
JAUČIU IR BENDRAUJU 

teatro ir dailės duetas

PROJEKTO 

GEROJI PATIRTIS

PROJEKTO AUTORIUS IR PAREIŠKĖJAS    
Šiaulių universitetinė gimnazija

PROJEKTO PARTNERIAI
Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“ ir Šiaulių dailės galerija

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS 
Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja sveikatos apsaugos ministerija



TURINYS
JAUČIU IR BENDRAUJU  |  1

Forumo teatro stovykla  |  3                     
Socialinių ir emocinių sunkumų tyrimas  |  4
Tyrimo pristatymas ir seminaras mokytojams  |  5
Forumo teatro užsiėmimai mokyklose  |  6
Gerosios patirties pristatymo renginys  |  7
Elektroninis leidinys ir vaizdo filmukas  |  8  

TYRIMAS. JO SVARBA, PASIRINKTOS TEMOS, PAGRINDINIAI 
REZULTATAI IR JŲ SĄSAJA SU TOLESNĖMIS VEIKLOMIS  |  9

Pagrindiniai tyrimo rezultatai  |  11     

PSICHOLOGINIS ATSPARUMAS  |  14

FORUMO TEATRAS EMOCINIŲ IR SOCIALINIŲ 
KOMPETENCIJŲ BEI PSICHOLOGINIO ATSPARUMO 
UGDYMO PROCESE  |  17

Forumo teatro principai ir eiga  |  18   

PROJEKTO METU NAUDOTI IR LABIAUSIAI PASITEISINĘ 
ŽAIDIMAI, PRATIMAI, TEATRO FORMOS – PRAKTINIAI 
PATARIMAI  |  22

Susipažinimo žaidimo pavyzdys  |  23   
Susikaupimo žaidimų pavyzdžiai  |  24   
Energijos pakėlimo žaidimų pavyzdžiai  |  25   
Žaidimų pavyzdžiai (emocinės-socialinės kompetencijos,
psichologinis atsparumas)  |  27      
Vertybių išsiaiškinimas  |  30
Vaizdinių teatras  |  32        
Galimi Vaizdinių teatro pratimai  |  33 
Mini Forumo teatro etiudai mažose grupelėse  |  36 
Refleksija  |  37  

BAIGIAMASIS RENGINYS – GEROSIOS PROJEKTO PATIRTIES 
PRISTATYMAS. KELIOS ILIUSTRACIJOS  |  38

DALYVIŲ ATSILIEPIMAI APIE PROJEKTĄ  |  41



Jaučiu ir bendrauju

„Jaučiu ir bendrauju“ yra prevencinis projektas, kurio tikslas - psichologinio 
atsparumo įgūdžių ir socialinių - emocinių kompetencijų stiprinimas 
pasitelkiant kultūros ir meno intervenciją. 

Projekto trukmė – 5 mėnesiai. 

Projektą rengė ir jį koordinavo Šiaulių universitetinė gimnazija. Tai - valstybinė 
bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programas. Gimnazijoje mokosi moksleiviai nuo 15 iki 19 metų. Apie 84% 
gimnazistų yra iš Šiaulių miesto, likusi dalis atvyksta iš aplinkinių 
gyvenviečių. 

Projekto partneriai – Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“, veikianti jau 18 
metų ir savo veikloje daugiausia naudojanti Augusto Boal „Engiamųjų 
teatro“ sistemos metodus – Forumo teatrą, Vaizdinių teatrą, Nematomą 
teatrą ir kt. Įstaiga vykdo vietos ir tarptautinius projektus, mokymus, už 
savo veiklą yra gavusi net kelis vietinius ir tarptautinius apdovanojimus. 
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Projekto pagrindas: Pandemijos ir karo kontekste moksleiviai patiria dar
daugiau emocinių ir socialinių sunkumų, kas apsunkina mokymosi procesą 
bei kokybę. Jaunuoliai neretai jaučia nerimą, įtampą, motyvacijos stoką. 
STRATA duomenimis, tai viena labiausiai pandemijos paliestų visuomenės 
grupių. Vykstant karui, patiriama dar daugiau sunkių jausmų, nerimo, 
pykčio, pažeidžiamumo, tad dar svarbiau tampa stiprinti jaunų žmonių 
psichologinį atsparumą, jų emocines ir socialines kompetencijas. 

Vienas iš projekto tikslų – įgalinti mokytojus ir klasių kuratorius stiprinti
emocines ir socialines kompetencijas, taikant interaktyvų, visame 
pasaulyje pripažintą, Forumo teatro metodą. Šiame leidinyje bus 
pristatoma šitame projekte naudota metodika, jos taikymo rezultatai, 
jaunuolių problemos bei galimi jų sprendimo būdai, stiprinantys jaunuolių 
emocines, socialines kompetencijas bei psichologinį atsparumą.

Išsikeltiems tikslams pasiekti buvo numatytos ir įgyvendintos šios veiklos:
Forumo teatro stovykla
Socialinių ir emocinių sunkumų tyrimas
Tyrimo pristatymas ir seminaras mokytojams
Forumo teatro užsiėmimai mokykloje
Gerosios patirties pristatymo renginys
Elektroninis leidinys ir vaizdo filmukas
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Forumo teatro stovykla

Forumo teatro stovykloje dalyvavo gimnazijos moksleiviai bei mokytojai, klasių 
kuratoriai. Šioje pirmojoje projekto veikloje projekto dalyviai buvo 
supažindinti su pačiu projektu, Forumo teatro metodika, jai priklausančiais 
žaidimais ir pratimais, aiškinosi savo vertybines nuostatas, mokėsi 
pagarbiai diskutuoti, stengėsi atvirai kalbėti apie jaunimo tarpe patiriamus 
emocinius ir socialinius sunkumus ir jų pagrindu patys kūrė Forumo teatro 
etiudus, kuriuose kūrybingai atskleidė patiriamus sunkumus ir patys 
ieškojo kuo įvairesnių būdų šiems sunkumams spręsti. Jie taip pat pildė 
bandomąjį klausimyną (socialinių ir emocinių sunkumų), siekiant įvertinti, 
į kurias temas vaikai stipriausiai reaguoja, kokiose srityse atsiskleidžia 
daugiausia sunkumų ar emocinių išgyvenimų. Pagal tai buvo sudarytas 
klausimynas, skirtas platesnei mokyklos bendruomenei. Išanalizavus 
stovyklos dalyvių atsakymus bei įžvalgas, klausimynas buvo papildytas, 
įtraukiant vertybinių nuostatų įvertinimą, mokymosi sunkumų ir 
motyvacijos atskleidimą, prašoma daugiau laisva forma papasakoti apie 
sunkumus, kurie patiriami mokykloje, šeimoje ar visuomenėje, kviečiama 
reflektuoti, kaip patys vaikai galėtų prisidėti prie šių problemų sprendimo.
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Socialinių ir emocinių sunkumų tyrimas

Kaip jau minėjome, po bandomojo tyrimo Forumo teatro stovykloje, tyrimas 
buvo išplėstas, apėmė tiek socialinių ir emocinių sunkumų įvertinimą, 
tiek ir kitas temas, kurios pasirodė svarbios jaunimo tarpe. Tyrime 
dalyvavo virš 300 mokyklos bendruomenės narių. Pagrindinės vertintos 
sritys: nuostatos į pažeidžiamas grupes, tolerancija ir gebėjimas priimti; 
vaikų patiriama emocinė atmosfera mokykloje (emocinio saugumo 
jausmas, patyčių patyrimas, kt.), vertybinės nuostatos,  mokymosi 
motyvacija bei sunkumai ir jų subjektyviai suvokiamos priežastys, 
įvairioms asmeninėms savybėms suteikiama svarba, prioritetai šiame 
gyvenimo etape, stebimi bendravimo ypatumai artimoje aplinkoje, 
patiriami sunkumai mokykloje, visuomenėje, šeimose, lūkesčiai bei 
asmeninė atsakomybė už trokštamus pokyčius.
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Tyrimo pristatymas ir seminaras 
mokytojams

Susitikimas su mokytojais apėmė teorinę ir praktinę dalis. Pristatant tyrimo 
rezultatus, mokytojai buvo pakviesti ir patys sudalyvauti „vertybių 
išsiaiškinimo“ žaidime, kur argumentuotai ir pagarbiai išsakė savo 
vertybines nuostatas įvairiomis sudėtingomis, su mokykla bei visuomene 
susijusiomis, temomis. Taip pat buvo pristatytas pranešimas apie 
psichologinį atsparumą, kurio metu buvo supažindinta su pačia 
atsparumo sąvoka, jo formavimosi sąlygomis, tėvų ir mokyklos indėliu, 
gairėmis atsparumo ugdymui bei Forumo teatro galimybėmis prisidėti 
prie šio proceso. Mokytojai taip pat dalyvavo praktinėse užduotyse, kurios 
leido patiems pajusti, kas tai yra atsparumas, kas padeda ir kas apsunkina 
galimybes išlikti atspariems sudėtingose situacijose. 
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Forumo teatro užsiėmimai mokyklose

Dirbama buvo su 14 mokyklos klasių – kiekvienas užsiėmimas truko po keturias 
akademines valandas (viso 56 val.). Šių užsiėmimų struktūra: kiekvienai 
klasei pristatomas projektas ir pagrindiniai tyrimo rezultatai, žaidžiami 
specialūs žaidimai, skirti gilesniam emociniam atsivėrimui, 
atsipalaidavimui arba susikaupimui. Taip pat su kiekviena grupe buvo 
dirbama „Vertybių išsiaiškinimo“ metodu, kurio metu dalyviai patys 
gryninosi savo nuostatas, vertybes, mokėsi argumentuotai ir aiškiai reikšti 
savo jausmus ir nuomonę, pagarbiai išklausyti kito. Vėliau aptartos temos 
buvo perkeliamos į Vaizdinių teatrą, o galiausiai pristatomas Forumo teatro 
metodas, dar kartą aptariamos aktualiausios kiekvienai grupei socialinės 
problemos. Tuo remdamiesi, vaikai kūrė Forumo teatro etiudus, kuriuos 
pristatė savo draugams ir jų pagalba ieškojo kuo įvairesnių šių problemų 
sprendimų. Kiekvieno užsiėmimo pradžioje ir pabaigoje buvo susitelkiama 
refleksijos ratui, kuriame vaikai išsakė savo jausmus, įspūdžius, lūkesčius ar 
išmoktas pamokas, kurias galėtų taikyti savo gyvenime. 
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Gerosios patirties pristatymo renginys

