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Videó, La Xixa: https://www.youtube.com/watch?v=JXqe3_X9L0g 

CÉLOK

 � Meghatározni, megvizsgálni és megérteni az ifjúsági munkában felmerülő különböző szerepeket, és azt, hogy 
ezek milyen kölcsönhatásban állnak azzal, ahogy másokhoz viszonyulunk. 

 � Meghatározni és megvizsgálni, hogy milyen a megfelelő távolság az ifjúsági munka különböző helyzeteiben, 
hogyan lehet fenntartani ezt a távolságot, és hogyan tudjuk kezelni azokat a konfliktusokat, amelyeket e 
megfelelő távolság hiányából fakadnak. 

 � Megérteni, hogyan befolyásolja a hitrendszerünk a másokhoz való viszonyulásunkat az ifjúsági munka során. 
 � Megvizsgálni az ifjúsági munka során kialakuló kapcsolatok sokszínűségét és összetettségét, és feltérképezni, 

hogy milyen módon lehet kezelni ezeket a kapcsolatokat. 
 � Segíteni az ifjúsági szakembereknek felismerni az erősségeiket és a rendelkezésükre álló erőforrásokat, 

amelyekre alapozhatnak a szakmai életükben felmerülő nehéz helyzetek és konfliktusok megoldásakor. 
 � Elsajátítani olyan eszközöket, a kapcsolati konfliktusok megoldásában segítenek, figyelembe véve a kulturális 

különbségeket. 

PARTICIPANTS

Minimum: 6 fő

Maximum: 30 fő

Javasolt: 16 fő

KELLÉKEK

Nincs szükség kellékekre.

ÁTTEKINTÉS

Az ifjúsági szakembereknek különböző szerepeket 
kell magukra ölteniük a fiatalokkal való munka során 
(nevelő, mentor, barát…), és minden egyes szerephez 
tartozik egy „megfelelő távolság”. A gyakorlat során 
megvizsgáljuk, hogy ezekhez a szerepekhez milyen 
távolságok tartoznak, hogy képesek legyünk egy adott 
helyzetben biztonságos távolság kialakítására.

MEGVALÓSÍTÁS

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

IDŐTARTAM

Online: 
I. rész: 45 perc
II. rész: 70 perc
Személyesen: 
I. rész: 90 perc
II. és III. rész: 195 perc

A gyakorlatot a La Xixa Teatre dolgozta ki az Augusto Boal-féle  
Elnyomottak Színháza alapján

https://www.youtube.com/watch?v=JXqe3_X9L0g
 https://www.youtube.com/watch?v=JXqe3_X9L0g 
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GYAKORLAT LÉPÉSEI

A gyakorlat során nem beszélünk. A gyakorlat végén a résztvevőknek lehetőségük lesz megvitatni a gondolataikat és 
az érzéseiket. 

I. rész: Szerepek köre
1. Alkossunk kört a résztvevőkkel (online részvétel esetén galéria nézet). 
2. Keressünk egy önkéntest, aki beáll a kör közepére. Ez a személy egy fiatalt fog alakítani. 
3.  A többi résztvevő hátat fordít a kör közepének. 
4. A tréner megnevez egy szerepet (például ifjúsági segítő), a résztvevők pedig a testük segítségével képileg 

megjelenítik ezt a szerepet, mintha szobrok lennének. 
5. Amikor a kép kész, azt megtartva megfordulnak, és attól függően, hogy közelinek vagy távolinak érzik a 

megjelenített képet – vagyis azt a bizonyos szerepet − a középen álló személytől, közelebb lépnek hozzá vagy 
távolabb lépnek tőle. (Online workshop esetén a résztvevők a képernyőhöz képest mozdulnak közelebb vagy 
távolabb.) 

6. Miután mindenki elhelyezkedett valahol a központhoz képest, kérjük meg a résztvevőket, hogy nézzenek 
végig a szobrokon, és figyeljék meg a központtól való távolságukat. A fiatalt megjelenítő résztvevő megfigyeli 
a helyzetet, és jegyzeteket készít arról, amit érez. 

7. Engedjük el a képeket, kérjük meg a résztvevőket, hogy lazítsák el a testüket, majd álljanak vissza a körbe, 
arccal kifelé. Lépjünk tovább a következő szerepre. 

