prezentacjach? W jakich materiałach 

znalazłeś techniki propagandowe, a w których nie? Dlaczego?
• Co nam to mówi o mediach i materiałach komunikacyjnych, z 

którymi spotykamy się na co dzień?
• Czy cała propaganda jest zła? Jakie są twoje poglądy na temat 

propagandy w dobrym celu?
• Jak łatwo jest wykryć różne techniki? Jak łatwo można wprowadzić ludzi w błąd?
• Co może na ciebie zadziałać? Czemu?
• Jak ludzie mogą chronić się przed technikami propagandowymi? Co 

powinni zrobić?
• Co chcesz od teraz robić, aby być bardziej czujnym i szybciej wykrywać 

próby propagandowe?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Alternatywnie, grupy mogą przygotować scenkę z dostarczonego artykułu/

materiału, w której powinny zwrócić uwagę na konkretne techniki 
propagandowe. Wersja ta wspiera rozwój umiejętności aktorskich, 
przygotowanie do występu oraz pozwala na bardziej aktywną fizycznie sesję.

• Sprawdź wcześniej materiały, aby upewnić się, że uczestnicy mogą 
znaleźć niektóre z wymienionych technik. Dobrze jest znaleźć 
materiały, w których stosuje się różne techniki, aby na koniec były 
świadkami przykładów wszystkich wymienionych.

• Aktywność można rozszerzyć poza identyfikowanie technik 
propagandowych, na wszelkiego rodzaju wprowadzające w 
błąd informacje. Pod tym linkiem można znaleźć 10 rodzajów 
wprowadzających w błąd wiadomości (https://eavi.eu/beyond-fake-
news-10-types-misleading-info/- z wersjami w ponad 17 językach) i 
tylko jeden z nich to Propaganda . Dostarcz więcej materiałów dla każdej 
grupy i poproś uczestników o znalezienie przykładów tych konkretnych 
typów; aby pod koniec sesji grupa miała dowody wszystkich 10 kategorii.
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• Jeśli spotykałeś się regularnie z grupą, w ramach kontynuacji poproś 
ich, aby zauważyli różne przykłady dezinformacji w mediach, z 
którymi się spotykają w ciągu najbliższych dni, i omówili je na 
następnym spotkaniu.

• Jako działanie uzupełniające lub oddzielne, mające na celu wyostrzenie 
umiejętności krytycznego myślenia, skoncentruj się na strategiach i 
wskazówkach dotyczących wykrywania i radzenia sobie ze strategiami 
manipulacji używanymi przez twórców mediów. Podziel uczestników 
na grupy, aby przeprowadzić burzę mózgów, poszukać dodatkowych 
inspiracji i stworzyć przedstawienie w dowolnym formacie, które 
powinno przedstawiać wskazówki i strategie do wykorzystania przez 
każdego konsumenta mediów, aby uchronić ich przed wprowadzaniem 
w błąd i manipulacją.

Niektóre informacje pomocnicze:
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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Tytuł:
 Twórcy fake-news’ów

(90 min)

Cele: Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia przy przeglądaniu 
treści medialnych; wzbudzenie zainteresowania i ciekawości, jak i dlaczego 
tworzone są fake newsy; pobudzanie do głębszej refleksji nad rolą mediów w życiu 
ludzi; rozwijanie umiejętności promowania odpowiedzialnych i prawdziwych 
wiadomości; motywowanie ich do angażowania się w radzenie sobie z fałszywymi 
wiadomościami rozpowszechnianymi w ich codziennym życiu;

Szczegóły i opis ćwiczenia
• Zacznij od krótkiej dyskusji z grupą, aby upewnić się, że wiedzą i 

rozumieją, czym są fałszywe wiadomości.
• Podziel uczestników na pary. Każda para musi zagrać w grę online, w 

której gracz musi tworzyć fałszywe wiadomości. Gra przenosi gracza 
przez świat tworzenia fałszywych wiadomości i prowadzi go przez 
proces i stosowane taktyki. 

Gra trwa około 15-20 minut. Możesz użyć jednego z poniższych przykładów:
 ӹ https://www.getbadnews.com/#intro (ogólne fałszywe wiadomości)
 ӹ https://www.goviralgame.com/en (dezinformacja o Covid19)
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• Jeśli niektóre pary są szybsze w grze, mogą ją powtórzyć lub możesz 
dać do wypróbowania drugą grę.

• Przejdź do dyskusji

Debriefing/ sugestie dotyczące pytań:
• Jak było grać w tę grę? Powiedz jednym słowem, jak opisałbyś swoje 

doświadczenie. Chcesz szczegółowo opisać?
• Jak przebiegał proces w waszej parze? Co było łatwe, trudne, mylące, 

zaskakujące itp.?
• Czego dowiedziałeś się o fake newsach i jak są tworzone?
• W jakim stopniu przedstawiona gra odzwierciedla to, co dzieje się w 

prawdziwym życiu? Czy mógłbyś podać kilka przykładów?
• Dlaczego istnieją fake-newsy?
• Dlaczego niektórzy ludzie wierzą w fake-newsy?
• Czy kiedykolwiek rozpowszechniałeś fake-newsy? A co z ludźmi, 

których znasz?
• Jakie są niebezpieczne aspekty rozpowszechniania fake-news’ów?
• Czy uważasz, że wszystkie fake-newsy są rozpowszechniane przez 

ludzi, którzy wiedzą, że są to fake-newsy? Dlaczego tak się dzieje?
• Co może zrobić dziennikarz/dostawca treści medialnych, aby uniknąć 

niezamierzonego rozpowszechniania fake-newsów?

Poproś grupy, aby ponownie połączyły się w pary (w takie same lub 
nowe pary, jeśli uważasz, że jest to bardziej odpowiednie). Zaproś ich do 
gry w inną grę online stworzoną przez BBC, „BBC I Reporter”: https://
www.bbc.co.uk/news/resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2-590562670096

W tej grze gracze, jako reporterzy, muszą upewnić się, że wszystko, 
co publikują, pochodzi z wiarygodnych i wiarygodnych źródeł, a 
jednocześnie radzić sobie z presją zgłaszania bieżących wydarzeń w czasie 
rzeczywistym.

Ta gra trwa około 15 minut.
 ӹ Jakie było doświadczenie tej gry?
 ӹ Jak łatwo było przekazać rzetelne i rzeczowe informacje?
 ӹ Jakie były główne strategie, które należało zastosować w tym sensie?
 ӹ Co może zrobić konsument mediów, aby wykryć fake-newsy?
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 ӹ Co powinni zrobić, gdy wykryją fake-newsy Jakie są ich opcje?
 ӹ Co możesz wyciągnąć z tej aktywności i zastosować od teraz w swoim życiu?
 ӹ Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia/adaptacji
• BBC wyprodukowało więcej materiałów edukacyjnych na temat 

Fake News; skonsultuj się z nimi i wykorzystaj je jako materiały 
uzupełniające do innej sesji.: 

https://www.bbc.co.uk/teach/young-reporter/evidence-toolkit/z6v3hcw 
• Jeśli regularnie spotykasz się ze swoją grupą, w ramach kontynuacji 

poproś ich, aby w najbliższych dniach zauważyli przykłady fake 
newsów w mediach, z którymi się spotykają, i przedyskutują je na 
kolejnym spotkaniu.
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Tytuł: 
Stronniczość w zgłaszaniu przemocy

 (90 min)

Cele: Rozwijanie umiejętności analitycznych w zakresie przesiewania 
treści medialnych; wzbudzenie zainteresowania i ciekawości narracjami 
używanymi przez różnych producentów mediów; rozwijanie krytycznego 
myślenia dotyczącego stronniczości treści medialnych; pobudzanie 
do głębszej refleksji nad rolą mediów w życiu ludzi; motywowanie 
uczestników do bardziej odpowiedzialnego angażowania się w przekazy 
promowane przez media;

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Przygotuj zapas artykułów i materiałów medialnych dotyczących 

wydarzeń lokalnych i międzynarodowych.
• Podziel uczestników na pary. Poproś każdą parę o zajrzenie do 

dostarczonych gazet i artykułów oraz o wybranie 3-4 artykułów 
przedstawiających akty przemocy. Na to zadanie mają 15 minut.

• Każda para musi przedstawić nagłówki wybranych artykułów.
• Jeśli inna para wybrała artykuł dotyczący tych samych wydarzeń, co 

którykolwiek z wyżej wymienionych nagłówków, ale z innej gazety/
źródła, powinni zebrać się razem jako grupa.

• Jeśli wszystkie pary wybrały zdarzenia, które nie zostały wybrane przez 
inne pary, po prostu losowo połącz co 2 pary do drugiej części ćwiczenia.

• W nowo utworzonych grupach uczestnicy muszą przeanalizować 
wybrane artykuły i wykryć przejawy uprzedzeń. Na to zadanie mają 
30 minut.

Mogą skorzystać z następujących wskazówek:
Kiedy reporterzy są ograniczeni przestrzenią, muszą podejmować 

decyzje, jakie informacje uwzględnić, a które pominąć. Muszą także 
zastanowić się, z jakiego punktu widzenia chcą opowiedzieć historię, aby 
przemówić do odbiorców. W przypadku relacji z przemocą, kąt relacji w 
gazecie może mieć wpływ na to, komu publiczność będzie sympatyzować 
lub zrzucić winę.
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Kluczowe pytania do rozważenia:
 ӹ Z czyjego punktu widzenia została opowiedziana ta historia?
 ӹ Jak można by to opowiedzieć inaczej, gdyby zostało opowiedziane 

innym głosem, z innej perspektywy?
 ӹ Jak przedstawiani są sprawcy? A co z ofiarami przemocy?
 ӹ Jaką rolę odgrywa tu płeć??
 ӹ Jakie uczucia może wywołać u publiczności?
 ӹ Komu publiczność będzie bardziej współczuć?
 ӹ Co wpłynęło na przekaz?
 ӹ Jak długość artykułu wpłynęła na przekaz?
 ӹ Czy w tekście występują stereotypy?
 ӹ Czy istnieją jakieś społeczne/kulturowe normy utrwalane przez styl 

raportowania?

Sprawdź następujące 8 kategorii, aby wykryć konkretne 
uprzedzenia:

Nagłówki – mogą być użyte do podsumowania stronniczości gazety. 
Na przykład: „Sprawa gwałtu w miejscowym liceum” brzmi o wiele 
bardziej dosadnie i bezpośrednio niż „Romantyczna noc poza domem 
zamieniła zmieniła tor wydarzeń”.