Iš visų projekte dalyvavusių vaikų buvo atrinkti aktyviausi ir labiausiai motyvuoti 
vaikai, jie kūrė Forumo teatro etiudus, kurie vėliau buvo pristatyti platesnei 
mokyklos bendruomenei. Visi žiūrovai buvo kviečiami būti aktyviais ir kartu 
spręsti scenoje matomas problemas. Baigiamajame renginyje taip pat 
prisidėjo ir aktyviai  sudalyvavo VšĮ „ Menų ir mokymo namai“ draugai, 4 
profesionalūs aktoriai, kurie, remdamiesi tyrimo rezultatais, sukūrė etiudus 
pagal išryškėjusias vaikams aktualias problemas. Į šiuos etiudus taip pat 
aktyviai buvo įtraukti vaikai, dalyvaujantys kaip žiūrovai – jie diskutavo, teikė 
patarimus aktoriams, patys keitė juos scenoje, siekdami pakeisti matomas 
problemines situacijas geresne linkme. Renginio metu buvo pristatytas 
pats projektas, dalyviai ir rėmėjai, tyrimo rezultatai ir jų sąsajos su 
psichologinio atsparumo ugdymu taikant Forumo teatro metodą, įvyko 
refleksija su mokyklos mokytojais, administracija, aktoriais ir aktyviausiais 
mokyklos gimnazistais.  Jos metu buvo pasidžiaugta pasiektais rezultatais 
ir išsakyti pasiūlymai ir palinkėjimai ateičiai.
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Elektroninis leidinys ir vaizdo �lmukas

Šiame leidinyje apibendrinama viso projekto metu gauta patirtis, svarbiausios 
temos ir veiklos, pristatomas Forumo teatro metodas ir jo galimybės 
ugdant socialines ir emocines kompetencijas, vaikams kylantys sunkumai 
ir galimi jų sprendimo būdai. Visa projekto eiga ir dalyvių refleksijos 
užfiksuotos specialiame vaizdo filmuke. Toliau trumpai pristatysime, kaip 
vyko tyrimas ir kokie buvo svarbiausi jo rezultatai, kuriais vėliau buvo 
remiamasi organizuojant veiklas su jaunimu ir kuriant Forumo teatro 
etiudus, papasakosime, kodėl tiek vaikams, tiek suaugusiesiems yra 
svarbu ugdyti psichologinį atsparumą (o kartu su juo ir emocines bei 
socialines kompetencijas) ir kaip tai susiję su Forumo teatru. Taip pat 
pasidalinsime konkrečiais pavyzdžiais, kokie žaidimai, pratimai ir veiklos 
labiausiai pasiteisino šio projekto metu ir išsamiau pristatysime 
baigiamajam renginiui sukurtus Forumo teatro etiudus bei su juo 
susijusias diskusijas, taip pat kviesime susipažinti su dalyvių išsakytomis 
mintimis ir jausmais apie projektą. 
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Tyrimas. Jo svarba, pasirinktos temos, 
pagrindiniai rezultatai ir jų sąsaja su 
tolesnėmis veiklomis

Kaip jau minėjome, tyrimo klausimai buvo kruopščiai apgalvoti ir atrinkti. 
Pirminis klausimynas buvo skirtas įvertinti, kurios temos moksleivius 
labiausiai provokuoja, sukelia daugiausiai minčių ir jausmų – jis buvo 
išbandytas Forumo teatro stovyklos metu. Stovyklos dalyviai skyrė laiko ir 
stengėsi nuoširdžiai atsakyti tiek į uždarus, tiek į atvirus klausimus. Šių 
atsakymų analizė padėjo susidaryti vaizdą, kas turėtų būti koreguojama, į 
kokius klausimus vaikai neatsako arba atsako labai trumpai, o kurie kaip 
tik skatina juos išsakyti savo nuomonę – pagal tai vieni klausimai buvo 
išimti ar sutrumpinti, kiti kaip tik išplėsti, pridėta naujų. 

Visų pirma, mums buvo svarbu išsigryninti, kaip gimnazistai patiria savo 
socialinę aplinką, kokias grupes mato kaip labiausiai diskriminuojamas 
tarp bendraamžių ir tarp suaugusiųjų. Kita svarbi klausimų grupė buvo 
skirta suprasti, kaip vaikai jaučiasi mokykloje, kaip mato santykius savo 
klasėje, su bendraamžiais, mokytojais, kaip jaučia bendrą atmosferą, ar 
turi, į ką kreiptis pagalbos, ar mato, kad suaugę rimtai reaguoja į vaikų 
patiriamus sunkumus ar konfliktus bei patyčias. Atskiri klausimai buvo 
skirti vertybinėms nuostatoms išsiaiškinti,  įvertinti, kiek vaikai dar 
vadovaujasi stereotipinėmis nuostatomis, kiek toleruoja įvairovę ir 
pasirinkimo laisvę, kokią svarbą suteikia žmogaus teisėms. Pasitarus su 
gimnazijos atstovais, taip pat nusprendėme, kad svarbu įvertinti, kas 
labiausiai lemia vaikų mokymosi motyvaciją ir kokias kliūtis jie mato kaip 
labiausiai apsunkinančias mokymosi procesą. Siekdami labiau suprasti, 
kuo gyvena šie jauni žmonės, kas jiems svarbu kituose žmonėse ir jų pačių 
gyvenimuose, gilinomės ir į šias sritis – svarbių asmeninių žmonių savybių 
ir šiuo metu rūpimų gyvenimo klausimų. Padiskutavę tarpusavyje ir 
suprasdami, kad vaikams gali būti nelengva, vis tik nusprendėme jais 
pasitikėti ir paprašyti atsakyti į visai nemažai atvirų klausimų. Tai tikrai 
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pasiteisino, nes jaunimas atskleidė daug savo nuostatų, jausmų, vertinimų, 
nuoskaudų, dalinosi jiems ar jų draugams nutikusiomis situacijomis – tai 
buvo nepaprastai vertinga informacija! Klausėme jų apie sunkumus, 
kuriuos jie patiria ar mato mokykloje, visuomenėje bei šeimose, apie 
bendravimą jų artimoje aplinkoje, poreikius, lūkesčius pasauliui bei būtinai 
prašėme pasidalinti, kuo jie asmeniškai gali prisidėti, kad pasaulis keistųsi 
jų norima linkme. Visa tai labai padėjo organizuojant tolesnes projekto 
veiklas ir kuriant etiudus – visų pirma, žinojome labiausiai probleminius ir 
kontraversiškus klausimus, dominuojančias nuostatas, mokykloje bei 
gyvenime patiriamus sunkumus ir netgi turėjome konkrečių situacijų, 
kurios net ir pačios savaime galėtų būti gerais Forumo teatro etiudais! 
Vėliau su projekto dalyviais nuolatos buvo grįžtama prie rezultatų 
aptarimo, diskutuojama, kaip tai reiškiasi jų asmeniniuose gyvenimuose, 
kvestionuojami įvairūs įsitikinimai ir ieškoma pagrindimo kuriamiems 
Forumo teatro spektakliams. 

Nors šis tyrimas buvo skirtas tolesnėms veikloms pagrįsti, tačiau turime 
atkreipti dėmesį, kad net ir pats jo pildymas jau buvo pirmas žingsnis 
vaikams susipažinti su projekto tikslais. Jie turėjo reflektuoti savo 
įsitikinimus ir jausmus, tyrimo rengėjai labai aiškiai skleidė žinią, kad vaikai 
ir jų nuomonė yra svarbūs, o klausimai apie tai, kuo jie patys gali prisidėti 
prie pokyčių, itin susiję su psichologiniu atsparumu – jausmas, kad „aš 
galiu“ yra viena kertinių psichologinio atsparumo dalių. 
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Pagrindiniai tyrimo rezultatai

Įvertinome, kad kaip labiausiai diskriminuojamas grupes tiek tarp 
bendraamžių, tiek tarp suaugusiųjų šios gimnazijos moksleiviai mato 
translyčius ir homoseksualius asmenis – taigi, stipriausią diskriminaciją 
sieja su lytiniu tapatumu bei orientacija. 

Kalbant apie emocinę atmosferą, apie trečdalis respondentų visgi negalėjo 
sutikti su teiginiu, kad jų mokykloje patyčių nėra, apie ketvirtadalis galvojo, 
kad vaikai negerbia mokytojų, penktadalis nesutinka, kad mokytojai 
gerbia vaikus. Virš trečdalio teigia mokykloje susiduriantys/girdintys 
seksistinius ir/arba homofobinius komentarus. Beveik pusė turėtų 
mokykloje suaugusį žmogų, kuriam galėtų pasiguosti nutikus nelaimei, 
beveik tiek pat teigia, kad tiek mokytojai, tiek administracija rimtai 
reaguoja į matomas patyčias. 

