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„Kurk lėlę - pažink save. Teatras socialinei integracijai“(toliau CC) - tai Erasmus+ projektas,
kuriuo buvo siekiama sukurti, išbandyti ir skleisti novatorišką metodą, pagrįstą kūrybiniu
požiūriu į suaugusiųjų švietimą. Metodas orientuotas į suaugusiųjų, turinčių mažiau galimybių,
poreikius, siekiant ugdyti socialinius ir pilietinius įgūdžius. Teatro ir lėlininkystės meno
pasirinkimas pagrįstas CC projekto koordinatoriaus Teatr Grodzki patirtimi, panaudojant
šią ypatingą meno formą psichikos ir fizinės negalios turinčių asmenų švietimui ir terapijai.
Nors lėlių teatras paprastai suprantamas kaip kažkas vaikiška, jis gali tapti labai veiksminga
ir patrauklia priemone,padedančia suaugusiems atskleisti savo talentus ir gebėjimus, kurie
reikalingi tikrajai socialinei integracijai.
CC projekto intelektinės veiklos rezultatai:
1. Metodinės gairės, kuriose išdėstyta lėlininkystės, kaip ugdymosi priemonės samprata;
2. Pasidalinimo gerąja patirtimi platforma, kuri gali būti naudojama kaip praktinė priemonė,
parodanti pagrindinius visų projekto partnerių darbo kūrybinėse dirbtuvėse rezultatus;
3. Kompendiumas (Vadovas), kuriame pateikiamos mokymų vadovų įgytos žinios ir patirtis
bandomųjų kūrybinių dirbtuvių metu.
2017 m. gruodžio mėnesį Škotijoje vykusių mokymų metu „Teatr Grodzki“ visiems CC
partneriams pristatė savitą metodą, naudodamas lėles ir vaizdinio pasakojimo elementus
suaugusiųjų švietimui. Po šių mokymų visi partneriai išbandė CC metodus, dirbdami su
numatytomis tikslinėmis grupėmis, tą metodą taikė ir tobulino pagal konkrečius tikslinių
grupių poreikius.
Remdamiesi savo kūrybinių dirbtuvių patirtimi partneriai kartu parengė Metodines Gaires,
skirtas socialinei integracijai, naudojant lėlių teatro metodus suaugusiųjų švietimo programose.
Taip pat partneriai drauge kūrė išsamesnį Vadovą-Kompendiumą. Kompendiumas - tai
dokumentas, kuriame pristatoma 10 skirtingų veiklos procesų su apčiuopiamais rezultatais.
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Menas kaip integracijos metodas

Kas yra „Erasmus +“?
Šis leidinys ir CC projektas finansuojamas „Erasmus +“programos. „Erasmus +“ yra Europos
Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa. Ji vykdoma septynerius metus
(2014–2020 m.) Ja siekiama modernizuoti švietimą, mokymą ir jaunimo darbą visoje
Europoje. Ji yra atvira švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto organizacijoms, viso gyvenimo
mokymosisektoriams, įskaitant mokyklinį švietimąir aukštąjį išsilavinimą, suaugusiųjų
švietimą ir jaunimo sektorių. Visų pirma, CC projektas finansuojamas pagal KA2 veiklą
„Bendradarbiavimas inovacijų srityje ir keitimasis gerąja patirtimi: strateginės partnerystės
suaugusiųjų švietimui“. KA2 veikla leidžia įvairių dalyvaujančių šalių organizacijoms
bendradarbiauti, plėtoti, dalytis ir perduoti pažangiąją patirtį bei novatoriškus metodus
švietimo, mokymo ir jaunimo srityse.
Daugiau informacijos apie „Erasmus +“ rasite šioje svetainėje:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Kodėl sukurtas šis Kompendiumas?