8. A gyakorlatot a következő szerepekkel végezzük el: nevelő, szociális segítő, rendőr, tanár, anya, apa, barát, 
partner, testvér. 

9.  Kérdezzük meg a résztvevőket, hogy szerintük felmerülnek-e más szerepek is, amikor fiatalokkal dolgoznak. 
Próbáljuk ki az általuk javasolt szerepeket. Ismételjük meg a gyakorlatot más olyan szerepekkel is, amiket 
fontosnak érzünk az adott kontextusban. 

10. Beszéljük át a gyakorlatot közösen, körben állva. 
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II. rész: Szerepek összeütközése
1.  Ezt a gyakorlatot párokban végezzük. Minden párnak mondjuk el előre a gyakorlat lépéseit. Először az egyikük 

végzi el a gyakorlatot úgy, hogy a másik végigvezeti őt a lépéseken, majd szerepet cserélnek, hogy a másik 
személy is végig csinálhassa a gyakorlatot:

2. Gondolj egy olyan esetre, amikor valaki zavaró vagy kényelmetlen helyzetet teremtett a számodra a munkád 
során (ez a valaki lehet egy fiatal vagy egy kolléga). A gyakorlat akkor működik a legjobban, hogy olyan helyzetet 
választunk, amit megoldatlannak érzünk. 

3. Szánj egy pillanatot arra, hogy felidézd a helyzetet. Egy tárgy segítségével (ez lehet egy szék, egy cipő, egy 
papírlap stb.) jelöld ki a padlón azt a helyet, ami téged jelenít meg. 

4. Magyarázd el a társadnak, hogy mit tett az a bizonyos személy, hogyan viselkedett veled, ami miatt nehéz 
helyzetbe kerültél, vagy ami konfliktushoz vezetett. 

5. Válaszd ki a térben ennek a személynek a helyét, és jelöld meg egy tárggyal (ez legyen egy másmilyen tárgy, 
mint ami téged, mint segítőt jelöl). 

6. Figyeld meg a helyzetet „külső szemmel”. Kérd meg a partneredet, hogy vegye fel annak a személynek a szerepét, 
akivel konfliktusod volt, és játssza őt az adott helyzetben. Figyeld meg, hogyan lép kapcsolatba egymással a 
két ember (te és a másik személy, akiket most két, meghatározott ponton elhelyezett, különböző tárgy jelenít 
meg), miközben a partnereddel egy párbeszédet folytattok. Személyes részvétel esetén álljunk a tárgy mellé (te 
amellé, amelyik téged, mint segítőt jelenít meg, a partnered pedig a másik személyt megjelenítő tárgy mellé). Ha 
online workshopon vesztek részt, te állj a te tárgyad mellé, és ha lehetséges (például, ha a laptop elmozdítható), 
helyezzük el a képernyőt úgy, hogy a partnered közel legyen ahhoz a tárgyhoz, ami a másik személyt jelöli. 

7.  Próbáld meghatározni, hogy jelen vannak-e más olyan szerepek, amelyek nincsenek közvetlenül megnevezve, 
és amelyekre a szavakból, a hanghordozásból, az energiákból stb. következtethetünk. Ilyen szerepek lehetnek 
az anya, az apa, a tanár, a bíró, a rendőr stb. A társad segíthet felismerni azokat a szerepeket, amelyeket esetleg 
te nem vettél észre.

8.  Minden beazonosított szerephez válassz egy tárgyat, és határozd meg a helyzetüket a téged és a másik személyt 
képviselő tárgyhoz képest. Most helyezkedj bele ezekbe a szerepekbe, keltsd őket életre: Mit mond ez a szerep? 
Mi érezhet? Hogyan mozog? 

9. Akármennyi szerepet meghatározhatsz, de javasolt maximum 5-6 szerep kiválasztása. 
10. Most nézz rá a tárgyak térképére, mint egészre. Eszedbe jut valamilyen új gondolat? Másképp cselekednél 

ebben a konfliktushelyzetben? Ha igen, tudatosítsd ezt a változást. 
11. Ha körülnézel a körülötted lévő szerepeken, melyiket érzed magadtól a legtávolabb, vagyis melyik az a 

perspektíva, ami leginkább ellentmond a tiédnek? Helyezkedj el ismét ebben a szerepben, felejtsd el a szerep 
tartalmát (gondolatokat, érzelmeket, párbeszédeket stb.), és összpontosíts kizárólag az energiájára. Csinálj egy 
mozdulatot ehhez az energiához. Addig ismételd a mozdulatot, amíg azt nem érzed, hogy tartalmazza annak 
az energiának az esszenciáját, ami ehhez a szerephez tartozik. Találsz bármi hasznosat ebben az energiában, 
ami segíthet neked a konfliktushelyzetben? 