Umiejscowienie – bardzo ważne jest, gdzie redaktor gazety umieszcza 
historię. Na przykład: Umieszczenie „Sprawy o gwałt w lokalnym liceum” 
głęboko z tyłu gazety może sugerować, że gazeta nie uważa tej historii za 
bardzo ważną.

Nazwiska lub tytuły – sposób, w jaki ktoś jest określany, może wiele 
powiedzieć o stronniczości artykułu. Na przykład: Ta sama osoba może 
być określana jako „gwałciciel” lub „chłopak” w zależności od kąta 
artykułu.

Pominięcie - czasami reporter może pominąć niektóre informacje z 
artykułu. Na przykład: artykuł zatytułowany „Romantyczna noc wypadła 
źle” może pomijać fakt, że nie było żadnej ugodowej daty.
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Obrazy – Na przykład: Z wielu zdjęć zrobionych, na których ktoś 
jest uśmiechnięty lub neutralny, redaktor może wybrać jedno zdjęcie, na 
którym osoba wygląda na smutną – aby wzbudzić w niej empatię.

Statystyka — słowa i liczby mogą posłużyć do zacienienia prawdy. 
Na przykład: „Liczba zgłoszonych przypadków napaści na tle seksualnym 
jest najmniejsza w całym regionie” sprawia wrażenie, że nie ma z tym 
problemu. Ale jeśli dodamy następną statystykę: „1 na 3 kobiety deklaruje, 
że była napastowana seksualnie i boi się to zgłosić”, sytuacja wygląda 
inaczej.

Słowa — dobór słów może wyrażać stronniczość. Na przykład: nie 
można kwestionować uprzedzeń: „Mężczyzna oskarżony o morderstwo 
za strzelaninę w uzdrowisku miał „naprawdę zły dzień” i starał się 
„wyeliminować” seksualną „pokusę” przed zabiciem ośmiu osób” 
jako w porównaniu do „osiem osób, w tym wiele kobiet pochodzenia 
azjatyckiego, zginęło w strzelaninie”.

Źródło – Skąd czerpie się informacje, może wiele powiedzieć o tym, 
jak wiarygodna jest ta historia. Na przykład: Jeśli głównym źródłem „Gry 
wideo nie prowadzą do przemocy” jest prezes Game Box Corp, możesz 
mieć kilka pytań.
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• Po 30 minutach grupy przedstawiają swoje wnioski dotyczące 
poziomu stronniczości w analizowanych artykułach. Uczestnicy 
mogą przykleić gazetę na większych planszach, aby lepiej zilustrować 
i podkreślić stronniczość swoich prezentacji.

• Przejdź do dyskusji.

Debriefing/ sugestie dotyczące pytań:
• Jak ci się podobało to ćwiczenie?
• Jak wybrałeś pierwszą partię artykułów?
• Jakich kryteriów użyłeś?
• Jak się czułeś podczas analizy artykułów?
• Jak trudno było wykryć stronniczość w materiałach, z którymi 

pracowałeś?
• Jakie były podobieństwa między wszystkimi grupami? A co z różnicami?
• Czy zidentyfikowałeś jakieś materiały, które nie prezentowały 

poziomu stronniczości? Czy mógłbyś podać przykłady?
• Co nam to mówi o treściach medialnych, na które jesteśmy narażeni?
• Czy dziennikarstwo może być neutralne? Dlaczego?
• W jaki sposób media wpływają lub kształtują światopogląd, postawy i 

opinie o określonych grupach w społeczeństwie?
• Czy mógłbyś podać przykłady?
• W jakim stopniu media normalizują (lub utrwalają normalizację) 

zachowań, aktów lub norm seksistowskich, rasistowskich, łamiących 
prawa człowieka itp.?

• Czy mógłbyś podać przykłady?
• Co może zrobić konsument mediów / cel takiego przekazu medialnego?
• Jak można czytać wiadomości, nie ulegając stronniczości ich reportaży?
• Co możesz wyciągnąć z tej aktywności i zastosować od teraz w swoim życiu?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?
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Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• W przypadku 8 kategorii wymienionych jako wytyczne, zaleca się 

korzystanie z przykładów z lokalnych mediów istotnych dla Twojej 
grupy.

• Jeśli spotykasz się regularnie ze swoją grupą, w ramach kontynuacji 
poproś ich, aby zauważyli stronniczość w sposobie, w jaki media 
poruszają określone tematy w ciągu najbliższych dni, i przedyskutuj 
je na następnym spotkaniu.

• Jako dalszą dyskusję lub włączone do końcowego podsumowania 
działania, możesz zająć się kwestiami osobistych uprzedzeń i wzrostu 
baniek filtrujących w naszej rzeczywistości online (*ludzie udostępniają, 
tworzą i komunikują się tylko w formie „bańki” online skomponowanej osób 
o poglądach i postawach, które odzwierciedlają ich własne), w jaki sposób 
ogranicza to ich przyswajanie perspektyw światopoglądowych i co 
mogą zrobić, aby przełamać bańkę

Tytuł:
 Wolność prasy

 (120 min)

Cele: Refleksja na temat wolności prasy we własnym kraju i na całym 
świecie; rozwijanie krytycznego myślenia o treściach medialnych i ich 
odzwierciedleniem wolności; pobudzanie do głębszej refleksji nad rolą 
mediów w życiu ludzi; motywowanie uczestników do opowiadania się za 
wolną prasą;

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Zapytaj grupę:

 ӹ Jak myślisz, co oznacza wolność prasy?
 ӹ Czy uważasz, że wolność prasy jest ograniczona?
 ӹ Jeśli tak, przez kogo i gdzie to się dzieje?
 ӹ Jak myślisz, ile wolności ma prasa w twoim kraju?
 ӹ W jakim kraju na świecie prasa jest najbardziej wolna?
 ӹ A co z najbardziej restrykcyjnymi?
 ӹ Dlaczego tak myślisz?



190 

• Podziel uczestników na 4-5 osobowe grupy. W tych grupach 
uczestnicy korzystają z następujących stron internetowych:  https://
rsf.org/en/ranking ; https://rsf.org/en/barometr  ; https://freedomhouse.org/
countries/freedom-world/scores aby poznać stan wolności prasy na 
całym świecie, w tym w ich własnym kraju.

• Mogą skonfrontować domysły, które mieli, kiedy odpowiadali na 
początkowe pytania.

• Zadaniem uczestników jest wybranie 2 różnych krajów, oprócz 
własnego, jeden, który ma bardzo dobry wynik pod względem 
wolności i drugi, który ma bardzo niski wynik. Powinni zapoznać 
się z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych, 
przeszukać dodatkowe i przygotować przedstawienie, w którym 
odegrają stan Wolności Prasy w 3 krajach.

• To od nich zależy, w jaki sposób zechcą zaprezentować zebrane 
informacje, ale podczas występu powinno być jasne, które aspekty 
odnoszą się do jakich krajów. Na to zadanie mają 60 minut.

• Po występie grupy zapytaj publiczność:
 ӹ Jakie są Twoje wrażenia?
 ӹ Masz pytania?
 ӹ Co Cię zaskakuje?

• Po występie wszystkich grup przejdź do końcowej dyskusji.
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Debriefing/ sugestie dotyczące pytań:
• Jakie było dla ciebie to ćwiczenie? Powiedz jednym słowem.
• Jak się czułeś w czasie przygotowań?
• Czy były jakieś aspekty, które cię zaskoczyły lub zszokowały, gdy 

badałeś to zadanie?
• Jakie były główne podobieństwa w sposobie, w jaki przedstawiałeś 

swój kraj? A co z różnicami?
• Dlaczego wybrałeś kraje, które wybrałeś?
• Jakie są główne różnice między tymi krajami a twoim własnym 

krajem?
• Jak oceniasz sytuację w swoim kraju? Co powinno się zmienić?
• Jak chronić wolność prasy?
• Jaka jest rola konsumentów mediów na poziomie lokalnym, krajowym 

lub globalnym?
• Jaką my mamy moc jako konsumenci?
• Co zabierasz ze sobą z tego ćwiczenia?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Jeśli chcesz uniknąć powielania krajów, możesz dokonać wstępnej 

selekcji dla każdej grupy lub umieścić w kapeluszu prace z losowo 
napisanymi krajami, aby uczestnicy mogli wybrać te, z którymi 
powinni pracować.

• Jeśli wykonujesz to ćwiczenie z grupą międzynarodową, możesz 
losowo rozdzielić kraje reprezentowane w grupie lub poprosić grupy, 
aby pracowały z krajami swoich kolegów, a nie z własnymi.

• Na niektórych udostępnionych stronach internetowych można 
znaleźć raporty z poprzednich lat; jako alternatywę sesji możesz 
zadać zadanie zobrazowania ewolucji/inwolucji sytuacji w niektórych 
konkretnych krajach i zastanowienia się nad czynnikami, które 
prowadzą do zmian.



192 

Autorefleksja

Tytuł:
 Media Habits Bingo 

(60-90 min)

Cele: Identyfikacja osobistych nawyków związanych z konsumpcją 
mediów; zastanowienie się, które nawyki są negatywne, a które pozytywne; 
stymulowaćnie pracy zespołowej; zwiększenie krytycznego myślenia o 
swoich zachowaniach; stymulowanie zmian we wzorcach konsumpcji 
mediów osobistych;

 
Szczegóły i opis ćwiczenia:

• Rozdaj po jednym egzemplarzu arkusza Bingo (patrz następna strona) 
każdemu uczestnikowi.

• Na twój sygnał poproś grupę o interakcję ze sobą w celu wypełnienia 
Bingo. Instrukcje dotyczące wypełniania są wyszczególnione w ulotce. 
Poproś uczestników, aby porozmawiali z osobami, których nie znają 
zbyt dobrze i poprosili o więcej szczegółów, jeśli sobie tego życzą.

• Gra trwa, dopóki pierwsza osoba nie wypełni całej tabeli
• Przejdź do dyskusji.
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Debriefing/ sugestie dotyczące pytań:
• Jak to było grać w Bingo? Jak się czułeś?
• Czy były jakieś trudne zdania? Które?
• Ile osób zidentyfikowałeś?
• Dowiedziałeś się czegoś zaskakującego?
• Chodźmy jeden po drugim i przyjrzyjmy się grupie. (Wspomnij jedno 

zdanie z Bingo i poproś ludzi, aby podnieśli ręce; Poproś kilka osób, aby podali 
więcej szczegółów; kontynuuj dla wszystkich zdań lub tylko najważniejszych).