Šiame dokumente pateikiamos bandomųjų kūrybinių dirbtuvių metu mokymų vadovų
sukauptos žinios ir patirtis. Jame aprašomas mokymosi procesas, kuris buvo kuriamas
kartu su projekto dalyviais. Partneriai aprašė procesą, surinko duomenis ir atkreipė dėmesį
į paveikiausių metodų naudojimą kūrybinėse dirbtuvėse. Duomenys yra aprašyti tam, kad
profesionalai, ketinantys pasinaudoti šiuo metodu, galėtų rinktis iš daugybės pavyzdžių,
pritaikydami juos savo išsikeltiems tikslams.
Kuriant šį dokumentą kiekvienas partneris aprašė savo veiklą, jos turinį ir atliko pataisymus,
pagrįstus grįžtamuoju ryšiu, kuriuo dalinosi partneriai. CSC Danilo Dolci organizacija
rūpinosi dokumento galutine redakcija ir grafiniu dizainu.
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Socialinė integracija gali turėti skirtingas reikšmes priklausomai nuo konteksto, tačiau mes
neišsikėlėme tikslo visas jas čia įvardinti ir išnagrinėti. Svarbiausias CC projekto tikslas suprasti, koks yra meninės veiklos poveikis socialiai atskirtoms grupėms. Kodėl renkamės
meną ir būtent lėlių teatrą? Ką menas ir kūrybinis paprasčiausio popieriaus bei špagato
naudojimas gali pasiūlyti žmonėms, pasimetusiems kasdienėje tikrovėje ar ieškantiems
būdų, kaip pagerinti savo gyvenimą bei tapti turtingesniems?
Pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad dėl įvairių priežasčių atskirtį kenčiančių asmenų įtraukimas
į socialinį gyvenimą - dažniausiai ilgas ir sudėtingas kelias, kupinas kančių ir nesėkmių.
Kad būtų galima sėkmingai palaikyti atskirus asmenis ir grupes bei padėti joms integruotis
į bendruomenę, reikia pereinamojo laikotarpio, laiko. Socialiniai pokyčiai visada siejasi
su asmenine transformacija ir jiems taip pat reikalinga palaikanti aplinka - kiti žmonės,
norintys dalyvauti ir veikti. Sudėtingos ir dramatiškos gyvenimo istorijos turi būti atskleistos
ir pasakojamos palaipsniui, žingsnis po žingsnio. Kita vertus, turi būti įvykdytos tam tikros
sąlygos tam, kad visuomenės nariai suprastų ir priimtų bendrabūvio taisykles su tais, kurie
suvokiami kaip „nepažįstami“ ir „pašaliniai“. Socialinė integracija visada turi būti vertinama
iš dviejų pusių.
Menas atitinka visus minėtus poreikius ir iššūkius. Bet kokia kūrybinė veikla pati savaime
yra sudėtingas procesas, pilnas bandymų ir klaidų. Tuo pačiu metu kūryba siūlo jaudulį,
gilų džiaugsmą ir pasitenkinimą. Todėl lengviau susidurti su sunkumais, asmeninėmis
kliūtimis ir jas įveikti bei siekti pokyčių, kai galime džiaugtis tuo, ką darome ir kai beveik
iškart matome mūsų pastangų rezultatus. Būti kūrybingam - reiškia priimti iššūkį, kalbėti
su savo vidumi ir atskleisti bei parodyti užslėptas emocijas, baimes ir troškimus. Lėlininkystė
yra ypač tinkamas būdas saviraiškai, nes lėlės vaidina mūsų vardu: mes jas animuojame
(priverčiame judėti, atgyti) ir patys aktyviai dalyvaujame procese. Bet tai dar ne viskas.
Kūrybinis procesas sukuria tam tikrą rezultatą (meno kūrinį, daugiau ar mažiau įspūdingą),
kuriuo jau galima dalytis su kitais. Taigi erdvė sąveikai ir susitikimams atsiveria natūraliai,
nesutelkiant specifinio dėmesio į integracijos aspektus.
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Aktoriai scenoje (ja gali tapti virtuvės stalas bendruomenės centre ar lova ligoninėje)
priverčia lėlę šokti ar griūti, o žiūrovai ploja, juokiasi ar verkia tarsi teatre. Jie tiesiog dalyvauja
kultūriniame renginyje ir užmezga santykį su „nepažįstamaisiais“ ir „pašaliniais“ - atlikėjais
ir kūrėjais. Tokiu būdu įsitraukimas vyksta čia ir dabar, savaime, netgi nesąmoningai. Menas,
o ypač teatras, leidžia asmeniui patekti į „perteklinę tikrovę“ (iš psichodramos pasiskolintas
terminas ), kurioje galima atlikti skirtingus, kartais net prieštaringus vaidmenis. Nors viskas
vyksta įsivaizduojamajame pasaulyje, mūsų patirtis scenoje yra tikra, o ne dirbtinė. Kai mūsų
sukurta lėlė bando atsistoti po kritimo, mes patys įgyjame tam tikros galios, kuri gali padėti
realiame gyvenime. Šis reiškinys buvo visiškai patvirtintas per bandomąsias dirbtuves,
vykusias pagal CC projektą 5 Europos šalyse su daug skirtingų tikslinių grupių. Konkretūs
teatro nuotykių, kuriuos patyrė seminarų dalyviai, sinergijos, savigarbos bei pasitikėjimo
savimi pavyzdžiai yra aprašomi tolimesniuose skyriuose. Pagrindinis šio leidinio tikslas parodyti, kaip konkrečiai lėlininkystės menas gali daryti įtaką socialinei aplinkai, jautrių
suaugusiųjų saviugdai ir suteikti jiems drąsos peržengti socialines kliūtis.
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Dešimties mokymosi procesų dirbant
su įvairiomis tikslinėmis grupėmis
pristatymas
Šiame skyriuje CC partneriai aprašo savo patirtį (pateikdami kontekstą, tikslus, medžiagas,
užsiėmimų aprašymą, patarimus ir pan.), naudodami savo kūrybinių dirbtuvių protokolus ir
dalyvių vertinimus. Pirmojoje kiekvieno mokymo proceso lentelėje pateikiamas bandomųjų
kūrybinių dirbtuvių užsiėmimų su konkrečia tiksline grupe aprašymas, o antroje lentelėje
pateikiamas tų dirbtuvių dalyvių atvejo tyrimas..
Kūrybinių dirbtuvių metu naudojama metodika yra aiškiai ir visapusiškai pristatyta „Citizens Theatre“ parengtose Metodinėse gairėse. Rekomenduojame jas paskaityti prieš tolimesnį šio leidinio skaitymą, jos suteiks aiškesnį vaizdą, kaip CC projekto partneriai įgyvendino kūrybines dirbtuves skirtingose šalyse.