12. Térj vissza az eredeti konfliktushelyzethez. Helyezkedj el ismét a tárgy mellett, ami téged jelenít meg ifjúsági 
segítőként, de ezúttal vidd magaddal az előző lépés szerepének az energiáját. Kérd meg a társadat, hogy álljon 
a tárgy mellé, ami azt a személy jeleníti meg, akivel konfliktusod volt. Játsszátok el a jelenetet. Változott a 
helyzet? Hogyan?  

13. Oszd meg a társaddal, hogy milyen változásokat tapasztaltál az eredeti helyzethez képest. A társad nem ad 
neked tanácsot, csak hallgat, és ha szükséges, kérdéseket tesz fel, amelyek segíthetnek neked abban, hogy 
megfigyeld a konfliktus helyzettel kapcsolatban észlelt változásokat és felfedezéseket. 

14. Cseréljetek szerepet.
15. Miután mindenki végzett a gyakorlattal, a gyakorlat közös megbeszélése 
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III. rész: A vágyak szivárványa (csak személyes részvétel esetén)

Keressünk egy önkéntest az ifjúsági segítők között, aki elmesél nekünk egy személyes történetet (ez lehet valamelyik 
megoldatlan konfliktus helyzet a II. részből), és kérjük meg, hogy lépjen ki a többiek elé. A többieket arra kérjük, hogy 
foglaljanak helyet, és csak figyeljenek, amíg nem szólítjuk őket. 

Első szakasz: improvizáció

Kérjük meg az önként jelentkező résztvevőt, hogy osszon meg velünk egy munkahelyi szituációt, amelyben olyan 
konfliktusba keveredett valakivel (egy fiatal klienssel, egy másik ifjúsági szakemberrel, egy szülővel stb.), ami negatív 
érzéseket keltett benne (félelmet, dühöt, szomorúságot, értetlenséget stb.). Miután megosztotta a történetét a 
csoporttal, elmagyarázza, kik szerepeltek benne, hol és mikor került sor erre a konfliktusra, mi történt pontosan. 
Majd kérjük meg, hogy a résztvevők közül válasszon ki néhányat, akik a többi szerepet fogják eljátszani. Hívjuk fel a 
figyelmét arra, hogy a technika akkor a leghatékonyabb, amikor a színpadon kizárólag a két szereplő van jelen, vagyis 
az önként jelentkező (főszereplő) és a másik fél (antagonista), akivel konfliktus helyzetbe került. 

Segítsük a főszereplőnket abban, hogy kialakítsa a színteret, ahol a konfliktusra sor kerül (berendezni a színpadot, 
információval ellátni a többi szereplőt: mi a nevük, kik ők, kontextus stb.). Erre ne szánjunk többet néhány percnél. 
Mindeközben a csoport többi része figyelemmel kíséri a folyamatot. 

Miután elkészült a színtér, a szereplők elhelyezkedtek, az egész csoport háromig számol, majd azt mondja, „akció!”, 
és ezzel megkezdődik a jelenet improvizációja. Akkor állítjuk meg a folyamatot (és mondjuk, hogy „állj!”), amikor a 
konfliktus kialakul vagy eléri a csúcspontját, illetve amikor a főszereplő kéri. 