• Jakie są twoje wrażenia na temat grupy?
• Co wydaje się być podobne w grupie? Jakie są główne różnice?
• Czy masz jakieś wzorce we własnych nawykach medialnych? Czy są 

negatywne czy pozytywne? Czy mógłbyś podać kilka przykładów?
• Czy jest coś, co chciałbyś zmienić w swoich nawykach? Czemu?
• Kiedy możesz zacząć wprowadzać te zmiany?
• Co może ci pomóc?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Możesz zmienić zdania tak, aby obejmowały ogólne nawyki medialne 

lub w większości problematyczne/negatywne nawyki medialne. 
W takim przypadku dyskusja powinna koncentrować się na tym, 
dlaczego są one problematyczne i jak można je kontrolować.

• Zmodyfikuj zdania w oparciu o swoją grupę, aby upewnić się, że 
uczestnik ma duże szanse na wypełnienie całej siatki. Możesz jednak 
celowo wprowadzić głównie twarde i trudne do znalezienia nawyki 
– aby to było głównym punktem działania. Ta wersja może być 
frustrująca i powinna być odpowiednio potraktowana w dyskusji.
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 Nawyki medialne Bingo

Musisz przejść się po pokoju i znaleźć osoby, które mogą odpowiedzieć 
TAK na różne zdania z poniższej tabeli. Musisz znaleźć jedną osobę pasującą 
do każdego zdania. Zapisz imię osoby obok konkretnego stwierdzenia. Możesz 
umieścić imię jednej osoby w swojej siatce maksymalnie dwa razy, ale staraj się 
rozmawiać z jak największą liczbą osób.

Mówisz BINGO, gdy znajdziesz ludzi dla wszystkich wymienionych zdań.

Czytam gazety drukowane 
przynajmniej co 2 dni.

Nigdy nie oglądam telewizji.

Produkuję/tworzę treści medialne Przeglądam telefon przed snem.
Celowo śledzę dostawców treści 
medialnych z różnych platform.

Udostępniam artykuły na 
moim koncie w mediach 

społecznościowych
Często angażuję się w rozmowy 

online z osobami, których nie znam
Nie ufam żadnym tradycyjnym 
mediom (telewizja, gazeta, radio).

Prenumeruję międzynarodową 
gazetę internetową

Czasami czytam tylko tytuł 
artykułu i wyciągam z tego wnioski

Uwierzyłem (i udostępniłem) Fake 
News..

Reklamy, na które natrafiam, nie 
mają na mnie wpływu

Kupiłem pewne przedmioty po 
tym, jak zobaczyłem ich reklamy 

online na mojej platformie 
mediów społecznościowych.

Nie mam kont w mediach 
społecznościowych.

lub
Nie korzystam z kont w mediach 

społecznościowych.

Usunąłem/zbanowałem 
kogoś w moich mediach 

społecznościowych.

Mam, jako „przyjaciół” z mediów 
społecznościowych, ludzi, 

których nigdy nie spotkałem w 
prawdziwym życiu.

Regularnie i aktywnie otrzymuję 
informacje o tym, co dzieje się w 

mojej społeczności, kraju i na świecie.

Codziennie spędzam w sieci 
ponad 6 godzin (niezwiązanych z 

moją pracą).
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Tytuł: 
Jakim jestem konsumentem mediów? 

(90 min)

Cele: Identyfikowanie osobistych zachowań związanych z konsumpcją 
mediów; zastanowienie się, które nawyki są negatywne, a które pozytywne; 
zwiększenie krytycznego myślenia o swoich zachowaniach; stymulowanie 
zmian we wzorcach konsumpcji mediów osobistych;

Szczegóły i opis ćwiczenia
• Dostarcz po jednym egzemplarzu tabeli „Ja – konsument mediów” każdemu 

z uczestników. Poproś ich, aby wypełnili go przez następne 20 minut.
• Po tym czasie podziel uczestników na 4-osobowe grupy i poproś ich 

o podzielenie się swoimi wynikami. Poproś ich, aby zadawali sobie 
nawzajem więcej pytań, aby uzyskać więcej szczegółów na temat 
wzajemnych nawyków. Każda grupa jest proszona o zidentyfikowanie 
indywidualnych wzorców, wzorców grupowych i wskazanie, czy są 
jakieś interesujące, zaskakujące, przemyślane aspekty z ich wymiany. 
Daj grupie 30 minut na dyskusję.

• Poproś każdą grupę o podzielenie się swoimi wrażeniami i 
komentarzami na podstawie dostarczonych wskazówek. Pozostałe 
grupy mogą zadawać dodatkowe pytania.

• Po zakończeniu wszystkich grup przejdź do dyskusji.

Debriefing/ sugestie dotyczące pytań:
• Jakie to uczucie być częścią tego ćwiczenia?
• Czy były jakieś trudne aspekty i dlaczego?
• Jak przebiegały rozmowy w grupach?
• Czy dowiedziałeś się o sobie czegoś zaskakującego lub nowego?
• Co wydaje się być podobne w całej grupie? Jakie są główne różnice? 

Co to mówi o naszej grupie?
• Jak obecne są media w waszym życiu?
• W jakim stopniu kształtuje twoje światopoglądy i decyzje?
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• Czy z twojej obserwacji czegoś brakuje twoim nawykom medialnym 
lub grupowym? Czemu?

• Czy jest coś, co chciałbyś zmienić w swoim zachowaniu? Dlaczego?
• Kiedy możesz zacząć wprowadzać te zmiany?
• Co może ci pomóc?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Jeśli regularnie spotykasz się ze swoją grupą, możesz dać im jako pracę 

domową wypełnienie tygodniowego dziennika konsumpcji mediów, 
w którym uczestnicy zapisują, co robili i czym się zajmowali każdego 
dnia, (jeśli chodzi o media). Zadanie to można postawić przed tym 
działaniem lub jako kontynuację i zająć się nim na następnym spotkaniu.
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Ja – konsumet mediów

* odpowiedz na wszystkie pytania dotyczące przedmiotu/zachowania, nad którym 
się zastanawiasz 

Zachowanie *Dlaczego? Jakie tematy? Jak? 
Ile? Jak często? Jakie programy? 

Ile godzin?
Czytam czasopisma (papierowe/

online
Czytam książki

Subskrybuje Newsletter
Oglądam telewizję (programy, serial, 

filmy, wiadomości)
Słucham radia

Słucham podcastów
Obserwuję influencerów

Posiadam konta w mediach 
społecznościowych

Reaguję na zdjęcia innych w mediach 
społecznościowych

Udostępniam treści na moim profilu
Bezmyślnie scrolluję strony 

internetowe/media społecznościowe 
Przypominam sobie reklamy, 

na które natknąłem się w ciągu 
ostatniego miesiąca

Gram w gry wideo/online
Obserwuję strony 

Należę do for online
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Tytuł:
 Poziomy uczestnictwa online 

(90 min)

Cele: Zastanowienie się nad rodzajem uczestnictwa w Internecie; 
zwiększenie krytycznego myślenia o uczestnictwie online; stymulowanie 
zmian dotyczących osobistego zaangażowania w sferę online;

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Zapewnij każdemu uczestnikowi tabelę z następnej strony. Poproś 

ich, aby indywidualnie zastanowili się nad własnymi zachowaniami i 
podali procent tego, jaka część ich aktywności online trafia do każdego 
rodzaju działań. Daj na to 15 minut. Mogą dodać dodatkowe przykłady 
zachowań poza już podanymi, jeśli są one bardziej odpowiednie dla 
ich stylu życia.

• Pierwsza runda wymian między uczestnikami. Podziel uczestników 
na grupy na podstawie podanego procentu; uczestnicy z najwyższym 
odsetkiem w tej samej kategorii dołączają do tych samych grup. Jeśli 
jeden uczestnik nie znajdzie nikogo ze swojej kategorii, może przejść 
do kolejnej kategorii liczbowej. Przez 15 do 20 minut uczestnicy 
wymieniają się między sobą, dlaczego podali ten procent, podają 
przykłady tego, co robią lub zajmują się itp. Po zakończeniu czasu 
każda grupa musi przedstawić podsumowanie swoich dyskusji, 
koncentrując się na głównych aspektach



199  

• Druga runda wymian między uczestnikami. Połącz poprzednie 
grupy w 3 nowe grupy, aby mieć taką samą liczbę przedstawicieli z 
poprzednich grup w nowo utworzonych. W tych grupach przez 20 
minut poproś uczestników, aby podzielili się swoim rozkładem i 
wyborami oraz zastanowili się nad rolą każdego rodzaju zachowań w 
„ekosystemie” świata online.

• Przenieś jeden przykład do dyskusji z całą grupą, gdzie poruszysz 
również aspekty omówione w ostatniej rundzie wymian i dyskusji.

Debriefing / sugestie dotyczące pytań:
• Jak łatwo było ci przeanalizować swój poziom uczestnictwa?
• Czy jesteś zadowolony z procentu, który sam sobie podałeś? Czy 

chciałbyś, żeby Twoja dystrybucja wyglądała inaczej? dlaczego? Czy 
mógłbyś podać kilka przykładów?

• Jaka jest rola każdego poziomu uczestnictwa? (Poproś grupy, aby 
podzieliły się swoimi wnioskami) Ile ról możesz pełnić w tym samym 
czasie?

• Jakie role wspierają zmiany społeczne? Które to utrudniają?
• Jaki jest wpływ takich zachowań na ludzi? Czy są jakieś negatywne 

konsekwencje? Czy mógłbyś podać przykłady?
• Jak moglibyśmy uczestniczyć w sposób bardziej odpowiedzialny 

wobec siebie i społeczeństwa?
• Co chciałbyś od teraz robić inaczej i dlaczego?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Recommendations for Using the Activity/ Adaptations
• For a shorter session, you may place, in different parts of the room, 

the levels written on big papers and ask the participants to place 
themselves where they are more participating. You could also give 
different topics/issues where they might change their level. 
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Poziom uczestnictwa Przykłady zachowań

Twórca

◆ Tworzy bloga/wideobloga
◆Tworzy własną stronę internetową/media społecznościowe
◆ Przyesyła filmy, który utworzy
◆ Przesyła  utworzone przez siebie audio/muzykę
◆ Pisze artykuły lub opowiadania i opublikuj je
◆ Inicjuje publiczne dyskusje lub pokojowe protesty
◆ Rozpoczyna kampanie online
◆ ……

Rozmówca
◆ aktualizuje status w serwisie społecznościowym
◆ Publikuje aktualizacje na Twitterze, Facebooku itp..
◆ ……

Krytyk

◆ Publikuje oceny / recenzje produktu lub usługi
◆Komentuje czyjś blog
◆Dołącza do forum internetowego
◆ Współtwórzy / edytuje artykuły na wiki
◆ bierze udział w ankiecie na temat niektórych 
inicjatyw, produktów itp.
◆ Komentuje do lokalne/krajowe przepisy
◆ Krytykuje publiczne dyskusje
◆ Obserwuje i pisze sprawozdania z pracy władz publicznych
◆ ……

Kolekcjoner
◆ Korzysta z kanałów RSS
◆ Głosujej na stronę internetową online
◆ Dodaj „tagi” do stron internetowych lub zdjęcia

“Joiner”
◆ Utrzymuje swój profil w serwisie społecznościowym
◆ Odwiedza serwisy społecznościowe
◆ …..