Psichiatrinių ligoninių pacientai
(TEATR GRODZKI)
Lenkijoje kūrybinės dirbtuvės buvo surengtos dviem tikslinėms grupėms: sudėtingoje
gyvenimo situacijoje esančių suaugusiųjų ir - besimokančiųjų. Viena grupė dirbo Krokuvos
dr. Józef Babinski specializuotoje ligoninėje, kurioje teikiamos detoksikacijos, psichiatrijos
ir neurologinio gydymo paslaugos. Ligoninės Dienos priežiūros skyriuje įvyko 10 seminarų,
kuriuose nuo pirmadienio iki penktadienio buvo dirbama su 22 pacientais. Jiems vadovavo
patyrusi dirbtuvių vadovė Maria Schejbal, turinti 30 metų aktyvaus darbo lėlininkystės
srityje patirtį. Jai padėjo teatrologė Małgorzata Starzyńska-Majsak.
Prieš kuriant šių seminarų programą įvyko interviu su skyriaus vedėju. Buvo nustatyti
pacientų poreikiai ir problemos, kurias reikėjo spręsti. Pagrindinės problemos, su kuriomis
susiduria pacientai, yra baimė imtis naujų iššūkių ir keisti kasdienę rutiną, taip pat nenoras
vartoti bet kokius vaistus. Jiems trūksta savivertės, savigarbos, ryžtingumo, savęs priėmimo.
Jų gyvenime dominuoja apatija, nuovargis, atotrūkis, pasyvumas ir nusišalinimas. Be to,
daugeliu atvejų jie nėra pajėgūs kalbėti apie savo ligą.
Skyriaus medicinos personalas kaip prioritetinį tikslą iškėlė saviraiškos, kuri būtų pagrįsta ne
vien žodine komunikacija ugdymą. Reaguojant į anksčiau minėtus dalykus, buvo nustatyti
konkretūs tikslai. Pirmiausia buvo siekiama, kad dabartinė Dieninio priežiūros skyriaus
reabilitacijos programa būtų praturtinta metodais, kurie anksčiau nebuvo naudojami.
Antra, vadovai stengėsi įtraukti pacientus į meninę veiklą ir sukurti patrauklią, saugią
aplinką individualiam ir grupiniam darbui. Galiausiai, seminarų programa buvo skirta tam,
kad pacientams būtų suteikta galimybė išreikšti save ir žengti žingsnį pirmyn sprendžiant
asmenines problemas. Buvo numatyta, kad dalyvavimas lėlių dirbtuvėse padės pacientams
atsiverti ir atskleisti tai, kas slypi pasąmonėje. Pagrindiniu sėkmės veiksniu šiame procese
tapo tai, kad patys pacientai naudojo savo sukurtas lėles.
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Organizacijos/ šalies
pavadinimas

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Lenkija

Seminaro pavadinimas

Psichiatrijos ligoninių pacientai

Įgyvendinimo kontekstas

Seminaro programa buvo sukurta ir įgyvendinta
bendradarbiaujant su Krokuvos Dr Józef Babinski
specializuota ligonine Dieninės priežiūros skyriuje.