Kalbant apie vertybinę ir asmeninio įsitraukimo į socialines problemas temą, 
virš pusės vaikų asmeniškai skausmingai teigia reaguojantys į karą 
Ukrainoje, panašus procentas rimtai žiūrėjo ir į pandemijos keliamus 
iššūkius ir asmeniškai stengėsi prisidėti prie visų gerovės laikantis 
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rekomendacijų. Taip pat galėjome pastebėti, kad dauguma vaikų 
nebepasiduoda provokuojamiems teiginiams ir atvirai išsako savo 
nuomonę, kuria nesutinka su įvairiais diskriminuojančiais teiginiais – jie 
atsisako nuvertinti vargingiau gyvenančius žmones, sergančius depresija, 
turinčius žalingų įpročių ir kt. Šioje dalyje taip pat vertinome nuostatas į su 
lytine tapatybe ar orientacija susijusius klausimus – jau nebe teoriškai, bet 
klausdami asmeninės nuomonės, prašydami sureaguoti į konkrečius 
teiginius. Atsiskleidė, kad apie ketvirtadaliui moksleivių vis tik būtų gėda, jei 
artimas žmogus norėtų keisti/atstatyti lytį ir mažiau nei pusė pritartų vienos 
lyties santuokoms. Kadangi emocinės ir socialinės kompetencijos glaudžiai 
susijusios su gebėjimu jausti empatiją, jai šiame projekte skyrėme ypatingą 
dėmesį. Svarbia savybe tyrime ją įvardino apie trečdalis moksleivių, o vėliau 
vykdant veiklas atsiskleidė, kad ne visi žino, ką tai reiškia ir yra labiau linkę 
akcentuoti asmeninę naudą gyvenime, o ne rūpestį kitais. 

„Empatija – pats galingiausias ginklas“. Augusto Boal

Kalbant apie mokymosi motyvaciją, vaikai nurodo, kad labiausiai juos slegia ir 
nerimą kelia didelis krūvis, su kuriuo jiems per sunku susitvarkyti, 
nuolatinis nuovargis, tai, kad nebelieka laiko asmeniniam gyvenimui, taip 
pat asmeniniai (nepasitikėjimas savimi, bloga emocinė savijauta) bei 
šeimos (tėvų santykiai ir kt.) sunkumai. 

Kalbėdami apie tai, kas jiems svarbiausia, pirmoje vietoje jauni žmonės vis tik 
nurodo šeimą ir gerus santykius joje, o antroje vietoje – sėkmę moksluose. 
O jau toliau seka geresnis savęs, savo emocinės sveikatos pažinimas ir 
gerinimas. 

Atsakydami į atvirus klausimus, vaikai išskyrė, kad mokykloje juos kankina 
dideli krūviai, mokytojų nesupratingumas, patyčios, nepritapimas, 
nesaugumo jausmas bei atskirai buvo neretai minima homofobija ir 
transfobija, kurios buvo neretai įvardinamos ir kaip vienos didžiausių 
problemų visuomenėje, kartu su rasizmu, seksizmu, kitų grupių 
diskriminacija. Kitos matomos problemos visuomenėje – paplitęs smurtas, 
alkoholizmas ir tvyranti baimė dėl karo. Kaip didžiausią problemą šeimose 
vaikai įvardino psichologinį ir fizinį smurtą, taip pat emocinį šaltumą, 
artimųjų palaikymo stoką, negalėjimą atvirai kalbėtis, sudėtingus tėvų 
tarpusavio santykius ar priklausomybes. Vaikai labiausiai norėtų, kad 
keistųsi žmonių požiūris, daugėtų tolerancijos, paramos. O asmeniškai 
jaučiasi galintys prisidėti tada, kai garsiai kalba apie savo įsitikinimus, kai 
linksmina kitus, būna empatiški, savanoriauja, aukoja labdarai ir pan. 
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Visose dalyvavusiose klasėse buvo kuriami atskiri Forumo teatro etiudai, kurie 
iš esmės visi buvo susiję su tyrime atsiskleidusiomis problemomis. 
Baigiamajam renginiui buvo ilgai diskutuojama, kurios problemos yra 
aktualiausios ir kurias būtina atskleisti platesnei mokyklos bendruomenei. 
Tad įvertinus tyrimo, kurioje dalyvavo virš 300 moksleivių, rezultatus, buvo 
nuspręsta, kad nors vienas etiudas būtinai turi būti skirtas homofobijos 
temai. Antrajam buvo pasirinkta santykių tarp moksleivių ir mokytojų, 
įtraukiant tėvus, tema (kai mokiniai jaučiasi per daug apkrauti ir 
spaudžiami vyresniųjų dėl mokslų, įsipareigojimų ir atsakomybių, įtempto 
mokslų grafiko, gausių namų darbų ir pan., kuomet nelieka laiko 
laisvalaikiui, poilsiui, pomėgiams ir kt.), o su profesionaliais aktoriais buvo 
sutarta, kad jie parengs etiudus apie patyčias, socialinių tinklų įtaką ir 
žmonių jautrumą, empatiją mažiau galimybių turintiems žmonėms 
(neįgaliesiems, kitaip atrodantiems ir pan.) 

Tyrimo rezultatai buvo labai svarbūs tolesnei projekto eigai. Visų pirma, 
išryškėjo, kurios grupės yra stigmatizuojamos labiausiai ir kam 
psichologinio atsparumo ugdymo galbūt reikia labiausiai. Išsiaiškinome 
vidinius ir socialinius veiksnius, kurie vaikams trukdo jaustis gerai 
kasdienybėje – tai mums nurodė kryptis, kuriomis toliau bus dirbama 
ugdant socialines ir emocines kompetencijas. Atsakymai į atvirus 
klausimus leido labai aiškiai pamatyti, su kokiais sunkumais susiduria šios 
mokyklos jaunimas ir į ką reikėtų labiausiai koncentruotis kalbant apie 
psichologinį atsparumą sudėtingose situacijose. 

Tad toliau trumpai papasakosime, kuo rėmėmės kalbėdami apie psichologinį 
atsparumą ir į ką šiame projekte kreipėme daugiausia dėmesio, taikydami 
Forumo teatro ir kitus Augusto Boal metodus. 
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Psichologinis atsparumas

Psichologinis atsparumas yra vienareikšmiškai susijęs su socialinių ir 
emocinių kompetencijų ugdymu ir labai atliepia į tyrimo metu vaikų 
išsakytus jausmus – jiems rūpi jų vertybės, santykiai, žmogaus teisės,             
bet iš baimės patirti patyčias ir susilaukti nepritarimo jie nedrįsta apie tai 
garsiai kalbėti. Dėl to nemažai vaikų jaučiasi susikaustę,  negalintys būti 
savimi. Psichologinis atsparumas reiškia priimti savo pažeidžiamumą ir 
išmokti su juo išbūti, atlaikyti sunkias gyvenimo situacijas, atsitiesti ir 
gyventi toliau. Apie psichologinį atsparumą galima kalbėti daug ir 
įvairiais kampais, mes pasirinkome daugiausia susitelkti ties keliomis 
sritimis, kurios itin svarbios – . Aš esu. Aš turiu. Aš galiu
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AŠ ESU – tai baziniai įsitikinimai apie save, o kartu ir pasaulį. Tai,  kokie mes 
jaučiamės esantys žmonės – geri ar blogi, vertingi ar neverti, svarbūs 
kitiems ar nerūpintys labai priklauso nuo mūsų ankstyvųjų santykių ir 
patirties. Jei to neįsisąmoniname ir neturime koreguojančių patirčių, 
galime daug metų patys to nesuprasdami vadovautis vaikystės patyrimais 
ir patirti save kaip nevertą santykių, meilės ir pagarbos, o pasaulį – kaip 
priešišką ir nesaugų. 

AŠ TURIU – visi mūsų turimi išoriniai resursai. Kuo esame vyresni, tuo labiau 
galime – jei jau tai mokame – remtis į save ir ieškoti turimų vidinių resursų. 
Bet kol jie susiformuoja ir įsitvirtina, nepaprastą svarbą turi išoriniai 
resursai – šeima, artimi žmonės, mokytojai, treneriai, autoritetai. Vaikui, 
paaugliui būtina turėti žmonių, kuriems jie rūpi, yra svarbūs, į kuriuos 
galima atsiremti ir pasitikėti. Kai kada, kai šeimoje situacija sudėtinga, 
didelis krūvis tenka mokyklai. 

AŠ GALIU – tai visi mūsų turimi gebėjimai, tik labai svarbu neapsigauti 
apsiribojant tik akademiniais dalykais. Nors neretai įprasta vaikus ir 
suaugusius vertinti pagal jų pasiekimus – akademinius, finansinius, 
sportinius – labai svarbu prisiminti, kad visi yra vienur ar kitur stiprūs ir nei 
viena sritis nėra mažiau vertinga už kitas – ar tai būtų akademiniai dalykai, 
meniniai, sportiniai, socialiniai, emociniai. 
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Toliau pristatysime Forumo teatro metodą – jo istoriją, pritaikomumą, 
pavyzdžius, kurie atskleis, kodėl tai yra puikus metodas ugdant emocines 
ir socialines kompetencijas. Bet pradžiai – kol dar nieko daug apie jį 
nepapasakojome – norime trumpai žvilgtelėti, kaip jis susijęs su aukščiau 
paminėtomis trimis psichologinio atsparumo sudedamosiomis dalimis:

AŠ ESU – nuosekliai dalyvaujant Forumo teatro veiklose stiprėja jausmas, kad 
mes esame svarbūs, mūsų problemos rūpi kitiems, o nuomonė yra 
vertinga, išklausoma, į ją atsižvelgiama – taip formuojasi mūsų tapatumas 
kaip svarbaus ir vertingo bendruomenės nario.

AŠ TURIU – Forumo teatras yra metodas, itin pabrėžiantis bendrumo svarbą, 
skatinantis kalbėtis, padėti vieni kitiems sudėtingose situacijose, nelikti 
abejingais, kai draugas pakliūva į bėdą. Dalyvavimas Forumo teatro 
kūrime ir vaidinimuose stiprina bendruomeniškumą, sutelktumą, parodo 
socialinio rato svarbą, skatina pamatyti vienišus ir kenčiančius asmenis ir 
nepalikti jų vienų.