Widz

◆ Czyta blogi
◆ Słucha podcastów
◆ Ogląda filmy od innych użytkowników
◆ Czyta fora internetowe
◆ Czyta oceny / recenzje klientów
◆ Czyta tweety……
◆ ……

Nieaktywny ◆ Żadne z powyższych
* W oparciu o model 2010 Bernoff, J. i Li, C. (2010), „Ponowna analiza technologii 
społecznej – mapowanie uczestnictwa online”. W modelach uczestnictwa: obywatele, 
młodzież, online
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Tytuł: 
Dziennikarstwo obywatelskie

 (90 min)

Cele: Identyfikacja różnych poziomów dziennikarstwa obywatelskiego; 
zastanowienie się nad swoją osobistą siłą i motywacją do zaangażowania 
się w dziennikarstwo obywatelskie; zwiększenie krytycznego myślenia o 
dziennikarstwie obywatelskim; stymulowanie bardziej odpowiedzialnego 
zaangażowania w dziennikarstwo cyfrowe.

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Zapytaj grupy, czym jest dziennikarstwo obywatelskie. Uzyskaj kilka 

odpowiedzi i wyjaśnij, jeśli są jakieś nieporozumienia. (Dziennikarstwo 
obywatelskie – obywatele lub opinia publiczna odgrywają aktywną rolę w procesie 
zbierania, raportowania, analizowania i rozpowszechniania wiadomości i 
informacji, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu)

• Podziel uczestników na grupy 4-5 osobowe. W tych grupach muszą 
przeczytać artykuł „11 warstw dziennikarstwa obywatelskiego” Steve'a 
Outinga (https://www.poynter.org/archive/2005/the-11-layers-of-citizen-
journalism/ ). Artykuł obejmuje temat z perspektywy organizacji 
informacyjnych. Wyodrębniliśmy 9 poziomów dziennikarstwa 
obywatelskiego (patrz poniżej), pod względem konkretnych zachowań 
ze strony obywatela. Uczestnicy muszą ocenić siebie osobiście, na 
podstawie bieżących lub przeszłych działań, na jakim poziomie są/byli.

• Na to zadanie mają 30 minut.

9 Poziomów dziennikarstwa obywatelskiego

Poziom 1: Dodanie komentarze do artykułu, wiadomości wideo itp.
Poziom 2: Zapewnienie wkładu (link, zdjęcie itp.) do artykułu 

profesjonalnego dziennikarza;
Poziom 3: Zapewnienie bardziej bezpośredniego wkładu w 

kierowanie lub wspieranie dziennikarzy (dziennikarstwo kolaboracyjne), 
np. dziennikarz musi przeprowadzić z kimś wywiad i prosi czytelników o 
zasugerowanie pytań;

Poziom 4: Dotyczy blogerów obywatelskich, zwłaszcza na poziomie 
lokalnym. Dostają miejsce na blog w gazecie lub wybierają blog czytelnika;
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Poziom 5: Jest związany z koncepcją przejrzystości – angażuje 
czytelników w zadanie pisania (np. organizacja informacyjna);

Poziom 6: Strona internetowa/platforma dziennikarstwa 
partycypacyjnego w całości obsługiwana przez czytelników, którzy teraz 
stają się dziennikarzami i piszą szczególnie o lokalnych wydarzeniach, 
które dotyczą ich osobiście i które w konsekwencji mogą być zeznawane;

Poziom 7: Podobny do 6, ale tym razem wiadomości są publikowane 
natychmiast, bez sprawdzania lub edytowania;

Poziom 8: Mieszanka artykułów profesjonalnych (za wynagrodzeniem) 
i artykułów obywatelskich (treści bezpłatne)

Poziom 9: WikiJournalism – każdy może pisać i publikować newsy/
historie, a także edytować to, co już zostało napisane (dodawanie zdjęć i linków, 
wprowadzanie do tekstu innych szczegółów lub drobnych poprawek itp.).

• Po 30 minutach zapytaj wszystkich uczestników:
 ӹ Na jakich poziomach się znaleźliście?
 ӹ Czy mógłbyś podać kilka przykładów?
 ӹ Czy uważasz, że istnieją inne poziomy/rodzaje dziennikarstwa 

obywatelskiego, których nie obejmuje dostarczony artykuł?
 ӹ Czy mógłbyś podać kilka przykładów?
 ӹ Jakie są Twoim zdaniem pozytywne aspekty dziennikarstwa 

obywatelskiego?
 ӹ A co z negatywnymi?

• Odtwórz film „Jaka nowa moc wygląda” Jeremy'ego Heimansa 
(https://www.youtube.com/watch?v=j-S03JfgHEA). Alternatywnie możesz 
przygotować sobie prezentację głównych kwestii poruszonych w filmie 
lub w książce, którą napisał wraz z Henrym Timmsem, New Power.

• Przejdź do końcowej dyskusji.

Debriefing/ sugestie dotyczące pytań:
• Jak znalazłeś ten film?
• Jakie były główne problemy, które Jeremy sygnalizował w filmie?
• Jak powiązać pojęcie dziennikarstwa obywatelskiego z pojęciem nowej 

władzy, o której mówi? Czy mógłbyś podać kilka konkretnych przykładów?
• Ile władzy mają ludzie, aby zmienić swoje społeczeństwo?
• Jak można wykorzystać tę moc w lepszym celu?
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• A co z dziennikarstwem obywatelskim? Jaką moc może mieć?
• Czy dziennikarz obywatelski zawsze się nim wybiera, czy czasami jest 

do tego zmuszony? Czy mógłbyś podać przykłady?
• Gdzie chcesz się w tym kontekście pozycjonować?
• Chcesz zostać dziennikarzem obywatelskim? Dlaczego?
• Kto powinien być dziennikarzem obywatelskim i dlaczego?
• Co wyciągnąłeś z tej dyskusji?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wsazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Aby uzyskać dodatkowe materiały do przemyśleń lub materiały 

do wykorzystania podczas sesji, jeśli chcesz, tutaj znajduje się 
link o zaletach i wadach dziennikarstwa obywatelskiego (https://
weeksofcommunicationelaboration.wordpress.com/2020/02/10/the-pros- and-
cons-of-citizen-journalism/ ) oraz film Paula Lewisa o dziennikarstwie 
obywatelskim (https://www.youtube.com/watch?v=9APO9_yNbcg )

• Sesja dotyka wielu zagadnień, dziennikarstwa obywatelskiego jako 
koncepcji, osobistej refleksji, krytycznej analizy, nowej koncepcji 
władzy, łączenia tych pojęć i ponownie osobistej refleksji. W 
przypadku niektórych grup, które mają niewielkie doświadczenie w 
tej dziedzinie, może to być zbyt duże do przetworzenia podczas jednej 
sesji. Modyfikuj i wykorzystuj tylko niektóre części sesji, w zależności 
od tego, jak przygotowana jest twoja grupa.
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Tytuł:
 Osobiste uprzedzenia

 (90 min)

Cele: Zapoznanie się z koncepcją ukrytych osobistych uprzedzeń; 
zastanowienie się, jak wewnętrzne uprzedzenia wpływają na nasze 
codzienne życie; wspieranie uczestników w identyfikacji ich osobistych 
uprzedzeń; zwiększenie krytycznego myślenie o swoich zachowaniach i 
działaniach; stymulowanie bardziej odpowiedzialnego zaangażowania w 
treści medialne;

Szczegóły i opis ćwiczenia
• Zapytaj uczestników, co to jest (ich zdaniem) nieświadome 

nastawienie. Jest bardzo prawdopodobne, że wielu z nich jest 
zdezorientowanych, niepewnych lub nie ma wiedzy w tym temacie. 
Skorzystaj z poniższych definicji, aby wyjaśnić pojęcia. Zapraszam do 
poszukiwania dodatkowych wyjaśnień i przykładów.

Definicje pomocnicze
Stereotyp to przesadne przekonanie, obraz lub zniekształcona prawda o 

osobie lub grupie – uogólnienie, które pozwala na niewielkie lub żadne różnice 
indywidualne lub różnice społeczne. Stereotypy opierają się na obrazach w środkach 
masowego przekazu lub reputacji przekazywanej przez rodziców, rówieśników i 
innych członków społeczeństwa. Stereotypy mogą być pozytywne lub negatywne.
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Uprzedzenie to opinia, uprzedzenie lub postawa wobec grupy lub jej 
poszczególnych członków. Uprzedzenie może być pozytywne, ale w powszechnym 
użyciu odnosi się do negatywnego nastawienia. Uprzedzeniom często towarzyszy 
ignorancja, strach lub nienawiść. Uprzedzenia powstają w wyniku złożonego 
procesu psychologicznego, który zaczyna się od przywiązania do bliskiego 
kręgu znajomych lub „grupy własnej”, takiej jak rodzina. Uprzedzenia są często 
wymierzone w „grupy obce”.

Dyskryminacja to zachowanie, które traktuje ludzi nierówno ze względu 
na przynależność do grupy. Zachowania dyskryminacyjne, od bardzo drobnych 
po przestępstwa z nienawiści, często zaczynają się od negatywnych stereotypów 
i uprzedzeń.

Nagromadzone w czasie stereotypy i uprzedzenia wobec „obcych” zacierają 
nasze perspektywy i światopoglądy na temat słowa – staje się ono stronnicze 
(subiektywne, stronnicze itp.)

Różne badania wykazały, że uprzedzenia uważane za nieobecne lub 
wygaszone pozostają w większości z nas jako „pozostałość mentalna”. Badania 
pokazują, że ludzie mogą świadomie angażować się w egalitaryzm i celowo 
starają się zachowywać bez uprzedzeń, a jednocześnie nadal posiadać ukryte 
negatywne uprzedzenia lub stereotypy.