Tikslinė grupė

Sunkių psichikos sutrikimų, tokių kaip šizofrenija, bipolinis
sutrikimas, depresija, demencija, turintys pacientai.

Užsiėmimo tikslai

Pagrindinis tikslas buvo sukurti teatro istorijas, paremtas
pacientų asmenine patirtimi bei jų emocinėmis
problemomis

Medžiagos

Rudas popierius, siūlai, audinių skiautės, aplinkoje esantys
daiktai

Konkretaus metodo, kuris
gerai veikia praktikoje,
aprašymas

Seminaro ciklas ligoninėje atitiko metodinėse gairėse
aprašytą mokymo programą. Tačiau buvo pristatyti ir
nauji pratimai bei metodai, o kai kurie iš anksčiau minėtų
metodų nebuvo naudojami. Toliau aprašytas ir specialiai
psichiatrinių ligoninių pacientų grupei sukurtas metodas.
Vienas iš dešimties ligoninėje vykusių lėlių užsiėmimų buvo
skirtas savarankiškam daikto-kliūties, su kuria susiduria
pacientai (jų lėlės) kasdieniame gyvenime, kūrimui.
Dauguma dalyvių uoliai prisidėjo prie šios užduoties
atlikimo. Tačiau kai kuriems tai buvo per daug „abstraktu“.
Jie nežinojo, kaip pradėti ir pasiekti tikslą. Jiems reikėjo
daugiau patarimų ir paaiškinimų, kokia kliūtis tai galėtų
būti.
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Buvo panaudotas, pavyzdžiui, paprastas popierinis rėmas,
kuris galėtų tapti langu, sūpynėmis arba dėklu lėlei. Kažkas
įdėjo savo popierinę figūrą į simbolinį salos maketą, o kitas
dalyvis sukūrė žalio krokodilo galvą. Taip pat iš kėdžių ir
audinio buvo pastatytas kalnas, užtveriantis kelią lėlei.
Kitas žmogus tiesiog laikė mažą raudoną audeklą ir nuolat
jį pakeldavo, kad niekas negalėtų prieiti. Vienas iš dalyvių
apdengė savo lėlę dideliu popieriaus lapu, leidžiančiu
kyšoti tik mažoms kūno dalims. Vienos lėlės rankos buvo
pririštos prie galvos, o kita stovėjo priešais sieną.
Prasidėjo pasakojimai ir grupė sugebėjo du iš jų inscenizuoti
ir parodyti. Dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupeles, kurios
dirbo savarankiškai. Viena grupė sutelkė dėmesį į lėlę,
bandančią užkopti į kalną, o kita dirbo su popierine
mergaite ir jos rėmu. Pirmosios grupės darbas vyko
gana sklandžiai ir ramiai, o antroji komanda susidūrė su
sunkiomis emocijomis ir didele įtampa. Jų atveju veiksmas
scenoje buvo pernelyg arti realybės. Dalyviai bandė
tiksliai atkurti tai, kas praeityje įvyko pacientei, kuri atliko
pagrindinį vaidmenį, animuodama savo lėlę. Tai daryti jai
buvo pernelyg sunku, todėl buvo būtina pakeisti siužetą.
Reikėjo šią asmeninę istoriją paversti labiau simboline ir
tinkama visiems žmonėms. Istorijos autorė nusprendė
pasitraukti iš vaidinimo ir likti žiūrove.
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Vadovų patarimai

Aprašytas metodas pasirodė esąs labai veiksmingas
skatinant dalyvius spręsti problemines gyvenimo sritis.
Pagal tai, ką jie sakė, ši konkreti patirtis labai prisidėjo
prie savęs pažinimo ir tobulėjimo. Tačiau taip pat aiškiai
matėsi, kad kai kurie iš dalyvių buvo giliai sujaudinti ir
netgi šokiruoti, išryškėjus skausmingoms ir dramatiškoms
situacijoms bei sukilus jausmams. Todėl mokymų vadovai,
kurie nuspręs naudoti šį metodą, turėtų skirti ypatingą
dėmesį grupės dinamikai ir paremti tuos, kuriems reikia
daugiau paramos