AŠ GALIU – tai ta vieta, kuri leidžia mums pajusti savo kompetenciją 
bendraujant, ieškant konstruktyvaus dialogo, suprantant ir pajaučiant kitą 
žmogų. Taip pat įkvepia mums drąsos ginti savo vertybes, draugus. 
Kiekvienąkart ieškant sprendimų sudėtingose situacijose, mokomasi 
kūrybiškai ir laisvai reaguoti, improvizuoti, klysti ir pasitaisyti, bandyti iš 
naujo – pajausti savo galią būti aktyviu santykių ir gyvenimo dalyviu, o ne 
aplinkybių auka. 

“Mes visi esame aktoriai (=aktyvūs veikėjai) – būti piliečiu reiškia ne gyventi

visuomenėje, o ją keisti“. Augusto Boal
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Forumo teatras emocinių ir socialinių 
kompetencijų bei psichologinio atsparumo 
ugdymo procese

Forumo teatras yra Engiamųjų teatro sistemos dalis. Jo kūrėjas Augusto Boal 
gimė ir gyveno Brazilijoje (1931 – 2009) (vėliau savo metodus taikė ir kitose 
Pietų Amerikos bei Europos šalyse). Forumo teatras kilo kaip atsakas į 
socialinę neteisybę, pažeidžiamas žmogaus teises, priespaudą ir išnaudojimą. 
Suvokdamas, kad nors ir labai norėtume tiesiog pašalinti agresorius iš savo 
gyvenimo, to dažniausiai padaryti negalime ir esame priversti – kartais 
daugybę metų – su jais kovoti, pasipriešinti, nesileisti palaužiami – jis vystė 
sistemą, kuri leistų „repetuoti“ įvairius elgesio būdus, kurie padėtų nepalūžti, 
išgyventi, apginti save ir sau brangius žmones, įtraukti kitus į nesmurtinę 
komunikaciją. Augusto Boal kreipė dėmesį tiek į visuomenės problemas ir 
patiriamą priespaudą, santykius tarp skirtingų visuomenės sluoksnių, 
susidūrus su jėgos struktūromis, tiek į asmeninius žmonių santykius, į 
neteisybę, patiriamą šeimose, tarp draugų ar artimoje aplinkoje. 

Vienas stipriausių Forumo teatro aspektų yra tai, kad jame nėra pasyvių 
žiūrovų – visi turi galimybę būti aktyviais diskusijų arba paties spektaklio 
dalyviais, o sprendimas likti pasyviu – taip pat tampa sąmoningu žmogaus 
pasirinkimu, kurį vėliau yra proga reflektuoti. 

Šis metodas yra demokratiškas. Jame nėra vienos „teisingos“ tiesos, visos 
nuomonės yra vertingos ir vertos pagarbos, visi – net patys netikėčiausi – 
pasiūlyti problemų sprendimo būdai yra girdimi, aptariami ar suvaidinami 
scenoje. Kartu tai – diskusinis metodas, kuris padeda išmokti kalbėtis, 
klausytis ir bendradarbiauti, todėl ieškoma būtent nesmurtinių ir kiek 
įmanoma pagarbesnių būdų problemoms spręsti. Augusto Boal laikėsi 
nuomonės, kad Forumo teatro scena yra ta vieta, kur žmonės gali išmokti 
pajausti savo galią ir įtaką, pasiryžti imtis veiksmų siekiant pokyčių, tam 
tikra prasme „repetuoti gyvenimą“, kad vėliau ir savo kasdienybėje galėtų 
pritaikyti šių pratimų metu įgytus įgūdžius. 
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Forumo teatro principai ir eiga

Įvertinome, kad kaip labiausiai diskriminuojamas grupes tiek tarp Forumo 
teatro dalyviai patys kuria etiudus, remdamiesi savo bei draugų patirtimi. 
Etiudui niekada nėra parenkama konkreti situacija, siekiant apsaugoti jos 
dalyvius išlaikant jų konfidencialumą, tačiau sukuriama situacija, kuri 
atspindi tuos sunkumus, kuriuos patiria dalyviai – šiuo atveju gimnazijos 
moksleiviai. Šio projekto metu labai svarbiu tapo projekto pradžioje atliktas 
emocinių ir socialinių sunkumų tyrimas, kuris labai ryškiai atskleidė, su 
kokiais skauduliais – mokykloje, šeimoje ar visuomenėje – susiduria šie 
jauni žmonės. Šio tyrimo rezultatai tapo atspirties tašku kuriant etiudus, 
kurie būtų aktualūs tiek patiems jauniesiems aktoriams, tiek ir platesnei 
mokyklos bendruomenei. 

Sukurtos situacijos yra repetuojamos, „gludinamos“, dalyviai siekia kuo labiau 
įsijausti į savo vaidinamą personažą, perprasti jų motyvaciją elgtis vienu ar 
kitu būdu bei tuo metu kylančius jausmus. Kiekvienas personažas turi savo 
vardą, amžių ir gyvenimo istoriją. 

„Mums visiems verta dalyvauti teatre – kad sužinotume, kas mes esame ir

atrastume, kuo galime tapti“. Augusto Boal
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Forumo teatro etiudą sudaro tokie personažai: auka, skriaudėjas ir neutralieji. 
Auka – tai tas asmuo, kuris labiausiai nukenčia tam tikroje socialinėje 
situacijoje. Skriaudėjas – tas, kuris yra agresorius, tyčiojasi, engia ar kitaip 
kenkia aukai – dėl tam tikrų jam žinomų ar nujaučiamų priežasčių. 
Neutralieji – didžiausia žmonių, dalyvaujančių spektaklyje, grupė. Kai kada 
jie slapta prijaučia aukai, kai kada (dažnai iš baimės) antrina agresoriui, o 
kitais atvejais – yra visiškai abejingi tam, kas vyksta aplink juos. Kai kada jie 
galbūt tik apsimeta abejingais, nes bijo, kad skriaudėjo agresija gali nuo 
aukos būti nukreipta į juos, tad tokiu būdu bando apsisaugoti. 

Kai etiudas jau pristatomas publikai, jį moderuoja specialiai apmokytas 
žmogus, Forumo teatro sistemoje vadinamas Džokeriu. Kaip ir nurodo 
kylančios asociacijos, tai yra korta kaladėje, kuri yra neutrali, nepriklauso 
nei vienai spalvai, tačiau turi išskirtinių galių. Forumo teatro spektakliuose 
Džokeris yra tarpininkas tarp aktorių ir žiūrovų. Jis apšildo publiką, 
užmezga su ja emocinį ryšį, pristato etiudus bei personažus ir 
struktūruoja diskusiją. Labai svarbu, kad Džokeris ne atskleistų savo 
asmenines nuostatas ar nuomonę, bet būtų atviras žiūrovų sakomoms 
mintims ir idėjoms. Nepaisant to, jis nėra ir visai neutralus. Viduje jis 
visada prisimena, kad yra tas, kuris gina žmogaus teises, yra prieš 
diskriminaciją ir smurtą bei nori padėti žmonėms susikalbėti, kurti 
pagarbų dialogą. 

„Monologai tarp šalių, socialinių klasių, rasių, daugybė namie ir mokyklojesakomų

monologų ... Kada jie pasiekia tikro dialogo lygį? O gal mes tiesiog kalbame ir kartais

sustojame kalbėję, užuot iš tikrųjų kalbėjęsi ir klausęsi?“. Augusto Boal

Kai etiudas jau yra vaidinamas publikai, personažai pasako savo vardus, amžių, 
vietą, kurioje vyksta veiksmas ir suvaidina trumpą spektaklį (paprastai iki 
15 minučių). Etiude turi būti atskleista aiški problema su aukos, skriaudėjo 
ir neutraliųjų personažais. Situacija sustabdoma blogiausiame taške, kai 
konfliktas ar engimas pasiekia kulminaciją, tačiau niekada nevaidinama 
iki to momento, kai nieko pakeisti nebeįmanoma (savižudybės, 
nužudymo ar pan.). Tada vaidinimas sustabdomas ir Džokeris kviečia 
publiką diskusijai. Patys žiūrovai nusprendžia, kas šioje situacijoje yra 
auka, skriaudėjas ir neutralieji – kai kada jie situaciją pamato visai kitaip, 
negu ją kūrę aktoriai, pvz., nusprendžia, kad didžiausias agresorius šioje 
situacijoje yra visai kitas, nei buvo planuota parodyti. Tokiu atveju – 
kadangi tai yra demokratiškas metodas – toliau veiksmas tęsiamas pagal 
tai, kaip jį mato žiūrovai, o ne tai, kaip buvo planuota pradžioje. 
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Augusto Boal vartojo sąvoką spect-actor (žiūrovas-aktorius), norėdamas 
parodyti, kad žiūrovai šiame teatre nėra pasyvūs, jie visi yra aktoriai arba 
aktyvūs veikėjai. Žiūrovai taip pat įvertina, ar tai, ką jie mato scenoje yra 
realistiška – ar tai vyksta ir jų gyvenimuose – bei įvardina, kokias problemas 
mato parodytame etiude. Žiūrovams yra pasakoma, kad dabar yra tik jų 
galioje nuspręsti, ar ši situacija ir liks tokia pati, kaip jie matė scenoje, ar 
kažkas gali pasikeisti geresne linkme. Kartu atkreipiamas dėmesys, kad tai 
– ir tikro gyvenimo repeticija – gyvenime jie irgi dažnai gali spręsti, kaip 
elgtis ir reaguoti ir jei niekada nieko nedarys ir rinksis visada likti pasyvūs, 
tai ir realios jų gyvenime matomos problemos kartosis ir nebus išspręstos. 