Coraz więcej badań wskazuje na związek między ukrytymi uprzedzeniami 
a rzeczywistym zachowaniem. Ukryte uprzedzenia mogą ujawnić się w 
działaniu, zwłaszcza gdy wysiłki osoby mające na celu kontrolowanie zachowania 
świadomie są sygnalizowane stresem, rozproszeniem, relaksacją lub rywalizacją. 
Stwierdzono, że nieświadome przekonania i postawy są związane z językiem i 
pewnymi zachowaniami, takimi jak kontakt wzrokowy, częstotliwość mrugania 
i uśmiechy itp.

• Zaproś uczestników do wzięcia udziału w ćwiczeniu, które może dać 
im możliwość wykrycia niektórych z ich wewnętrznych, ukrytych 
uprzedzeń. Wyjaśnij, czym jest organizacja Project Implicit, której 
celem jest edukowanie opinii publicznej o ukrytych uprzedzeniach 
i zapewnienie „wirtualnego laboratorium” do zbierania danych w 
Internecie. Organizacja ta opracowała test na niejawne stowarzyszenie 
na różne tematy, który stanowi platformę dla każdej zainteresowanej 
osoby do wykrycia ich ukrytych uprzedzeń (https://implicit.harvard.
edu/implicit/selectatest.html).
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• Wyjaśnij, że test ma swoje ograniczenia, nie jest najdokładniejszym 
ani najbardziej rygorystycznym narzędziem badawczym i jest raczej 
nastawiony na odbiorców z Ameryki Północnej (większość danych 
referencyjnych pochodzi z tej części świata), ale mimo to dostarcza 
wystarczająco dobre ćwiczenie początkowe, aby zbadać wewnętrzne 
uprzedzenia.

• Zapewnij uczestnikom od 10 do 20 minut na wykonanie jednego 
lub więcej testów ze strony internetowej. Zachęć ich, aby naturalnie 
angażowali się w testy i nie próbowali celowo wpływać na wyniki – 
ponieważ nie będzie to służyło celowi działania.

• Po tym czasie podziel uczestników na grupy 3 osobowe. W tych 
grupach uczestnicy mogą podzielić się, ile chcą z testu, który wykonali, 
otrzymanymi wynikami, wrażeniami itp. Na dyskusję mają 15 minut.

• Po tym czasie przejdź do dyskusji z całą grupą.

Debriefing/ sugestie dotyczące pytań:
• Ile testów zrobiłeś?
• Które?
• Jakie były twoje wrażenia po wykonaniu testu?
• Jakie wyniki uzyskałeś, jeśli chcesz się podzielić?
• Czy coś cię zaskoczyło?
• Jak myślisz, w jaki sposób test mierzy ukryte nastawienie? (Możesz 

wyjaśnić tutaj więcej o mechanizmie testu)
• Jak myślisz, jakie to ma znaczenie?
• Jak jeszcze możesz wykryć swoje uprzedzenia? W jakich aspektach 

życia się manifestują?
• Jakie masz uprzedzenia? Skąd wiesz?
• Myślisz, że masz nieświadome uprzedzenia? Czemu?
• Jak myślisz, w jaki sposób istnienie uprzedzeń wpływa na twoje życie? 

Twój czy ludzi wokół ciebie?
• Jak to wpływa na Ciebie jako konsumenta mediów?
• Jak chcesz dalej rozwijać te informacje?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?
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Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Nie żyjemy w zrównoważonym i równo reprezentowanym 

społeczeństwie lub świecie; stąd wszyscy byliśmy bardziej narażeni 
na pewne grupy, normy i wartości, które na głębszym nieświadomym 
poziomie możemy umieścić na wyższej pozycji. Wszyscy mamy 
ukryte uprzedzenia i często pozostają one ukryte, jeśli nie pobudzimy 
ich do ujawnienia się i bycia świadomymi ich, aby kontrolować je, gdy 
aktywują się w naszym codziennym życiu.

• - To ćwiczenie może wywołać opór i niezgodność z nowymi grupami, 
z niewielkim wspólnym doświadczeniem, a także niewielkim 
wcześniejszym doświadczeniem w krytycznej autorefleksji. Nie 
próbuj tego z grupami, w których nie masz pewności, że będą otwarte 
i chętne do krytycznego spojrzenia na siebie.
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Improwizacje / Umiejętności aktorskie / Próby
 

Tytuł:
 Artykuł w odwrotnej kolejności

 (60-90 min)

Cele: Pobudzenie kreatywności grupy; przygotowanie  do działania; 
rozwijanie umiejętności improwizacji i aktorstwa; analizowanie 
materiałów medialnych z różnych perspektyw;

Szczegóły i opis ćwiczenia
• Podziel uczestników na grupy 4-5 osobowe.
• Każda grupa otrzymuje artykuł (obejmujący niektóre bieżące 

wydarzenia/istotne wiadomości), który zawiera wystarczające 
szczegóły dotyczące fabuły przedstawionych wydarzeń.

• Każda grupa musi zainscenizować artykuł, ale musi to zrobić w 
odwrotnej kolejności, od końca do początku przedstawionego w 
artykule. Na przygotowanie mają 20 minut.

• Grupy wykonują swoje sceny. Pozostali uczestnicy komentują to, co 
widzieli, zadają pytania i dzielą się swoimi poglądami.

• Przejdź do dyskusji.

Debriefing / sugestie dotyczące pytań
•  Jak było z zadaniem?
• Jak się czułeś podczas przygotowań?
• Jak trudne było takie inscenizowanie artykułu?
• Jakie masz obserwacje po wszystkich występach?
• Co cię zaskoczyło, gdy zobaczyłeś występy innych grup?
• Jakie nowe perspektywy zyskałeś w związku z omawianym artykułem?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazety?
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Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Alternatywnie, daj grupie zadanie wyobrażenia sobie innego 

zakończenia niż w oryginalnym artykule. Grupa może odegrać 
oryginalną i alternatywną fabułę lub zaprosić publiczność na scenę 
i zaproponować alternatywne zakończenia artykułu. W tej wersji 
można było poruszyć w dyskusji aspekty dotyczące tego, co można 
zrobić w określonych sytuacjach, aby zmienić bieg wydarzeń, podjąć 
działania i interweniować, zanim będzie za późno.
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Tytuł:
 Media w różnych gatunkach

 (60-90 min)

Cele: Pobudzenie kreatywności grupy; przygotowanie działania; 
rozwijanie umiejętności improwizacji i aktorstwa; analizowanie materiału 
medialnego z różnych perspektyw;

Szczegóły i opis ćwiczenia
• Podziel uczestników na grupy 4-5 osobowe.
• Każda grupa otrzymuje artykuł (obejmujący niektóre bieżące wydarzenia/

istotne wiadomości), który zawiera wystarczające szczegóły dotyczące 
fabuły przedstawionych wydarzeń.

• Mają 20 minut na przeczytanie artykułu, przydzielenie ról w grupie i 
zaimprowizowanie historii przedstawionej w artykule w maksymalnie 2 minuty.

• W kapeluszu/pudełku przygotuj listę artykułów z różnymi gatunkami: 
akcja, przygoda, komedia, dramat, fantasy, historyczny, horror, science 
fiction, thriller, romantyczny, musical, telenowela, dokument itp.

• Po czasie przygotowań jedna grupa wchodzi na scenę i wykonuje krótki 
występ. Zapytaj resztę osób, czy scena jest jasna; czy mają jakieś pytania 
i jaki gatunek ich zdaniem jest ich dziełem. Po krótkich komentarzach 
publiczności grupa aktorska wyciąga z pudełka papier i musi powtórzyć 
swój występ, tym razem w nowym gatunku. Zapytaj grupę, czy mają 
jakieś uwagi na temat sposobu, w jaki artykuł zmienił się teraz.

• W zależności od tego, z iloma grupami pracujesz, możesz nadać 
każdej grupie 2 różne gatunki, zanim przejdziesz do następnej grupy.

• Przejdź do dyskusji.

DebriefingPodsumowanie / sugestie dotyczące pytań:
• Jak podobało Ci się to ćwiczenie?
• Co było w tym łatwego?
• Jaka była najtrudniejsza część?
• Jakie masz ogólne spostrzeżenia z występów?
• Co cię zaskoczyło?
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• Jakie nowe perspektywy zyskałeś w związku z omawianym artykułem?
• Jak zmieniło się znaczenie artykułu, gdy był odtwarzany z innym 

gatunkiem? Co nam to mówi?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• W zależności od profilu Twojej grupy i artykułów, których chcesz użyć, 

dokładnie zastanów się, czy chcesz dodać, jako opcje, gatunki, które są 
komiczne i zabawne, ponieważ może to prowadzić do przedstawienia 
poważnych wydarzeń (często przedstawiających sytuacje ucisku 
różnych ludzi) w zabawnej perspektywie.
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 Tytuł: 
Reporterzy kontra komentatorzy 

(60 min)

Cele: Pobudzenie kreatywności grupy; przygotowanie się do 
działania; rozwijanie umiejętności improwizacji i aktorstwa; analiza 
materiału medialnego z różnych perspektyw; zastanowienie się nad rolą 
konsumentów mediów i dziennikarstwa partycypacyjnego;

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Podziel uczestników na 2 grupy. Jedna grupa reprezentuje Reporterów, 

a druga Komentatorów.
• Rolą Reporterów jest relacjonowanie różnych wiadomości i historii. 

Mogą to zrobić, korzystając z materiałów medialnych, które 
udostępniasz na miejscu, lub z najnowszych wiadomości, które 
poznali w ostatnich dniach.

• Rolą Komentatorów jest komentowanie w czasie rzeczywistym tego, 
co mówią Reporterzy; podobny do tego, co dzieje się w mediach 
społecznościowych lub na niektórych serwisach informacyjnych, po 
opublikowaniu artykułu i każdy może go komentować.

• Proces przebiega tak: jeden reporter wchodzi na scenę i zaczyna 
komunikować jako reporter o pewnych wydarzeniach, które miały 
miejsce w ostatnim czasie. Poczekaj około 1-2 minut, aby reporter 
dostarczył więcej szczegółów. Na Twój sygnał Komentator może 
wyjść na scenę i zacząć komentować poruszane przez Reportera 
kwestie. Reporter może ustosunkować się do otrzymanych uwag lub 
kontynuować jak dotychczas.