Atitinkamų veiklų aprašymas

Pacientai iškėlė į paviršių sunkius savo jausmus ir buvo
pasirengę su jais susidurti teatro veikloje. Ligoninės
medicinos personalas įvertino tai kaip reikšmingą rezultatą

Kai „Y“ prisijungė prie grupės, kiti dalyviai jau turėjo
savo sukurtas popierines lėles. Taip pat buvo daug lėlių,
pagamintų jau išvykusių žmonių,. Tačiau „Y“ nenorėjo
naudoti jokių esamų lėlių ir nusprendė padaryti savąją.
Pasirodė, kad popierinės lėlės sukūrimas „Y“ buvo labai
svarbus. Vyras įdėjo daug pastangų, kad sukurtų marionetę
- daug sudėtingesnę lėlę nei tos, kurias padarė kiti grupės
nariai. Jis savo lėlę kūrė laisvalaikiu ir net kreipėsi į vietinį
lėlių teatrą, kad sužinotų lėlių kūrimo paslapčių. Kadangi
anksčiau dailininkas niekada nebuvo dirbęs su lėlėmis, tai
jam buvo nauja ir sudėtinga patirtis.

Rezultatai

Išmokta pamoka

Aprašytas atvejis rodo didžiulį lėlių kūrimo proceso
potencialą ir jo tobulinimo galimybes. Kaip „Y“ atvirai
pareiškė, būtent lėlininkystės patirties dėka
jis liko
ligoninėje ir tęsė gydymą.

Atvejo tyrimo pavadinimas

Lėlės kūrimas

Stiprieji mokymosi proceso aspektai

Organizacija / Šalis

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Lenkija

•

Konkrečių poreikių aprašymas/ Dalyvis„Y“ (48 metų amžiaus vyras) buvo priimtas į Dieninės
„Y” istorija
priežiūros skyrių, kai jau vyko lėlininkystės užsiėmimai. Nuo
pat pradžių jis neigiamai žiūrėjo į gydymą ir atvirai pareiškė,
kad išvyks, tačiau nusprendė pasilikti dar kelias dienas
ir dalyvavo viename iš CC bandomųjų seminarų. Vyras
įsitraukė į veiklą ir aktyviai dalyvavo kuriant lėlių spektaklio
sceną. Tokio pobūdžio veikla jam buvo patraukli, nes jis
anksčiau dalyvavo kabarete ir įvairiose meninėse veiklose.
„Y“ yra dailininkas ir rašytojas, praeityje organizavęs įvairius
kultūrinius renginius.

•
•
•

Silpnieji mokymosi proceso aspektai
•
•
•
•
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Seminarai buvo papildoma terapija Dieninės priežiūros skyriuje ir tapo efektyviu
motyvacijos mechanizmu pacientams ;
Daugumai dalyvių patiko rankomis sukurti nuosavą lėlę;
Seminarai, anot pacientų, buvo patrauklūs ir naudingi. Turintiems psichikos problemų
pacientams labai svarbu įsitraukti ir aktyviai veikti, nes pasyvumas ir inertiškumas yra jų
problemų pagrindas;
Teigiamas terapinis poveikis pacientams buvo akivaizdus nepaisant toliau nurodytų
sunkumų.
Nuolatinė dalyvių kaita buvo viena pagrindinių problemų, blogai veikusių grupės dinamiką;
Darbas su lėlėmis ir vaidinimas sukėlė daug emocijų tarp dalyvių ir dėl to kai kuriais
atvejais kildavo problemų;
Keliems pacientams tam tikros užduotys pasirodė pernelyg sudėtingos ar nuobodžios ir
jie prarado susidomėjimą;
Keli pacientai, besidomintys kūrybiniu darbu ir teatru, atmetė lėlininkystės meną kaip
vaikišką ir kvailą.
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Ilgalaikiai bedarbiai (TEATR GRODZKI)
Lenkijoje antroji grupė veikė Bielsko-Bialos socialinės integracijos centre, kuris ilgalaikiams
bedarbiams suteikia galimybę dalyvauti kompleksinėje paramos programoje. Centre vyko 5
užsiėmimai, skirti dešimčiai dalyvių. Jiems vadovavo patyrusi dramos vadovė Iwona Kusak,
kuri buvo supažindinta su lėlininkystės menu ne taip seniai. Jai padėjo Jolanta KajmowiczSopicka, CC projekto koordinatorė, ir Agnieszka Masiewicz, Socialinės integracijos centro
psichologė.