Žiūrovams pasakoma, kad dabar situacija bus vaidinama antrą kartą ir dabar 
jie galės bet kuriuo momentu sustabdyti veiksmą ir pakeisti vieną iš 
personažų scenoje bei išbandyti naujus būdus, galinčius padėti pakreipti 
matytą situaciją geresne linkme. Viena svarbiausių Forumo teatro 
taisyklių šiame etape – keičiami gali būti tik auka ir neutralieji, bet ne 
skriaudėjas. Ši taisyklė susilaukia įvairių komentarų ir reakcijų. Kai kada 
žiūrovai pyksta, kad taip yra neteisinga – kadangi už situacijoje kylančius 
sunkumus atsakingas smurtautojas, keistis turi būtent jis, o ne kiti 
asmenys. Ir tai yra visiška tiesa! Tačiau, kad ir kaip būtų gaila, realiame 
gyvenime toli gražu ne visada galime pašalinti agresorius iš savo 
gyvenimo, jų išvengti ar gražiuoju paprašyti elgtis kitaip. Tad 
neišvengiamai tiems, kas yra šalia, tenka ieškoti būdų, kaip neleisti 
smurtui ir agresijai įsigalėti – su tuo kovoti, pasipriešinti, apginti save ir 
draugus, o galbūt rasti būdų net ir su smurtautoju pereiti į kitokį, 
pagarbesnį santykį. 

Situacija vaidinama antrą, kai kada ir trečią ar ketvirtą kartą. Dabar žiūrovai 
gali bet kada sustabdyti veiksmą – tą padaro garsiai suplodami, o 
Džokeris sustabdo spektaklį, aktoriai sustingsta. Tai yra ta galimybė, kur 
kiekvienas gali pabandyti savo sprendimo būdus, siekdami pakeisti 
situacijos baigtį į gera. Priklausomai nuo Džokerio nurodymų, jie gali arba 
duoti patarimą pasirinktam personažui arba patys ateiti į sceną ir jį 
pakeisti, pradėti vaidinti vietoje jo. Tada, Džokeriui davus ženklą, situacija 
tęsiama toliau, tik dabar jau įtraukiami žiūrovų pasiūlyti elgesio būdai. 
Eigoje žiūrovai gali vėl stabdyti veiksmą ir bandyti įtraukti naujus 
pakeitimus. Šio proceso esmė nėra rasti vieną patį teisingiausią situacijos 
sprendimą – kai kada nepavyksta pakeisti scenoje matomos situacijos, 
kas tik dar labiau parodo, kad su smurtu kovoti nėra taip paprasta. Kai 
kada situaciją pavyksta pagerinti vos vos, o kai kada – ir išspręsti. Vis tik 
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visų šių bandymų tikslas – rasti kuo daugiau galimų sprendimo būdų, 
praplėsti suvokimą apie situaciją, pamatyti, kaip neutralieji, „nesikišdami“ 
į problemą, ją aštrina ir leidžia smurtautojui pasijausti nebaudžiamu ir 
visagaliu. Susidūrę su sunkiomis situacijomis, dažnai pasimetame ir 
reaguojame stereotipiniu – mums įprastu – būdu. Šie bandymai scenoje 
leidžia pabandyti reaguoti kitaip, įvairiauir tikrame gyvenime susidūrę su 
panašiomis situacijomis, mažiau sustingstame, nes savo repertuare 
turime daug daugiau galimų įveikos būdų. 

Po vaidinimo Džokeris aptaria su žiūrovais, kokios problemos ir kodėl 
išsisprendė, kokios – ne ir ką jie išsineša į savo gyvenimus bei padrąsina 
būti drąsiais ir aktyviais. 

Taigi, kaip galime matyti, šis metodais yra labai tiesiogiai susijęs su 
psichologinio atsparumo bei socialinių – emocinių kompetencijų ugdymu. 
Visų pirma, dalyviai ir žiūrovai mokosi identifikuoti ir įvardinti kylančias 
emocijas, be to, garsiai kalba apie socialines problemas – tas, kurias mato 
scenoje ir gyvenime. Forumo teatras suteikia galimybę pajausti tai, ką 
jaučia skriaudžiamas ar diskriminuojamas žmogus, tie, kurie tuo metu yra 
šalia jo, o kai kuriais atvejais pavyksta susitapatinti ir su skriaudėju ir giliau 
pajausti, kas jį verčia naudoti agresiją santykiuose – tai didina emocinį 
raštingumą ir vysto empatiją. Diskutuodami apie socialines problemas, 
dalyviai turi galimybę pagalvoti, kaip jie patys elgiasi ar elgtųsi panašiose 
situacijose, kur jiems kyla didžiausi sunkumai. Kai kada Forumo teatro 
scena apskritai gali parodyti, kad kai kurios situacijos – kurios vyksta 
kasdien ir kurių jau net nebepastebime – iš tiesų yra žalojančios. Jau vien 
tai padeda pradėti geriau atskirti sveiką ir toksišką aplinkas. O svarbiausia 
dalis – bendradarbiavimas ieškant problemų sprendimo būdų. Tai įgalina, 
suteikia jausmą, kad nesi bejėgis, kai iškyla sunkumai, be to, gerokai 
praplečia reagavimo būdus, apie kuriuos galbūt net nebūtum pagalvojęs. 
Gebėjimas lanksčiai reaguoti į situacijas, kūrybingai jas spręsti yra glaudžiai 
susijęs su psichine sveikata. Ši patirtis taip pat įkvepia pabandyti ir išdrįsti – 
ypač kreipiamas dėmesys į „neutraliuosius“. Išbandant įvairius sprendimo 
būdus scenoje, dažniausiai labai ryškiai atsiskleidžia, kad neretai užtenka, 
kad vienas neutralus stebėtojas užsistotų kenčiantį ir tada kiti taip pat 
įgauna drąsos apsiginti ir apginti kitą prieš agresorių. Kai kada pavyksta 
net ir rasti būdą susikalbėti su „skriaudėju“, nors tai įvyksta toli gražu ne 
visada. Tai atspindi ir realybę – nors yra svarbu konfliktuojančioms pusėms 
susikalbėti, bet visų pirma, smurtas turi būti vienareikšmiškai stabdomas – 
kol jis vyksta, susikalbėjimas nėra įmanomas. 
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Projekto metu naudoti ir labiausiai 
pasiteisinę žaidimai, pratimai,                                    
teatro formos – praktiniai patarimai

Kiekvieną užsiėmimą su kiekviena dalyvaujančia klase pradėdavome kurdami 
bendrą jaukią atmosferą, kurią bendruomenė jaučia susibūrusi prie laužo. 
Paprastai prašydavome dalyvių susėsti ratu, vizualizuoti viduryje esantį laužą 
ir visiems darniai trinti rankas – o tai labai pakelia energijos lygį! – ir, 
vedėjui/užsiėmimo moderatoriui davus ženklą, visiems darniai, kaip vienai 
didelei šeimai ar bendruomenei – kartu suploti, taip, kad tai skambėtų kaip 
vienas suplojimas. Norint sklandžiai dirbti, būtina nuo pat pradžių sukurti 
saugią ir bendradarbiaujančią atmosferą. 

Nors grupių dalyviai dažniausiai buvo pažįstami, vis tik net ir su jais žaisdavome 
susipažinimo žaidimus, siekiant paskatinti bendravimą ir užmegzti akių bei 
verbalinį kontaktą vieniems su kitais. 
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Susipažinimo žaidimo pavyzdys

LABA DIENA. Dalyviai laisvai vaikšto po patalpą, stengdamiesi tyrinėti erdvę, 
tačiau kartu ir turi, susitikę kitą dalyvį, paspausti jam ranką ir pasakyti savo 
vardą bei vieną įdomų dalyką apie save (tema gali būti parinkta iš anksto). 
Visas žaidimo įdomumas yra tame, kad dalyvis negali paleisti kito 
žmogaus rankos, kol kita ranka nesusiranda kito dalyvio rankos ir jos 
nepaspaudžia  - taip audžiasi dalyvių tinklas – besimainantis, bet 
nuolatiniame ryšyje. Antroje dalyje galima duoti instrukciją sakyti ne savo 
vardą, o to žmogaus, kuriam spaudžiama ranka. 

Dirbant su grupe, svarbu nuolat stebėti dalyvių energijos lygį, nuotaiką. Pagal 
tai parenkami žaidimai, padedantys arba susikaupti, arba atsipalaiduoti, 
pakelti energijos lygį. Taip išlaikomas tinkamas nusiteikimas darbui. 
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Susikaupimo žaidimų pavyzdžiai

SKAIČIUOTI IKI 3. Dalyviai suskirstomi poromis ir turi poroje skaičiuoti iki trijų. 
T.y., pirmasis dalyvis sako „vienas“, antrasis „du“, trečiasis „trys“ ir vėl iš 
naujo, kol pora pagauna ritmą ir pajaučia vienas kitą. Vėliau skaičius 
„vienas“ pakeičiamas suplojimu, skaičius trys – kojos treptelėjimu. Galima 
dalyvių prašyti atlikti šitą užduotį užsimerkus. 

