
 

 

  
 

TEATR FORUM  

NARZĘDZIE ZAPROJEKTOWANE DO ROZWOJU INTELIGENCJI SPOŁECZNEJ I 
UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI ZA POMOCĄ REAKCJI TEATRALNYCH 

 

Celem jest nauczenie się i rozwijanie inteligencji społecznej poprzez sytuacje, które są 

przedstawiane i inscenizowane, uświadamiając problemy osobiste i społeczne. 

Dzięki temu narzędziu umiejętności komunikacyjne zostaną wzmocnione, a rola 

uciśnionego/prześladowcy zostanie wykorzystana w celu ułatwienia zmiany zachowań w 

rzeczywistości jednostek/młodych przedsiębiorców 

Postawienie młodych przedsiębiorców w różnych sytuacjach i wypróbowanie większej liczby 

rozwiązań, aby wyjść z określonej sytuacji lub związku / problemu, rozwinie Inteligencję 

Społeczną 

 

Rada: Wielkość grupy 20 – 30 uczestników, 3 godziny, otwarta przestrzeń ze stołami i krzesłami, 

które pomieszczą wiele osób. 

 

Wprowadzenie 

Do prawidłowego uruchomienia narzędzia potrzebne są w grupie następujące czynności 

przygotowawcze:: 

● Wybór ról pomiędzy uczestnikami, ze szczególnym uwzględnieniem: opresora, 

uciskanego i Jokera 

● Wybór tematu/problemu do rozwiązania 

● Stworzenie Sceny Forum, w której problem ucisku i dyskryminacji przedstawiony jest w 

bardzo specyficzny sposób 

● Próby, dopracowywanie i budowanie charakteru. 

Czynności przygotowawcze pozwalają na rozpoczęcie spektaklu przed publicznością, 

prezentowaną przez Jokera. 

Po zakończeniu Sceny Joker pośredniczy między aktorami na scenie a publicznością; motywuje 

widzów do udziału w scenach, zadaje odpowiednie pytania dot.  problemu i otwiera dyskusję.; 

To czas, w którym publiczność proszona jest o zaproponowanie dowolnego rozwiązania, o ile 

jest gotowa zrealizować go na scenie, pracując, grając, reżyserując bezpośrednio z aktorami. 

Kiedy dojdą do wniosku, że represjonowani aktorzy nie poradzili sobie z represyjną sytuacją, 

zaczynają ponownie odgrywać tę scenę. W dowolnym momencie innego występu każdy na 

widowni może powiedzieć „stop!” i wcielić się w aktora reprezentującego uciśnioną jednostkę. 

Nie można zmienić roli Opresora, ponieważ byłoby to „magiczne rozwiązanie”. 

INTELIGENCJA POŁECZNA 



 

 

 

Dzięki temu procesowi uczestnicy rozumieją i doświadczają wyzwań związanych z 

proponowanym postępem. Następnie zachęca się odbiorców, aby nie tylko wyobrażali sobie 

zmianę, ale także ją praktykowali, wspólnie zastanawiali się nad sugestiami, a tym samym stali 

się upoważnieni do generowania działań społecznych. 

 

 

Refleksja grupy uczestniczącej: Istotą tego modelu nie jest wskazanie prawidłowej odpowiedzi, 

ale odkrycie wszystkich możliwych odpowiedzi, które mogą być dalej kwestionowane. 

Obserwatorzy uczą się więcej poprzez występ, choć jest on fikcyjny - jest symulacją praktyki 

artystycznej w rzeczywistości. Kiedy w rzeczywistości uczestnicy znajdą się w sytuacji podobnej 

do tej, którą próbowali w teatrze, budzą chęć do proaktywności, ponieważ czują się lepiej 

przygotowani i mają większą pewność siebie przy rozwiązywaniu konfliktu lub konkretnego 

problemu. 

 

 

 

 
Rady dla prowadzącego 

● Wybierz sceny, które wyraźnie przedstawiają problem ucisku/dyskryminacji 

● Wybierz Jokera, wyjaśniając, że musi być obecny, aktywny, ale neutralny. Joker to 

podstawa: musi być gotowy do motywowania widzów do udziału w scenach, zadawania 

pytań i zachęcania do dyskusji. 

● Jasno określ główny cel: celem nie jest zaoferowanie idealnego rozwiązania, ale 

zaoferowanie jak największej liczby możliwości w określonej roli. Zrozumienie dynamiki 

opresji i rozwój inteligencji społecznej. 


