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KÉPZELETBELI UTAZÁS

CÉLOK

 � Tudatára ébredni és megvizsgálni a mechanikussá vált napi rutinjainkat, és azt, hogyan hatnak  
ezek a munkánkra. 

 � Meglátni, mi okoz örömet, mi okoz kellemetlenséget egy munkanap során, és elgondolkozni azon,  
milyen hatással vannak ezek a munkánkra. 

 � Megfigyelni, milyen érzés életünk személyes részleteit megosztani másokkal, és hogy hol húzzuk  
meg határainkat. 

RÉSZTVEVŐK

Minimum: 6 fő

Maximum: 30 fő

Javasolt: 16 fő

KELLÉKEK

Nincs szükség kellékekre.

ÁTTEKINTÉS

A résztvevők párokban végigkalauzolják egymást (csak hangokkal és mozdulatokkal) egy személyes utazáson: 
végigvezetik egymást egy munkanapon, amikor fiatalokkal dolgoznak. Ez gyakorlatban segít abban, hogy tudatosítsuk 
magunkat saját szakami közegükben.

MEGVALÓSÍTÁS

A gyakorlat végezhető online, személyesen közösségi távolságtartással (járványügyi előírásoknak megfelelve), vagy 
személyesen fizikai kontaktussal.

IDŐTARTAM

45 perc online

60 perc személyesen

A gyakorlatot a La Xixa Teatre fejlesztette ki  
az Augusto Boal féle „Elnyomottak Színháza” alapján
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GYAKORLAT LÉPÉSEI

1. Párokban dolgozunk. „A” résztvevő szavak nélkül – különböző hangok kiadásával -vezeti végig B résztvevőt egy 
munkanapján, amikor fiatalokkal dolgozik. Online tréning esetén B résztvevő becsukja a szemét a képernyő 
előtt, míg A résztvevő hangok segítségével 
előhívja az adott eseményt. „A” résztvevő a 
felébredéssel kezdi a napot, részletekre fókuszál, 
és a lefekvéssel zárja a napot. A résztvevők nem 
beszélhetnek egymással, és az egész gyakorlat 
során fent kell tartaniuk a figyelmüket. 

2. Amikor mindenki végzett az utazással, cserélnek, 
és B résztvevő vezeti végig az A résztvevőt egy 
munkanapján. 

3.  Miután mindketten befejezték az utazást, a párok 
szánhatnak néhány percet arra, hogy megosszák 
egymással a gondolataikat és az érzéseiket.  

4. Térjünk vissza a teljes csoporthoz, és beszéljük át 
a gyakorlat tapasztalatait.

Személyes részvétel esetén, ahol a testi kontaktus lehetséges, a résztvevők fogják meg egymás kezét és derekát, 
és hanggal valamint mozdulatokkal is vezessék a társukat az utazáson. 

KÉPZELETBELI UTAZÁS

MEGBESZÉLÉS

A gyakorlat megbeszéléséhez javasolt kérdések:
 � Mi volt könnyű és mi volt nehéz számodra a gyakorlat során?  
 � Felfedeztetek valamit a napi rutinjaitokban, amit eddig nem? 
 � Mi tetszett, és mi nem? Voltak élvezetes pillanatok? Voltak feszült pillanatok? 
 � Vezetni volt jobb, vagy vezetve lenni? 
 � Milyen érzés volt része lenni valaki más utazásának? 
 � Volt olyan érzésetek, hogy a személyes határaitokat érintettétek? Ha igen, mikor? 
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TIPPEK ÉS JAVASLATOK

Azoknak a résztvevőknek, akik nincsenek színházi gyakorlatokhoz szokva hasznos lehet egy hangokon és nem 
szavakon alapuló bemelegítő gyakorlat. Ilyen bemelegítő gyakorlat lehet , amikor a résztvevők valamilyen állattá 
alakulnak át.
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