Második szakasz: képalkotás

A tréner megkéri a főszereplőt, hogy jelenítse meg képileg azt (alkosson egy szobrot), ahogyan ebben a megállított 
pillanatban érzi magát. Kérdezzük meg a „közönségben” ülőket, hogy van-e valaki, aki felismeri ezt a képet. Kérjük 
meg azt a személyt, aki úgy érzi, hogy tud kapcsolódni a képhez (érzéshez), hogy lépjen a színpadra, és vegye át a 
főszereplő helyét. Kérjük meg a főszereplőt, hogy alkosson egy másik képet arról, ahogy ebben a pillanatban érzi 
magát, és helyezze el a színpad azon részére, ami szerinte a legjobban kifejezi a helyzetét, majd addig folytassuk ezt 
a gyakorlatot, amíg a főszereplő minden érzése meg nem jelenik a színpadon. Amikor a főszereplő úgy érzi, hogy 
minden érzése lelepleződött, kérjük arra a többi résztvevőt, hogy javasoljanak és mutassanak be más érzésekhez 
kötődő képeket, amik szerintük még jelen lehetnek a helyzetben. A tréner megkérdezi a főszereplőt, hogy felismeri-e 
ezeket a képeket. Ha igen, akkor a kép marad, ha nem, akkor a képet megjelenítő résztvevő visszatér a közönségbe.  

Ismételjük meg ugyanezeket a lépéseket az antagonistával úgy, hogy megkérdezzük a főszereplőt, szerinte hogy érzi 
magát az antagonita alkosson erről egy képet, majd megkérünk valakit a csoportból, hogy vegye át a helyét a képben 
és így tovább. 

A képek lehetnek metaforikusak, szürreálisak, expresszionisták, eltúlzottak, deformáltak stb., a lényeg, hogy a 
főszereplő tudjon kapcsolódni hozzájuk a történetén belül. A gyakorlat elvégzéséhez öt kép nagyjából elegendő egy 
karakterhez, de a főszereplő igényeinek megfelelően lehet több vagy kevesebb is. A gyakorlat szempontjából fontos, 
hogy ugyanannyi szerepet rendeljünk a főszereplőhöz és az antagonistához. 
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Harmadik szakasz: párok kialakítása

Kérjük meg a főszereplőnket, hogy rendezze párokba a saját és az antagonista képeit, majd mozgassa a kép-párokat 
a színpadon addig, amíg minden párnak ki nem alakul a saját helye. Fontos, hogy a színpadon lévő szereplőknek 
mindvégig meg kell tartaniuk a képet, és koncentrálniuk arra, hogy a lehető legjobban segítsék a főszereplőt. 

Figyeljünk most az egyik párra (ekkor a többi színpadon lévő „kép” csendben ellazulhat, és nyugodtan figyeli a 
többieket). Megkérjük a résztvevőket, akik a képben állnak, hogy adjanak egy mozdulatot a saját képükhöz, majd 
ismételgessék (mint egy élő GIF-ben), ezután adjanak hozzá hangot is. Amikor mindkét szereplő kialakított egy 
mozdulatot és egy hangot, a segítő először az egyik, majd a másik képet „aktiválja”, majd mindkettőt egyszerre 
néhány másodpercig. Ez segít a szereplőknek, hogy elhelyezkedjenek a karakterükben. Mindeközben a főszereplő 
figyeli, hogyan „kel életre” a saját és az antagonista képe. Amikor azt mondod, hogy „akció”, a képpárt megjelenítők 
befejezik a mozgást és a hangok kiadását, és improvizálni kezdenek, megtartva a saját képüket. Ez azt jelenti, hogy 
beszélhetnek egymással, de a képből nem léphetnek ki. Adjunk egy kis időt az improvizációra. 

Minden képpárral ismételjük meg ugyanezeket a lépéseket. 

Negyedik szakasz: újra improvizálás

Kérjük meg az összes „képet”, hogy álljanak vissza az eredeti helyükre a színpadon, ahol a párok létrehozása előtt 
álltak. Kérjük meg a főszereplőt, hogy álljon vissza a helyére, ahol azelőtt állt, hogy valaki leváltotta volna (köszönjük 
meg a résztvevőnek, aki átmenetileg átvette a helyét, majd kérjük arra, hogy üljön vissza a „közönségbe” a többiekhez).   

Megkérjük hogy a főszereplőt és az antagonista most ismét játsszák el az improvizációt, ám ezúttal a főszereplő 
mozgathatja mind saját, mint az ellenfele képeit, hogy segítsen nekik szembenézni a helyzettel, és az antagonistával 
való párbeszédben.