• Na twój sygnał poproś innego reportera o zastąpienie osoby już na 
scenie; możesz jednocześnie wpuścić na scenę 2 lub 3 Reporterów 
(aby podkreślić ilość wiadomości/informacji, na które jesteśmy narażeni w 
tym samym czasie). To samo tyczy się Komentatorów, są zastępowani 
lub pozwala się na to, by więcej z nich było na scenie w tym samym 
czasie. Użyj swojej intuicji, aby zdecydować, jak najlepiej postępować 
w oparciu o przebieg procesu i zainteresowanie grupy.

• Po 30-40 minutach przejdź do dyskusji.
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Debriefing/ sugestie dotyczące pytań:
• Jak się czułeś podczas tego ćwiczenia?
• Co było dla Ciebie wyzwaniem i dlaczego?
• Jakie masz ogólne spostrzeżenia z improwizacji?
• Co cię zaskoczyło?
• Na ile realistyczne były improwizacje?
• Czy mógłbyś podać przykłady?
• Jaka jest rola Komentatorów w prawdziwym życiu? Na co mogą 

wpłynąć lub wywołać?
• Czy jesteś komentatorem w prawdziwym życiu?
• Jeśli tak, jakim jesteś komentatorem? Czy mógłbyś podać kilka 

przykładów?
• Czego dziennikarze lub producenci medialni powinni się nauczyć lub 

wziąć pod uwagę od Komentatorów?
• A czego nie powinni?
• Jak partycypacyjna powinna być produkcja treści medialnych?
• Dlaczego?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Jeśli niektóre osoby w grupie są nowe, mogą być tylko widzami bez 

żadnych ról i przedstawiać komentarze ze swojej perspektywy.
• Możesz pisać różne style komentowania lub raportowania (np. 

agresywny, wspierający, krytyczny, ignorujący, filozoficzny itp.) na 
papierowych notatkach, które członkowie grupy mogą wyjąć z 
pudełka, gdy wychodzą na scenę, aby nadać specyficzny ton ich 
działaniu.
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Tytuł:
 Stwórzmy razem artykuł 

(60 min)

Cele: Pobudzenie kreatywności grupy; przygotowanie się do działania; 
rozwijanie umiejętności improwizacji i aktorstwa; analiza materiału 
medialnego z różnych perspektyw;

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Podziel uczestników na 2 grupy (najlepiej od 5 do 10 osób).
• W grupach uczestnicy muszą wspólnie stworzyć artykuł z wiadomościami. 

Jedna osoba z grupy zaczyna od zdania, następna kontynuuje od kolejnego 
i tak dalej. Co 3 osoby, ktokolwiek ma w danej chwili zakręt, musi zmienić 
perspektywę przedmiotu.

• W tym czasie, równolegle, druga grupa musi odegrać to, co mówi pierwsza 
grupa. Mogą dramatyzować indywidualnie lub razem z innymi; mogą 
improwizować na miejscu, ale tekst jest budowany przez drugą grupę.

• Możesz dać grupie temat do załatwienia lub możesz podać zdanie 
początkowe, aby upewnić się, że omawiasz kwestie, które chcesz, aby 
poruszyli w artykule.

• Daj każdemu uczestnikowi jeden lub więcej przymiotników do użycia w 
czasie tworzenia, kiedy tylko nadejdzie jego kolej.

• Daj grupie 10 minut na wykonanie zadania, co w zależności od ilości osób 
może liczyć od 2 do 4 razy na wypowiedzenie zdania.

• Zrób 2 rundy dla każdej grupy, za każdym razem z innym tematem, a 
następnie przejdź do dyskusji.
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Debriefing/Sugestie dotyczące pytań
• Jak się czułeś tworząc artykuł?
• Jak ci się podobało to ćwiczenie?
• A co z odgrywaniem tego?
• Co było wyzwaniem?
• Jakie masz wrażenia na temat końcowych artykułów?
• Jak powstały artykuły?
• Jak zmieniła się fabuła?
• Jakie różne perspektywy zostały wprowadzone po drodze?
• Czy chciałeś zmienić artykuł w jakimś kierunku, a nie mogłeś? Czy 

mógłbyś podać przykład?
• Czy któryś z utworzonych artykułów/części artykułów przypominał 

cokolwiek z prawdziwego życia?
• Czy mógłbyś podać kilka przykładów?
• Jakie inne spostrzeżenia masz z tego ćwiczenia?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazety?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Często zdarza się, że grupa aktorska idzie o krok dalej i przewiduje, co 

będzie dalej, a oni wpływają na kolejne zdania płynące z grupy. Jeśli 
zauważysz ten aspekt, poproś twórców artykułu w drugiej rundzie o 
udział z zamkniętymi oczami lub tyłem do grupy aktorskiej.

• Jeśli to możliwe, poproś jednego z wolontariuszy lub współpracownika 
o zapisanie stworzonego przez siebie tekstu do wykorzystania w 
dyskusji i jako odniesienie do przyszłej pracy.

• Jeśli chcesz pomóc grupie zapamiętać, kiedy nadszedł czas na zmianę 
kąta, możesz sygnalizować za każdym razem, gdy nadejdzie ten 
moment.

• Możesz wypróbować wersję, w której każda osoba musi zmienić kąt 
artykułu; w ten sposób trudniej będzie mieć spójny tekst, ale może 
dostarczyć więcej perspektyw do zgłębienia tematu.
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Tytuł: 
Wiadomości z prawdziwymi bohaterami 

(40-60 min)

Cele: Pobudzenie kreatywności grupy; przygotowanie się do działania; 
rozwijanie umiejętności improwizacji i aktorstwa; analiza materiału 
medialnego z różnych perspektyw;

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Poproś o grupę wolontariuszy, aby byli gotowi do udziału w ćwiczeniu
• Przekaż jeden artykuł wolontariuszowi; najlepiej artykuł, z którym 

planujesz pracować przy spektaklu w Teatrze Gazety.
• Wolontariusz wchodzi na scenę i powoli zaczyna czytać artykuł.
• W momencie wzmianki o osobie w artykule, jeden z wolontariuszy 

wchodzi na scenę i zaczyna działać, co konkretna osoba robi/przeżywa 
w artykule. Wszystkie osoby wymienione w artykule jeden po drugim 
wchodzą na scenę i improwizują całą historię.

• W przypadku, gdy szczegóły wymienione w artykule są 
niewystarczające, wolontariusze mogą dokończyć grę własną 
wyobraźnią.

• Kiedy artykuł zostanie w pełni przeczytany, pierwszy ochotnik 
pełni funkcję reportera w terenie, krąży i zadaje pytania bohaterom 
artykułu. Publiczność również może komentować i zadawać pytania.

• Zatrzymaj proces, gdy poczujesz, że zanika w wynikach; kontynuuj 
drugą rundę z różnymi wolontariuszami i przejdź do dyskusji

Podsumowanie / sugestie dotyczące pytań:
• Jak znalazłeś to ćwiczenie?
• Jak się czułeś?
• Jakie masz wrażenia ze sposobu, w jaki artykuły zostały zachowywane?
• A co z wywiadami z bohaterami?
• Czy zauważyłeś jakąś nową perspektywę, ujęcia tematu?
• Czy w historii brakowało czegoś, co nie zostało uchwycone w artykule?
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• Czy były jakieś pytania, które pozostały bez odpowiedzi lub nie 
zostały zadane?

• Jakie inne spostrzeżenia masz z tego ćwiczenia?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• W zależności od liczby uczestników i ich zainteresowania podziel 

grupę na równe liczby i każda grupa ma do czynienia z jednym 
artykułem.
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Tytuł:
 Raportowanie z terenu

(60 min)

Cele: Pobudzenie kreatywności grupy; przygotować się do działania; 
rozwijanie umiejętności improwizacji i aktorstwa; zastanowienie się nad 
rolą reporterów w terenie;

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Podziel uczestników na 2 grupy. Jedna grupa to publiczność, a 

pozostałe to improwizatorzy. W drugiej rundzie role zamieniają się.
• W grupie improwizatorów 1 lub 2 osoby muszą wcielić się w rolę 

reporterów, którzy wychodzą na boisko i relacjonują z miejsca akcji.
• „Miejsce akcji” może być reprezentowane przez różne lokalizacje 

inspirowane lekturą materiałów multimedialnych: bar, plaża, rynek, 
firma, restauracja, hotel, granica, policja, lot, autobus, pociąg, ulice, 
szkoła, szpital, fabryka, dom , parlament, gmina, obszary konfliktu, 
obozy dla uchodźców, miejsca spotkań urzędników, protest, 
konferencja prasowa itp.

• Reszta improwizatorów musi wybrać swoją rolę w tym konkretnym 
miejscu i zaimprowizować scenę, freestyle. Na twój sygnał ogłoś, 
że nagle na miejscu akcji zmieniają się okoliczności; zaczynają 
się pojawiać różne zdarzenia naturalne lub spowodowane przez 
człowieka, takie jak: deszcz, burza piaskowa, zamiecie, tornado, 
pożar, powodzie, trzęsienie ziemi, ataki szarańczy, mgła, erupcje 
wulkanów, lawina, stłuczka lot/autobusu/pociągu, zakłócenia w 
usługach ( elektryczność, woda, komunikacja, sygnały itp.), czynniki 
biologiczne, wycieki chemikaliów, wycieki ropy, napady zbrojne, 
wybuchy, skażenia itp.
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• Po ogłoszeniu konkretnego niebezpiecznego zdarzenia wolontariusze 
muszą improwizować w oparciu o nową sytuację. W tym momencie 
reporterzy muszą przekazać widzom informacje o tym, co się dzieje; 
mogą przeprowadzać wywiady lub tylko obserwować i relacjonować 
wydarzenia ze swoich perspektyw.

• Zmień kilka razy okoliczności dla grupy, zanim przejdziesz do drugiej rundy.

Debriefing / sugestie dotyczące pytań:
• Jak podobało Ci się to ćwiczenie?
• Jak to jest improwizować?
• Jak to było być reporterem?
• Jakie masz wrażenia na temat przebiegu sytuacji?
• A co z raportowaniem działań?
• Czy jakakolwiek część improwizacji przypominała coś z prawdziwego 

życia?
• Czy mógłbyś podać kilka przykładów?
• Co sądzisz o roli reportera terenowego?
• Jakie wyzwania stoją przed nimi, aby w sposób kompletny i obiektywny 

odnieść się do tego, co dzieje się na boisku?
• Jakie inne spostrzeżenia masz z tego ćwiczenia?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Większość przykładów danych okoliczności jest negatywna, ale jeśli 

uznasz to za konieczne, możesz użyć przykładów pozytywnych, a 
nawet fantastycznych, np. darmowe pieniądze spadają z nieba, wróżki 
i anioły przychodzą na stronę, wszyscy ludzie zarażają się szczęściem 
i radością, nie ma już problemów na świecie itp.