RITMO PERDAVIMAS. Dalyviai stovi ratu, pasakoma, kad žaidimas vyks tyloje ir 
kad svarbiausias dalykas yra akių kontaktas. Šio žaidimo metu ratu 
siunčiamas plojimas. Pradeda vedėjas suplodamas kartu su šalia jo 
esančiu žmogumi (būtinai palaikant akių kontaktą) – jie turi suploti kaip 
vienas žmogus, kad girdėtųsi tik vienas plojimas. Tada plojimas 
siunčiamas toliau – dalyvis pasisuka į kitoje pusėje esantį žmogų ir suploja 
su juo ir t.t. Galima keisti plojimo tempą – lėtinti, greitinti, pasiųsti į grupę 
daugiau plojimų. 
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Energijos pakėlimo žaidimų pavyzdžiai

STOTI-EITI. Dalyviams duodama pirmoji instrukcija: „kai sakau „eiti“, jūs turite 
sustoti, kaip sakau „stoti“, jūs turite eiti“. Dalyviai vaikšto po erdvę, o vedėjas 
pakaitomis pasako „stoti“ arba „eiti“, o dalyviai turi daryti priešingai. Tada 
įvedama papildoma taisyklė: „kai aš sakau „pašokti“, jūs turite pritūpti, kai 
sakau „pritūpti“, jūs turite pašokti“. Kurį laiką žaidimas vyksta toliau, vedėjui 
vis pasakant žodžius „eiti“, „stoti“, „pašokti“, „pritūpti“, o dalyviams 
atitinkamai reaguojant. Tada įvedama dar viena sąlyga – ją galima pateikti 
įvairią, priklausomai nuo dalyvių nuotaikos, vedėjo kūrybingumo, pvz., „kai 
sakau „meilė“, jūs turite visu kūnu parodyti, kaip visų nekenčiate, o kaip 
pasakysiu „neapykanta“, turėsite visais įmanomais būdais parodyti, kaip 
visus mylite. 

SPALVOS. Visi vaikšto po erdvę. Vedėjui pasakius kokią nors spalvą, visi turi 
susirasti tą spalvą kambaryje ir prie jos „prilipti“ – sustingti. Vėliau gali būti 
sakomis dvi, trys ar keturios spalvos, kas reiškia, kad jas pasakius 
kiekvienas dalyvis turi įsigudrinti sustingti vienu metu liesdamas visas 
nurodytas spalvas. 
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VAISIŲ LĖKŠTĖ. Dalyviai padalinami į keturias grupes: bananai, obuoliai, 
braškės ir apelsinai. Visi dalyviai susėda ratu ant kėdžių, o vedėjas stovi 
viduryje ir pasako kurį nors vaisių, pvz., „vietomis keičiasi... bananai!“, o tai 
reiškia, kad visi, kas pakliuvo į bananų grupę, turi pašokti ir rasti sau kitą 
kėdę. Tas, kuris nespėja, lieka viduryje ir sako, kurie vaisiai keisis vietomis 
dabar. Galima sakyti ne konkretų vaisių, o „ vaisių lėkštė“ – tada visi pašoka 
ir ieško sau naujos vietos. Pamažu šis žaidimas gali tapti asmeniškesnis – 
duodama instrukcija, kad keičiasi vietomis nebe vaisiai, o visi, turintys 
kokią nors savybę, pvz., „mėgstantys kavą“ – vėliau sugalvojama vis 
daugiau savybių, o žaidimas įgauna visai kitą pobūdį  - dalyviai sužino vieni 
apie kitus vis daugiau dalykų ir taip susipažįsta ir patiria bendrumą. 

Tai yra bendri žaidimai, kurie rekomenduojami dirbant bet kokia tema. Tačiau 
šiame projekte mes itin koncentravomės į emocinius – socialinius įgūdžius 
ir psichologinį atsparumą, tad parinkome su šia tema susijusių žaidimų ir 
pratimų. Žaidžiant suderinami keli svarbūs dalykai – atsipalaidavimas ir 
gera nuotaika, o kartu pamažu vis labiau gilinamasi į svarbias temas ir 
dalyviai pradeda nebe tik smagiai leisti laiką, bet ir reflektuoti savo elgesį, 
labiau suprasti, kokiais modeliais jie vadovaujasi gyvenime, kas jiems 
padeda, o kas apsunkina savijautą ar bendravimą su kitais. 



Žaidimų pavyzdžiai (emocinės-socialinės 
kompetencijos, psichologinis atsparumas)

KALBĖTI IR KLAUSYTI. Grupei pasakoma, kad jie kurį laiką pagalvotų, apie ką 
norėtų pasidalinti su kitais (galbūt apie skaitytą knygą, o gal apie kelionę). 
Tada dalyviai suskirstomi poromis. Jų užduotis – pasidalinti savo istorija su 
porininku, bet abu poroje turi tai daryti vienu metu. Jie negali nekalbėti, 
bet kartu ir turi stengtis kuo daugiau prisiminti iš to, ką pasakoja kitas. 
Vėliau būtina refleksija, kurios metu dalyviai pasidalintų patyrimu ir 
sąsajomis su realiu gyvenimu. Galimi klausimai: kaip jautėtės, kalbėdamas 
ir klausydamas vienu metu? Kas jus labiausiai erzino? Ar atpažįstate 
panašių situacijų iš savo gyvenimo? Galbūt galite pateikti pavyzdžių? Ar šis 
pratimas gali padėti pagerinti tolesnę komunikaciją mūsų grupėje? Kai 
kada galima susieti ir tai, kad mums nebūtina garsiai kalbėti, kad būtų 
sunku girdėti kitą – galime būti tiesiog per daug įnikę į savo pačių mintis, 
kurios užgožia pašnekovą. 

27



STUMTI, BET NE NUGALĖTI. Šis pratimas tiesiogiai susijęs su atsparumu, 
padeda įsisąmoninti, kaip mes naudojame galią ir jėgą, kas mums padeda 
nepasiduoti, bet ir nesužeisti, nepažeminti kito. Tai – pusiausvyros taško 
radimas. Dalyviai suskirstomi poromis, tarp jų – menama arba tikra linija. 
Kiekvienas poros narys turi išlikti savo linijos pusėje. Jie turi žiūrėti vienas į 
kitą ir liestis delnais. Jų tikslas yra stumti, nepasiduoti, bet ir nelaimėti. 
Poros negali kalbėtis, bet negali būti ir pasyvios – t.y., tik pasyviai stovėti 
liesdamiesi rankomis – jie turi stumti ir taip išbandyti savo jėgą, galią, 
mokytis ją valdyti. Galima tęsti užsimerkus. Pradžioje būna tiesiog smagu, 
bet vėliau ateina gilesnės įžvalgos. Po pratimo reikalinga refleksija. Galimi 
klausimai dalyviams: kaip jautėtės užsiėmimo metu? Kaip supratote 
užduotį? Ką jums reiškia, kai negalite laimėti? Ar pavyko pajausti 
pusiausvyros momentą, kai abu naudojote savo galią, bet nei vienas 
nenugalėjote kito? Kokias matote sąsajas su savo gyvenimo santykiais? 
Kaip išlikti sąmoningiems naudojant galią?
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EIME SU MANIMI. Pratimas padeda pamatyti, kiek mums svarbu įtikinti kitus 
savo teisumu, atrasti, kaip reaguojame į situacijas, kai patiriame 
spaudimą, kada pasiduodame, o kada galime atsilaikyti. Dalyviai 
suskirstomi poromis. Pratimo metu vienas nuolat kviečia kitą „eime su 
manimi“ (galima sugalvoti ir temą, tekstą, kuo norime įtikinti priešininką, 
bet kai kada net paveikiau tiesiog kviesti eiti kartu, žaidžiant tik kūno 
kalba, intonacijomis ir t.t.). Reikia stengtis daryti viską, kad kitas sutiktų su 
pasiūlymu, o porininkas turi stengtis atsilaikyti kuo ilgiau. Po penkių 
minučių keičiamasi vaidmenimis. Po pratimo būtina refleksija. Galimi 
klausimai: Kaip jautėtės užduodami klausimą ar bandydami į jį atsakyti? 
Kas privertė pasakyti TAIP (jei privertė)? Kodėl iki pabaigos sakėte NE (jei 
sakėte)? Ar buvo momentų, kai sakėte kitaip, negu norėjosi viduje? Kokias 
sąsajas matote su savo gyvenimu, santykiais? Kaip išlikti ištikimam 
vidiniam jausmui, kai yra stipri išorės įtaka?
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Vertybių išsiaiškinimas

Tai yra atskira užsiėmimų dalis, ją stengiamės naudoti visada, kai ruošiamės 
Forumo teatro etiudui. Šis pratimas „pažadina“ dalyvių jausmus ir priverčia 
giliau susimąstyti apie turimas nuostatas ir įsitikinimus, o taip pat padeda 
mokytis aiškiai ir raiškiai išsakyti savo nuomonę, nenuvertinant kito – visos 
nuomonės atliekant šį pratimą yra svarbios ir vertos pagarbos. Tačiau tai 
nereiškia, kad išgirdus kitaip mąstančių argumentus, negalima jos pakeisti 
– tai ne pralaimėjimas, o lankstumas, padedantis augti ir tobulėti. 

Ant grindų sudedami lapeliai: „visiškai sutinku“, „sutinku“, „galbūt sutinku“, 
„galbūt nesutinku“, „nesutinku“, „visiškai nesutinku“ (nebūtinai jie turi būti 
tokie – kiekvienas vedėjas gali turėti savo variantus). Dalyviams skaitomi 
įvairūs – dažnai labai provokuojantys – teiginiai. Išklausę teiginį, jie turi 
atsistoti prie to lapelio, kuris labiausiai atspindi jų reakciją į perskaitytą 
teiginį. Visiems pasirinkus savo vietą, vedėjas prieina prie pasirinktų 
žmonių ir prašo jų pasakyti, kodėl jie taip galvoja. Auksinė žaidimo taisyklė 
– kiekvienas atsakymas turi prasidėti žodžiais „aš manau“, siekiant atkreipti 
dėmesį, kad nėra universaliai teisingų ar neteisingų nuomonių. Kiti dalyviai 
turi pagarbiai išklausyti kalbančiojo, net jei jam visiškai nepritaria – 
negalima nutraukti, ginčytis, tildyti. Tokiu būdu yra galimybė pagaliau 
išgirsti tuos žmones ar tas nuomones, kurias būtume linkę iš karto atmesti, 
į jas net nesigilindami. Šis pratimas padeda pamatyti grupės nuostatas 
apskritai, jos tolerancijos lygį, diskriminacijos apraiškas ir tai tampa svarbiu 
pagrindu vėliau kuriant Forumo teatro etiudus. Kartu įtraukiami teiginiai 
ne tik apie vertybes, bet ir apie situacijos matymą, siekiant susidaryti 
vaizdą apie tai, kaip ta pati bendruomenė mato savo aplinką – neretai ir 
patiems bendruomenės nariams svarbu pamatyti, kaip skirtingai jie 
vertina tuos pačius dalykus (pvz.,  patyčių paplitimą mokykloje). 