Kérjünk meg minden szereplőt, hogy a közönséggel együtt számoljanak háromig, majd mondják hangosan, hogy 
„akció!”. Ha elkezdődött az improvizáció, és a főszereplő nem kezdi el használni a képeket, segíthetünk neki azzal, 
hogy mi „aktiváljuk” a szobrokat (hangosan vagy halkan), hogy emlékeztessük őt arra, hogy azok azért vannak ezek 
a képek, hogy segítsék őt. 

A főszereplő többször elindíthatja a jelenetet, hogy kipróbáljon különböző stratégiákat. A tréner azzal tudja támogatni 
őt, hogy figyeli, mikor van a megfelelő pillanat elindítani és megállítani a jelenetet, és általánosan pedig azzal, hogy 
végig kíséri a főszereplőt a folyamaton. 

Ötödik szakasz: a vágy

Miután a főszereplő különböző stratégiákat kipróbált, kérjük meg a „kép-színészeket”, hogy húzódjanak a színpad 
szélére (legyenek elérhetőek, de távolodjanak el a színtér közepétől), a főszereplő és az antagonista pedig a színpad 
közepére lép, hogy még egyszer, utoljára elvégezzék az improvizációt. Ezúttal arra kérjük a főszereplőt, hogy tegye 
azt, amire vágyik, tekintet nélkül bármiféle társadalmi normára vagy következményre (ameddig nem veszélyezteti a 
másik szereplő testi épségét), vagyis valósítsa meg a legmélyebb vágyait ebben a helyzetben. 

Számoljunk háromig, indítsuk el az „akció” szóval az improvizációt, majd állítsuk le a jelenetet, 

miután a főszereplő megvalósította, amit akart. Ha szükséges, meg lehet ismételni a jelenetet, ameddig a főszereplő

úgy érzi, hogy ténylegesen sikerült megcsinálni azt, amire a legjobban vágyott.

Miután az utolsó improvizáció is véget ért, köszönjük meg a szereplőknek a részvételt, és üljünk körbe, hogy 
megbeszéljük a gyakorlatot. Ha szükség van rá, a megbeszélés előtt tarthatunk egy rövid szünetet. 
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MEGBESZÉLÉS

Fontos, hogy a beszélgetés során a személyes nézőpontot hangsúlyozzuk, hogy mindenki a saját érzéseiről beszéljen, 
és arról, hogyan élte meg a gyakorlatot, ahelyett, hogy általánosítanánk vagy tanácsokat adnánk egymásnak. 
Különösen lényeges, hogy ne adjunk tanácsot a főszereplőnek, mivel ő – ahogy valószínűleg a csoportban mások 
is – érzelmileg zaklatott állapotban lesz a gyakorlat után, és időre lesz szüksége, hogy feldolgozza a történteket. A 
gyakorlat feldolgozásához használjuk a „bizalom körét”: a résztvevők körben ülnek, tetszés szerint a földön vagy 
széken. Kiválasztunk egy olyan tárgyat, amelynek jelentősége van a résztvevők számára és kezünkben a tárggyal 
megnyitjuk a kört, és röviden elmondjuk, hogy hogyan érezzük magunkat, illetve másokat is arra invitálunk, hogy 
tegyék ugyanezt, ha szeretnék, majd adjuk tovább a tárgyat a tőlünk jobbra ülőnek. A tárgyat a kezében tartó személy 
eldöntheti, hogy szeretne-e beszélni arról, hogy hogyan érzi magát, így ha nem akar, csendben is maradhat, és 
továbbadhatja a tárgyat a mellett ülőnek. 

Egy későbbi időpontban (például a következő alkalom elején) kezdeményezzünk egy beszélgetést arról, hogy mit 
láttunk és mit tanultunk e gyakorlat során a távolságtartással kapcsolatos kihívásokról. 

TIPPEK ÉS JAVASLATOK

 � Fontos, hogy a gyakorlat elején és a végén is kitérjünk a csoport titoktartási megállapodására.  
 � Az, hogy a főszereplő nyilvánosan bemutatta a történetét, nem jelenti, hogy utána is szeretne beszélni róla. 
 � Fontos, hogy a trénernek legyen tapasztalata a Képszínház és A vágyak szivárványa technikákban, mielőtt 

kipróbálja egy csoporttal, hogy felkészülten tudjon segíteni a résztvevőknek a belső érzelmi világuk meg-
jelenítésében.
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