• Bądź świadomy, czy w grupie istnieją luki, które mogą zostać wywołane 
przez stworzone okoliczności, takie jak ataki zbrojne, skażenia, 
wypadki itp., aby być gotowym do ich powstrzymania i radzenia sobie 
z nimi lub do wybrania innego rodzaju możliwych zdarzeń
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Emocje

Tytuł: 
Reaguj na wiadomości

 (30-50 min)

Cele: Wyrażanie różnych emocji w krótkim czasie; przygotowanie się 
do działania; pobudzanie wyobraźni; refleksja nad rolą mediów w życiu 
emocjonalnym ludzi;

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Przygotuj wcześniej listę nagłówków z różnych gazet/mediów. 

Wybieraj różne rodzaje przedmiotów, pozytywne, negatywne, 
przerażające, neutralne itp. i dobrze jest mieć mieszankę nagłówków 
ze zdjęciami i bez. Zbierz do 20 z nich.

• Wyświetlaj nagłówki na ścianie.
• Uczestnicy chodzą po pokoju i powinni w każdej chwili widzieć, co 

jest wyświetlane na ścianie.
• Po wyświetleniu nagłówka poproś grupę, aby określiła swoją 

emocjonalną reakcję na ten konkretny nagłówek i odegrała go 
swoimi ciałami. Mogą nadal chodzić lub pozostawać w bezruchu. 
Muszą wyrażać tę konkretną emocję tak długo, jak wyświetlany jest 
nagłówek. Poproś grupę, aby rozejrzała się i obserwowała, jak inni 
emocjonalnie zareagowali na wiadomość.

• W przypadku każdego nagłówka daj grupie około 1 minuty na reakcję 
i wyrażenie emocji.

• Po zakończeniu projekcji poproś grupę, aby usiadła w kręgu i przeszła 
do dyskusji.
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Podsumowanie / sugestie dotyczące pytań:
• Jak ci się podobało to ćwiczenie?
• Jakie emocje poczyłeś? Jak się teraz czujesz?
• Jak łatwo było zidentyfikować reakcję emocjonalną z podanego 

nagłówka?
• Na który z nich najtrudniej było zareagować?
• Co zauważyłeś/zaobserwowałeś podczas zajęć?
• W jakim stopniu twoja reakcja emocjonalna pasowała do reakcji 

innych ludzi?
• Czy zauważyłeś jakieś duże różnice w grupie w niektórych konkretnych 

nagłówkach? Czy mógłbyś podać kilka przykładów?
• Jak często zastanawiasz się, w jaki sposób treści medialne wpływają na 

Ciebie emocjonalnie?
• Czy zdarza się, że ktoś unika niektórych artykułów z tego powodu? 

Czy mógłbyś podać kilka przykładów?
• Jak myślisz, jak bardzo uczuleni lub odczuleni są ludzie w odniesieniu 

do treści medialnych?
• Czy sądzisz, że są wiadomości, które powinny wywoływać w ludziach 

więcej emocji, ale tak nie jest? Czemu?
• Co ludzie zrobiliby w związku z tymi tematami, gdyby czuli je bardziej?
• Jaka jest najważniejsza rzecz, którą chciałbyś od teraz zrobić inaczej, 

w odniesieniu do treści medialnych, z którymi stykasz się na co dzień?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Ćwiczenie można zorganizować jako krótkie ćwiczenie do pracy z 

emocjami, bez późniejszej głębszej dyskusji.
• Możesz pracować tylko z obrazami emocji; na widok nagłówka 

uczestnicy muszą stworzyć rzeźbę ciała, która będzie reprezentować 
ich emocje. Alternatywnie, uczestnicy mogą pracować w parach i 
tworzyć wspólny wizerunek.

• Aktywność można przekształcić w ćwiczenie improwizacji, 
zapraszając uczestników do interakcji, zaczynając od emocji, które 
mają jako reakcję. Mogą rozmawiać o nowościach, itp.



222 

Tytuł:
 Reakcje w mediach społecznościowych 

(60 min)

Cele: Wyrażanie różnych emocji w krótkim czasie; przygotowanie się 
do działania; stymulowanie więzi między członkami grupy; pobudzanie 
wyobraźni; zastanowienie się nad rolą mediów społecznościowych w 
naszym życiu;

Szczegóły i opis ćwiczenia
• Przygotuj zapas gazet lub artykułów drukowanych na różne tematy, 

pod różnymi kątami itp.
• Zaproś uczestników do wybrania jednego artykułu, który ich 

interesuje; coś, co mogliby udostępnić na swoim koncie w mediach 
społecznościowych (lub znajomym w prawdziwym życiu).

• Jeden po drugim uczestnicy muszą stawać przed innymi. Mają trzy 
opcje tego, co mogą tam zrobić (podobnie jak podczas publikowania na 
koncie w mediach społecznościowych)
 ӹ Pokaż artykuł grupie (nic nie mówiąc)
 ӹ Pokaż artykuł i powiedz coś o nim
 ӹ Pokaż artykuł i przeczytaj na głos jego część.

• Mogą skorzystać tylko z jednej z opcji. Mają na to od 30 do 60 sekund 
(w zależności od tego, ile osób masz w grupie)

• W tym czasie pozostali uczestnicy muszą zareagować na to, co zrobili, 
w taki sam sposób, w jaki zrobiliby to, gdyby zobaczyli to w Internecie. 
Mogą wykorzystać dowolne z emocji, na które media społecznościowe 
oferują opcje reakcji (jak miłość, troska, złość, śmiech, niespodzianka, 
smutek), aby stworzyć nowe lub w ogóle nie okazywać żadnej reakcji. 
Powinni pokazywać te reakcje swoją twarzą/ciałem i powinni być 
pewni tego, co chcą pokazać.

• Dodatkowo, uczestnicy mogą również używać kart z napisem 
UDOSTĘPNIJ i KOMENTARZ, aby pokazać się wraz z reakcją 
emocjonalną.

• Po zakończeniu przejdź do dyskusji.
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Debriefing/ sugestie dotyczące pytań:
• Jak się masz? Jakie są twoje wrażenia z tego ćwiczenia?
• Jakie to uczucie stanąć przed grupą?
• Jak to było zareagować w taki sposób na to, co zrobili inni?
• Czym różniło się w ten sposób od tego, co dzieje się w sieci?
• Jak często reagujesz (lubisz, kochasz, złościsz się itp.) na różne 

posty w mediach społecznościowych od znajomych, znajomych lub 
przypadkowych osób?

• Jakiego symbolu reakcji używasz najczęściej? Czy teraz było tak samo?
• Kiedy to robisz? Jakich kryteriów używasz w tym sensie? Czy 

stosowałeś teraz te same kryteria?
• Jak często publikujesz coś na swoim koncie? Jakie masz na to kryteria? 

Czy używałeś tego samego teraz, kiedy wybierałeś artykuł?
• Dlaczego wybrałeś ten konkretny artykuł?
• Jeśli nic nie publikujesz – dlaczego?
• Jak często udostępniasz lub komentujesz to, co ludzie publikują?
• Dlaczego udostępniasz post?
• Dlaczego komentujesz? Czy w ten sposób angażujesz się w krytyczne 

rozmowy?
• Jeśli nie reagujesz, nie komentujesz ani nie udostępniasz tego, co 

publikują inne osoby – dlaczego nie robisz żadnej z tych rzeczy?
• Czy jest coś, co chciałbyś zrobić inaczej w swoich mediach 

społecznościowych?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru Gazety?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Możesz dać uczestnikom czas na wyszczególnienie swoich komentarzy 

na innej kartce papieru i odniesienie się do tego aspektu w dyskusji.
• Możesz modyfikować plan dyskusji i rozwiązywać problemy 

dotyczące dezinformacji, rozpowszechniania fałszywych wiadomości, 
filtrów bąbelkowych, przepełnienia informacji lub prywatności i 
bezpieczeństwa na naszych platformach społecznościowych.
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Tytuł: 
Czytanie z emocjami 

(60 min)

Cele: Zbadanie materiału medialnego poprzez różne emocje; 
przygotowanie się do działania; stymulowanie więzi między członkami 
grupy; pobudzanie wyobraźni; zastanowienie się nad rolą emocji w 
sposobie konsumowania i i przyswajania treści medialnych;

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Podziel uczestników na 4-osobowe grupy.
• Daj każdej grupie artykuł. Artykuł może pochodzić z wcześniej 

wybranych artykułów, które można wykorzystać w przedstawieniu, 
lub ogólnego artykułu dotyczącego kwestii ucisku.

• Każda grupa musi przeczytać artykuł innym uczestnikom, używając 
różnych emocji. Muszą podzielić artykuł na 4 części. Jedna osoba 
zaczyna czytać używając jednej emocji, druga osoba kontynuuje 
używając innej i tak dalej.

• Emocje można dobrać tak, aby były zróżnicowane i różne dla każdej 
grupy. Możesz skorzystać z tej strony, aby dowiedzieć się, jakie emocje 
możesz przekazać grupie: http://feelingswheel.com/

• Kiedy jedna grupa czyta, pozostali uczestnicy muszą zapisać emocje, 
które według nich są używane w każdej części. Po każdej grupie poproś 
ich, aby ujawnili swoje domysły i jakie naprawdę były użyte emocje.
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Debriefing / sugestie dotyczące pytań:
• Jak ci się podobało to ćwiczenie?
• Jak łatwo było przeczytać artykuł z daną emocją? Czemu?
• Jak łatwo było odgadnąć przedstawione emocje?
• Jak różne emocje zmieniły znaczenie materiału?
• W jakim stopniu emocje związane z wiadomościami mają znaczenie?
• Jaka jest różnica między czytaniem a słuchaniem wiadomości?
• Jaki ma to wpływ na konsumenta mediów?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Możesz zawrzeć dla każdej grupy „neutralny” bez pokazywania 

emocji, a następnie przedyskutować z grupą, czy była naprawdę 
neutralna, co tak naprawdę oznacza neutralność podczas działania 
itp. Możesz powiązać ten aspekt z neutralnością dziennikarza i czy 
jest to naprawdę możliwe.

• W przypadku grup zaawansowanych zapewnij złożone i rzadko 
używane emocje, aby zachęcić uczestników do poszerzenia swojej 
ekspresji emocjonalnej.