Galimi teiginiai vertybių išsiaiškinimui (naudoti šio projekto metu): 
Elgesio problemų turintys vaikai yra tiesiog blogi
Noriu, kad homoseksualūs žmonės turėtų teisę tuoktis
Nekenčiu valkatų -  jie gadina miesto vaizdą
Mano mokykloje patyčių nėra

Teiginių gali būti gerokai daugiau, paprastai šis pratimas labai skatina pereiti 
prie rimtų temų, pasiruošti Forumo teatro kūrimui svarbiomis temomis. 
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Vertybių išsiaiškinimas visų pirma susijęs su socialinėmis kompetencijomis – 
gebėjimu aiškiai ir argumentuotai reikšti savo nuomonę ir pagarbiai, 
nepertraukiant klausyti oponento. Gilesniame lygmenyje tai susiję ir su 
emocinių kompetencijų ugdymu – neretai mes nesame pajėgūs išklausyti 
kitokios nuomonės, mus užvaldo stiprūs jausmai, noras nutraukti, nugalėti 
pašnekovą. Tačiau šitas pratimas priverčia mokytis išbūti ne tik su 
nepriimtina kito žmogaus nuomone, bet ir su savo sunkiais jausmais, juos 
atlaikyti ir perdirbti. Psichologinio atsparumo prasme, tai yra galimybė 
mokytis drąsiai reikšti save ir savo vertybines nuostatas, jas aiškiai 
iškomunikuoti, išlikti dialoge ir santykyje su kitais, nepaisant skirtingumų. 
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Vaizdinių teatras

Tai – svarbus perėjimas nuo žaidimų ir diskusijų prie emocinės išraiškos kūnu, 
gebėjimo parodyti visu savimi svarbą to, kas vyksta ir ką bandoma 
pasakyti. Vaidinant Forumo teatro etiudą scenoje, žiūrovai ne tik klauso 
sakomų žodžių – tai, kiek jie įsitrauks, kaip jausis, reaguos, kiek bus linkę 
pajausti empatijos kenčiančiam žmogui, labai priklauso ir nuo to, kaip 
aktoriai gebės savo jausmus perteikti scenoje neverbaliniais būdais. 

 „Teatras – tai menas žiūrėti į save“. Augusto Boal

Vaizdinių teatras, kaip ir Forumo teatras, taip pat yra Augusto Boal sukurtas 
metodas. Jis buvo naudojamas arba kaip viena iš dalių prieš rengiant 
etiudus, arba kaip visai atskiras metodas, pvz., su dalyviais, kuriems 
sunkiau mintis reikšti žodžiais. 

32



Galimi Vaizdinių teatro pratimai

STATULOS IR EMOCIJOS – emocijų raiška per kūną. Grupė padalinama į dvi 
dalis – gali išsiskaičiuoti pirmais-antrais. Jie turi vaikščioti po erdvę tylomis 
ir kažkuriuo momentu vedėjas pasako numerį ir emociją, jausmą, 
nuotaiką. Visi, kuriems priskirtas tas numeris, turi sustingti kaip statula, 
išreiškianti šitą emociją (toje vietoje, kur tuo metu yra). Kita grupė tuo 
metu atsiduria spontaniškame muziejuje ir yra pakviečiami apžiūrėti 
eksponatus. Dalyviai skatinami apžiūrėti visus eksponatus. Jų prašoma 
statulų neliesti ir nebandyti su jomis pabendrauti. Būtina sudrausminti, jei 
tyčiojasi, bando liesti ar prakalbinti. Vedėjas uždaro muziejų ir visi vėl 
vaikšto. Patariama pasiūlyti bent po tris emocijas kiekvienai grupei. 
Pasiūlymai emocijoms: liūdnas, laimingas, išdidus, išsigandęs, suirzęs, 
svajojantis, susirūpinęs, galingas, bejėgis ir pan. 
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EMOCIJŲ MUZIEJUS – vaizdinių teatro dalis, pasirengimas diskutuoti 
socialinėmis temomis. Grupė padalinama į dvi dalis, vienos prašoma 
palaukti už durų, o kita ruošiasi. Laukiantiesiems pasakoma, kad jie 
aplankys muziejų, turės stebėti statulas ir suprasti, kokia šito muziejaus 
tema. Jiems negalima liesti statulų, su jomis bendrauti ar kaip nors 
trukdyti – tik stebėti. Viduje esančiai grupei pasakoma, kad jie visi turės 
būti statulos muziejuje tema „agresorius“ (pavyzdžiui). Jie visi turi 
pagalvoti patys sau ir, sugalvoję, kokiu agresoriumi nori būti, suformuoti 
statulą. Būtina įspėti, kad gali tekti ilgai taip stovėti, todėl svarbu pasirinkti 
tinkamą pozą. Pasakoma, kad kiti bus pakviesti aplankyti muziejaus. 
Atėjus grupei, jie kviečiami žiūrėti ir sakoma - įsitikinkite, kad apžiūrėjote 
visas statulas, pabandykite pajausti muziejaus atmosferą, kaip jame 
jaučiatės? Kas kartojasi? Galiausiai paklausti, kokia muziejaus tema? 
Atspėjus statulos trumpam atgyja. Grupės keičiasi vietomis. Po pratimo 
rekomenduojama refleksija, kurios metu dalyviai aptaria, kaip jautėsi 
bandydami išreikšti tam tikras emocijas ar temas kūnu, kaip sekėsi 
atpažinti, kas padėjo, o kas labiausiai klaidino. 
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Šis pratimas labiausiai susijęs su emocinių kompetencijų ugdymu. Ne tik 
vaikai, bet ir suaugę žmonės neretai patiria sunkumų atpažindami ir 
įvardindami savo emocijas. Ne visi gali jas tinkamai išreikšti žodžiais. Šis 
pratimas paskatina įsigilinti į konkrečias emocijas ir pabandyti pajausti jas 
savo kūne – o emocijas visada gyvena kūne – ir tada jas išreikšti 
nevartojant žodžių. Tai – svarbi pakopa emocinio raštingumo kelyje. 
Bandymas atpažinti emocijas, kai jas kūnu rodo kiti skatina empatijos 
vystymąsi – ne visi ir ne visada mums pasako, kaip jie jaučiasi, tad 
socialiniuose santykiuose itin svarbus gebėjimas yra atpažinti tam tikrus 
signalus, išraiškas, kitus neverbalinius signalus, kurie mums suteikia 
užuominą apie to žmogaus savijautą. Šis pratimas skatina atkreipti dėmesį 
ir atpažinti kitų žmonių siunčiamus ženklus apie emocinį patyrimą. 
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Mini Forumo teatro etiudai mažose grupelėse

Kiekvienoje grupėje, su kuria buvo dirbama, dalyviai kūrė savo forumo teatro 
etiudus. Jie nebuvo repetuojami, jų tikslas nebuvo jų iš karto perkelti į 
didelę sceną su žiūrovais – šiuo atveju dalyviai kūrė ir pristatė etiudus vieni 
kitiems, apie juos diskutavo ir patys ieškojo sprendimo būdų visoms 
suvaidintoms problemoms. 

Po Vaizdinių teatro tikslinga vėl susėsti į ratą visos patirties refleksijai. Šiuo 
momentu dalyviai jau būna patys padirbėję su savo nuostatomis ir 
emocijomis, įsigilinę į jiems svarbias temas. Jos dar kartą paminimos 
grupėje, apibendrinamos, dalyviai pasidalina, kokių dar minčių, įžvalgų ar 
temų atsiskleidė procese. Dalyviai paskirstomi į tris-keturias mažesnes 
grupeles (po 5-7 dalyvius), jiems duodamos minimalios instrukcijos apie 
tai, kaip turėtų sukurti etiudą – būtini personažai, trukmė, pagrindiniai 
principai. Kai kada kiekvienai grupelei duodama tema, kuria jie turės 
sukurti vaidinimą, tačiau šiame projekte pamatėme, kad tai visiškai  nėra 
būtina – iki tol vykusių veiklų metu dalyviai jau patys būna sau įsivardinę, 
kas jiems svarbu, tad etiuduose atskleidžia savo pasirinktą temą. Kiekviena 
grupelė suvaidina etiudą likusiems nariams, o vedėjas, dabar jau tapęs 
Džokeriu, diskutuoja su „publika“ ir veikia taip pat, kaip ir didžiojoje 
scenoje. Tikslas yra tas pats – mažinti bejėgystės jausmą ir ieškoti kuo 
įvairesnių išeičių iš sudėtingų situacijų. 

Kadangi Forumo teatro metodo teikiamas galimybes stiprinant psichologinį 
atsparumą ir ugdant emocines – socialines kompetencijas aptarėme jau 
kiek anksčiau, čia tik norime atkreipti dėmesį, kad dirbant su Forumo 
teatru, nėra būtina salė, žiūrovai, didelė scena ar daugybė repeticijų – tai 
yra metodas, kuris sėkmingai ir plačiai taikomas dirbant su nedidelėmis 
grupėmis, klasėse ar kitose bendruomenėse. Be visų kitų privalumų, 
darbas grupėje (pvz., klasėje) padeda dalyviams giliau pažinti vieniems 
kitus, skatina bendrumą, empatiją, atveria gilesnius bendravimo lygius. 

. 