• Jeśli potrzebujesz rozgrzać grupę do wyrażania różnego rodzaju 
emocji, możesz zacząć od szybkiego liczenia emocji. Uczestnicy muszą 
liczyć jeden po drugim, wypowiadając liczbę we właściwej kolejności; 
każda liczba musi być wypowiadana z inną emocją niż te pokazane 
wcześniej. Te emocje można przekazać każdemu uczestnikowi z góry, 
ze wspólnego stosu lub pozostawić im swobodę w podejmowaniu 
decyzji i wyrażaniu. Aby pomóc grupie zdywersyfikować swoją wiedzę 
na temat emocji, po wypowiedzeniu liczby, osoba musi powiedzieć, 
jakiej emocji użyła.
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Tytuł: 
Wpływaj na swojego partnera

 (60 min)

Cele: Przygotowanie do działania; stymulowanie więzi między 
członkami grupy; pobudzanie wyobraźni; zastanowienie się, jak 
wykorzystać materiały medialne do wywołania emocji; rozwijanie 
kompetencji introspekcyjnych;

Szczegóły i opis ćwiczenia
• Przygotuj zapas gazet lub innych materiałów medialnych na różne 

tematy, pod różnymi kątami itp.
• Podziel uczestników na pary.
• Każdy uczestnik ma 10 minut na przygotowanie się do zadania. Muszą 

wybrać emocję lub uczucie, które chcą wywołać w swoim partnerze. 
Kiedy już podejmą decyzję, powinni znaleźć materiały medialne (np. 
artykuł, zdjęcie itp.), które mogą wykorzystać, aby wpłynąć na swoich 
partnerów. Ich partnerzy nie powinni być świadomi emocji, które 
próbują wywołać. Jeśli chcą, uczestnicy mogą wykorzystać więcej niż 
jeden materiał; to ich wybór, w jaki sposób chcą wykorzystać materiał(y).

• Każdy uczestnik ma 10 minut na przeprowadzenie rozmowy ze swoim 
partnerem. Po upływie tego czasu mogą ujawnić sobie nawzajem 
swoje intencje i przeżywane uczucia/emocje. Zamieniają się rolami 
przez kolejne 10 minut

• Przejdź do dyskusji.
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Debriefing / sugestie dotyczące pytań:
• Jak się masz?
• Jakie są Twoje wrażenia z działalności?
• Jak się teraz czujesz?
• Jakie emocje chciałeś wywołać u swoich partnerów?
• Co zauważasz w swoim doborze emocji?
• Czy udało ci się wpłynąć na partnera emocjami, które wybrałeś? Jak 

ci się udało?
• Czy zorientowałeś się, co twoi partnerzy próbowali w tobie wywołać? Jak?
• Jaki rodzaj materiału medialnego wybrałeś?
• Ile wykorzystałeś?
• Jak je wykorzystałeś?
• Czy sama historia z materiału medialnego była wystarczająca, czy też 

musiałeś dodać do rozmowy inne elementy?
• Jakie rodzaje materiałów medialnych są bardzo „dobre” w wyzwalaniu 

emocji same z siebie?
• Jakie emocje są najbardziej prowokowane?
• Czy są jakieś podobieństwa do rodzaju emocji, które próbowałeś 

wywołać?
• Jakie emocje nie są tak łatwe do wywołania przy pomocy mediów? 

Czemu?
• Jakie inne komentarze lub spostrzeżenia masz z ćwiczenia?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Alternatywnie możesz zorganizować ćwiczenie, prosząc pary, aby 

prowadziły swoją aktywność przed innymi, a następnie prosząc 
publiczność o odgadnięcie docelowej emocji.

• Emocje możesz przekazać z góry każdemu uczestnikowi, losowo; w 
ten sposób upewniasz się, że ćwiczenie obejmuje różnorodne emocje, 
ale nie możesz zastanowić się, w jaki sposób ich wybór odzwierciedla 
(lub nie) emocje wywoływane przez media w ogóle. 
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Tytuł: 
Reaguj na emocje 

(30 min)

Cele: Przygotowanie do działania; stymulowanie więzi między 
członkami grupy; pobudzanie wyobraźni; zastanowienie się, jak reagujemy 
na różne emocje wyrażane przez innych; rozwijanie kompetencji 
introspekcyjnych;

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Przygotuj etykiety dla wszystkich uczestników. Na każdej etykiecie 

zapisane jest uczucie lub emocja. Wykorzystaj różnorodność emocji, 
od bardzo negatywnych do bardzo pozytywnych.

• Rozdaj losowo etykiety do połowy uczestników. Muszą przyjąć to 
specyficzne uczucie i umieścić swoją etykietę w widocznym miejscu.

• Na twój sygnał poproś wszystkich uczestników, aby weszli do 
pokoju. Uczestnicy bez etykiet muszą reagować na emocje, które 
widzą zapisane i wyrażone przez uczestników napotkanych podczas 
spaceru. To od nich zależy, jak zareagują na to, co widzą; nie ma żadnej 
wskazówki w tym sensie.

• Po 5 minutach zmień role, możesz użyć tych samych lub różnych 
etykiet. Proces powtarza się jak w pierwszej rundzie.

• Po 5 minutach poproś uczestników, którzy mieli etykiety, aby je 
usunęli, wyjdź ze swoich ról i przejdź do dyskusji.

Debriefing/ sugestie dotyczące pytań:
• Jak się czujesz w tej chwili? Jak było dla ciebie to ćwiczenie?
• Jak łatwo było odegrać podaną emocję?
• Jak ludzie zachowywali się lub zachowywali w stosunku do ciebie?
• Jak się wtedy czułeś? Czemu?
• Jak zareagowałeś na innych, kiedy zauważyłeś, jakie były ich emocje? 

Jak sprawiły, że się czułeś?
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• Czy była jakaś osoba, na którą nie wiedziałeś, jak zareagować lub na 
którą nie chciałeś zareagować? Czemu?

• Jak często zastanawiasz się nad tym, jak sprawiasz, że inni ludzie się 
czują, kiedy doświadczasz określonego uczucia?

• Czy mógłbyś podać kilka przykładów?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Zamiast emocji na etykiecie można napisać różne grupy społeczne, 

grupy często narażone na negatywne stereotypy i dyskryminację. 
Możesz też dodać kilka grup, które nie borykają się z podobną sytuacją, 
aby porównać reakcje ludzi. W tej wersji dyskusja musi odnieść się 
do stereotypów i uprzedzeń, na które eksponują się uczestnicy, rzucić 
im wyzwanie i zastanowić się nad szerszym kontekstem tych grup w 
społeczeństwie.
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Tytuł:
 Sfrustrowani mediami

 (90 min)

Cele: Zastanowienie się nad tym, jak media wpływają na nasze 
samopoczucie, przygotowanie się do działania; stymulowanie więzi 
między członkami grupy; pobudzanie wyobraźni; zastanowienie się nad 
rolą emocji w sposobie konsumowania i przyswajania treści medialnych; 
stworzenie przestrzeni do wyładowania i wyładowania negatywnych 
emocji wywołanych przez media;

Szczegóły i opis ćwiczenia:
• Podziel uczestników na grupy 4-5 osobowe.
• W grupach uczestnicy muszą podzielić się tym, co ich frustruje w 

mediach, jakie przyciski wywołują frustrację i negatywne emocje, 
jakiego poziomu frustracji doświadczają i jak często im się to 
przytrafia.

• W oparciu o to dzielenie się, grupy muszą przygotować krótkie 
przedstawienie, w którym zostaną uwzględnione główne punkty 
ich dzielenia się. Mogą zaprojektować i dostarczyć scenę w dowolny 
sposób. Mają 30 minut na udostępnienie i przygotowanie swojego 
występu.

• Po tym, jak jedna grupa odegra swoją scenę, pozostali uczestnicy 
proszeni są o komentarze, obserwacje i zadawanie pytań.

• Po zakończeniu pracy przez wszystkie grupy przejdź do dyskusji.

Debriefing / sugestie dotyczące pytań:
• Jak pracowałeś nad tym zadaniem?
• Jak się czujesz w tej chwili?
• Jak przebiegał twój proces?
• Jak zdecydowałeś, co umieścić na scenie?
• Co zauważyłeś we wszystkich przedstawieniach?
• Jakie podobieństwa zauważyłeś? A co z różnicami?
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• Dlaczego media nas frustrują?
• Czy to coś o nas, czy o mediach?
• Jaki rodzaj mediów Cię nie frustruje?
• Jak tę frustrację przekształcić w coś pozytywnego? Czy mógłbyś podać 

kilka przykładów?
• Co chcesz zrobić inaczej, gdy następnym razem będziesz sfrustrowany 

podczas interakcji z jakimś materiałem medialnym?
• Co możemy wykorzystać z tej aktywności w naszym procesie Teatru 

Gazetowego?

Wskazówki dotyczące korzystania z ćwiczenia / adaptacji
• Format tego ćwiczenia można dostosować do innego rodzaju silnych 

uczuć wywoływanych przez media, które mogą być przydatne w 
pracy, takich jak motywacja, radość, energia itp.
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Uwagi końcowe

Teatr Gazetowy ewoluował od wykorzystywania gazety 
drukowanej, jako jedynego środka przekazu dostępnego dla szerokiej 
publiczności, do czasów współczesnych, kiedy to te drukowane bywają 
najrzadziej używanymi.

Konsumpcja mediów ewoluowała od pasywnych odbiorców do 
aktywnych obywateli, angażujących się we współpracę z dostawcami 
mediów i samodzielnie kreujących treści medialne – teraz wszyscy 
tworzymy media!

Jeśli niektóre rzeczy były wcześniej niewyobrażalne w świecie online, 
teraz zaczynają zajmować coraz mniej miejsca w świecie fizycznym.

Wszystkie te rzeczy wydarzyły się za życia jednego pokolenia – 
mojego! Nadal uważam się za młodą, co oznacza, że w tym samym czasie, 
ale i w przyszłości, wszystko może się wydarzyć i przemienić w sposób w 
tej chwili dla nas niewyobrażalny.

Nie sądzę, by kiedykolwiek zanikł cel tworzenia mediów czy teatru! 
Zmienią się i przeobrażą tak, jak do tej pory.

Moim życzeniem jest, aby ten podręcznik mógł być towarzyszem w tym 
procesie, wspierać czas wprowadzania istotnych zmian w teraźniejszości, 
aby pozytywnie wpływać na tę nieznaną przyszłość.

Obyśmy wszyscy mieli energię i motywację do dalszego działania!

Andreea-Loredana Tudorache 
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