36



Re�eksija

Kiekvieno užsiėmimo pradžioje ir pabaigoje būtinas refleksijos ratas. Jo metu 
dalyviai susipažįsta, išsako lūkesčius (pradžioje) bei įprasmina patirtį 
(pabaigoje). Vedėjas gali pats pasirinkti, kokius klausimus užduoti 
dalyviams. Paprastai prašoma pasakyti vardą, įvertinti savo nuotaiką (pvz., 
balais nuo vieno iki dešimt) ir pasakyti dar vieną dalyką apie save, apie 
temą, asociacijas apie tam tikrus vaizdinius. 

Nors visi naudojami žaidimai, pratimai, teatro etiudai yra tiesiogiai susiję su 
kompetencijų ugdymu ir atsparumo didinimu, tačiau visada yra grėsmė, 
kad tokia patirtis gali likti izoliuota, išlikti kaip įdomus patyrimas, kuris 
nebūtinai perkeliamas į gyvenimą. Dirbant visada būtina rasti pusiausvyrą 
tarp patyrimo ir įsisąmoninimo. Neįsisąmoninta patirtis yra trumpalaikė, ją 
greitai užgožia kiti patyrimai. Tačiau kai kalbame apie tai, ką patyrėme, kai 
ieškome sąsajų su savo gyvenimu, ši patirtis pamažu integruojasi, įgyja 
tęstinumą, jai suteikiami žodžiai – o tai stipriai padidina tikimybę, kad ji 
taps tolesnio gyvenimo sudėtine dalimi. 
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Baigiamasis renginys – gerosios projekto                    
patirties pristatymas. Kelios iliustracijos.

Įvykdžius visas numatytas projekto veiklas, jis buvo „vainikuotas“ dideliu 
renginiu visai mokyklos bendruomenei – jame dalyvavo virš 100 žmonių. 
Viena vertus, jis buvo skirtas plačiau parodyti viską, kas buvo nuveikta. Kita 
vertus, net ir tie žmonės, kurie dalyvavo tik baigiamajame renginyje, irgi 
turėjo galimybę truputį pagilinti savo emocines bei socialines 
kompetencijas ir nors kažkiek pastiprinti savo psichologinį atsparumą. Visa 
tai vyksta dėl to, kad niekas tokiame renginyje nėra pasyvus – dalyviai 
diskutuoja, dalinasi jausmais ir įžvalgomis, aptaria matomas problemas, 
jose dalyvaujančių asmenų motyvaciją ir jausmus, patys siūlo sprendimo 
būdus ir juos praktiškai išbando. Net ir tie, kurie pasirenka garsiai savo 
minčių nereikšti, vis tiek yra priversti susimąstyti apie tai, ką mato ir girdi, 
patirti su situacijomis susijusius jausmus. 

Kaip jau minėjome, baigiamajam renginiui buvo pasirinkti keturi etiudai, pagal 
tyrimo metu išryškėjusias aktualias mokyklos bendruomenei problemas. 
Trumpai pristatysime vieną iš dalyvių sukurtų etiudų, kuris jiems pasirodė 
itin svarbus ir jo pristatymas kėlė ir kažkiek nerimo – jis buvo sukurtas 
homofobijos tema. 
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Veiksmo vieta: mokyklos klasė, pertrauka. Veikiantys asmenys: penkios 
merginos (17-18 metų) ir du vaikinai (17 metų). 

Veiksmas: Merginos sėdi klasėje, užsiėmusios savais reikalais, vienas iš vaikinų 
stovi atokiau. Žiūrėdamas į telefono ekraną įeina antrasis vaikinas. Pamato 
savo draugą ir pribėga prie jo džiaugdamasis ir pasakodamas, kad laimėjo 
pirmą vietą koncerte, draugas džiaugsmingai jį apkabina ir jie tęsia 
pokalbį apie koncertą. Merginos susižvalgo tarpusavyje, nuskamba 
įžeidžiantys žodžiai. Visos penkios grėsmingai artėja prie vaikinų ir paeiliui 
užsipuola vaikiną, kuris įėjo į klasę, laidydamos  homofobiškus 
komentarus. Jo draugas atsitraukia ir bando būti nepastebėtas. 
Užsipultasis vaikinas bando gintis, kažką atsakyti į klausimus, bet 
merginos juokiasi vis labiau, vis stipriau tyčiojasi, vaikinas bando bėgti, jos 
jį pargriauna ir priverčia galiausiai bėgti šaukdamos – varyk iš mūsų 
mokyklos, tu niekam nereikalingas! Išsigandęs jo draugas pabėga, o 
merginos džiaugiasi laimėjimu. 

Publika gyvai reagavo į parodytą etiudą, sakydami, kad situacija jiems 
pažįstama, taip vyksta ir jų aplinkoje („ir net žiauriau“). Pagrindinės 
įvardintos problemos – patyčios, smurtas ir draugo išdavystė. Publikos 
balsavimu, konkursą laimėjęs vaikinas buvo pripažintas auka, o mergina, 
vardu Ugnė (18 metų) – didžiausia agresorė (ji etiude kurstė kitas merginas 
pulti vaikiną, prisijungti prie jos, vadovavo). Pagal taisykles, keisti scenoje 
buvo galima visus, išskyrus Ugnę. Įdomu tai, kad norintis pakeisti vaikino 
draugą salėje atsirado dar prieš pradedant vaidinti etiudą antrą kartą. Jam 
užlipus į sceną, situacija keitėsi dramatiškai. „Auka“ neliko vienas, jo 
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draugas rizikavo pats patirti patyčias ir gal net smurtą, bet, nepaisant to, 
stojo ginti savo draugo, jo užtarti, be to, atrėmė ir homofobinius 
komentarus, nenuneigdamas galimo draugo homoseksualumo, o kaip tik 
jį gindamas. Šiame etiude pakako vieno keitimo ir net nebebuvo progos 
pabandyti kitų variantų, nes publika labai džiaugėsi tuo, kaip veiksmas 
scenoje pasikeitė.

Kiek kitaip klostėsi su kitomis situacijomis. Vienoje iš jų – naujai į mokyklą 
atėjęs mokytojas patyrė nepagarbų moksleivio elgesį. Ši situacija buvo 
vaidinama net kelis kartus, žiūrovai davė įvairių patarimų personažams 
(personažai buvo įpareigoti elgtis atsižvelgdami į publikos patarimus), 
tačiau kiekvieną kartą situacija keitėsi tik vos vos – galutinio gero situacijos 
sprendimo taip ir nepavyko rasti. Todėl dažnai svarbu vaidinti bent kelias 
situacijas – vienose parodant, kad kartais užtenka vienintelio žmogaus 
aktyvumo, kad situacija pasikeistų iš esmės, o kitose atskleidžiant, kad 
kartais reikia daugybės bandymų, visų dalyvaujančių žmonių pastangų, vis 
naujų kūrybingų sprendimų paieškos, kad situacija labai iš lėto, bet vis tik 
pradėtų keistis geresne linkme. 

Čia pateikiame tik kelias iliustracijas, galbūt padėsiančias „gyviau“ įsivaizduoti, 
kaip vyksta Forumo teatro pasirodymai ir kokias galimybes jie suteikia. 
Šiuo metodu galima dirbti grupėje, bendruomenėje, galima pristatyti 
plačiai publikai, ją aktyviai įtraukiant į veiksmą. Pagal galimybes bei 
poreikius, per kelias valandas galima parodyti ir aptarti tris - keturis 
etiudus, o galima visą laiką dirbti su vienu etiudu, jį gilinant, analizuojant ir 
ieškant plataus sprendimų spektro. Kadangi šio projekto baigiamajame 
renginyje norėjome kuo plačiau nušviesti visą projekto eigą, pasirinkome 
renginyje pradžioje pristatyti teorinę dalį – patį projektą, tyrimo rezultatus, 
psichologinio atsparumo sąvoką, Forumo teatro principus, o antrąją skirti 
praktinėms iliustracijoms. Norėdami parodyti, kokias įvairias galimybes 
teikia šis metodas, pasirinkome pristatyti du pačių moksleivių sukurtus 
etiudus ir du – profesionalių aktorių, taip parodydami, kad Forumo teatre 
viskas įmanoma! Jame galima atskleisti skirtingas temas, vaidinti gali 
mėgėjai ir aktoriai, dalyviai gali įsitraukti pačiais įvairiausiais būdais – 
diskutuodami, duodami personažams patarimus, keisdami juos scenoje, 
jiems gali pasisekti greitai, arba sprendimo paieškos gali užtrukti. Kadangi 
publika buvo labai aktyvi, esame tikri, kad juos pristatomas metodas 
sužavėjo ir įtraukė!

„Vaidinti gali visi, net ir aktoriai. Vaidinti galima visur, net ir teatre“. Augusto Boal
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Dalyvių atsiliepimai apie projektą

„Aš tiesiog sprogau – mano visos emocijos išsiveržė į paviršių, staiga 
pasijaučiau labai gyva“.

„Negalėjau patikėti, matydama scenoje savo mokinę, kuri klasėje per 
pamokas bijo žodį ištarti – o čia ją pamačiau visai kitomis akimis!“.

„Turėjome naują mokinę, kuriai buvo labai sunku prisitaikyti, atsiverti. Bet 
grįžo iš užsiėmimo visa švytėdama, sako – „jaučiuosi tokia laisva!“ – ir 
nuo tada pradėjo su mumis bendrauti“.

„Pati apie save sužinojau, kad moku kalbėti ir turiu drąsos“.

„Supratau, kad kartu su kitais žmonėmis galime labai daug ką pakeisti“.

„Galutinai supratau, kad pasaulį sunaikinti gali ne blogieji, o tie, kurie nieko 
dėl to nedaro“

„Teatras – tai žinių forma. Jis turi galią keisti visuomenę. Jis mums padeda kurti 

ateitį, užuot jos tiesiog laukus“. Augusto Boal

41








	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46