Kitas seminaro tikslas buvo skatinti kūrybiškumą ir saviraišką, padedant įveikti socialinę
atskirtį.
Buvo numatyti tokie seminarų rezultatai:
- atsivėrimui saugios aplinkos sukūrimas, mokymosi bendradarbiauti grupėje kūrimas;
- geresnis savo gebėjimų suvokimas ir pripažinimas; gebėjimas tobulėti kasdieniame
gyvenime;
- dalyvių požiūrio į gyvenimą pokyčiai, kad jie taptų atviresni ir norėtų imtis naujų mokymosi
ir profesinių iššūkių.

Prieš suplanuojant seminarų programą, įvyko pokalbis su Centro darbuotojais. Buvo nustatyti
dalyvių poreikiai bei probleminės sritys, kurioms būtini sprendimai. Menkas bedarbių
savivertės lygis, pasitikėjimo stoka buvo pripažinti kaip pagrindiniai trukdžai. Išryškėjo
dar vienas sunkumas, su kuriuo susiduria ilgalaikiai bedarbiai - jie nepajėgūs įvertinti savo
darbo ir nemano, kad jis gali būti vertingas kitiems. Be to, jiems sunku tiksliai apibūdinti savo
poreikius ir tai, ko jie tikisi. Jau daugelį metų būdami bedarbiais, jie ilgainiui tampa bejėgiai
ir nesugeba reikšti savo poreikių ir jausmų.
Atsižvelgiant į visa tai, buvo nustatyti konkretūs seminaro tikslai. Pirma, užsiėmimuose buvo
siekiama sustiprinti dalyvius, o ypatingai - jų savarankiškumą, pasitikėjimą socialinėmis
situacijomis ir savo veiksmų efektyvumu. Taip pat buvo labai svarbu mokyti socialinių įgūdžių,
ypač tų, kurie susiję su būsimu darbu, įskaitant ir bendradarbiavimo įgūdžius. Tai ypač
svarbu žmonėms, kurie planuoja patekti į darbo rinką ir neturi pakankamai komunikavimo ir
bendradarbiavimo įgūdžių.
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Organizacijos/šalies
pavadinimas

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Lenkija

Seminaro pavadinimas

Ilgalaikiai bedarbiai

Įgyvendinimo kontekstas

Seminaro programa buvo parengta ir įgyvendinta
bendradarbiaujant su Socialinės integracijos centru,
prieglaudos įmone, kurią valdo „Teatr Grodzki“ fondas
Bielsko-Biala.

Tikslinė grupė

Ilgalaikiai bedarbiai, įvairaus amžiaus žmonės, susiduriantys
su gyvenimo bei šeimyniniais sunkumais, dauguma jų
paveikti skurdo, kai kurie kenčia nuo priklausomybių.

Seminaro tikslai

Pagrindinis šio seminaro tikslas buvo išspręsti krizinę
situaciją, kai pusę grupės pakeitė nauji žmonės. Vadovė
turėjo suvaldyti grupių dinamiką ir rasti tinkamą būdą
sutelkti esamų grupės narių ir naujokų poreikius ir
lūkesčius. Jos tikslas buvo užtikrinti sklandų darbo proceso
tęstinumą.

Medžiagos

Rudas popierius, siūlai, audeklo skiautės, aplinkoje esantys
daiktai

Užsiėmimų/ konkretaus
metodo, kuris gerai veikia
praktikoje, aprašymas

Seminaro ciklas atitiko metodinėse gairėse aprašytą
mokymosi programą. Tačiau ne visos užduotys ir metodai
buvo panaudoti dėl gan trumpo įgyvendinimo laiko
ir grupės sudėties pokyčių. Vadovė nenaudojo jokių
su psichodrama susijusių metodų, tačiau kiekvieno
užsiėmimo pradžioje ji pasiūlydavo keletą žaidimų, skirtų
apšilimui ir energijos sužadinimui.
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Kūrybinio proceso eigoje keli žmonės išėjo, prisijungė
nauji dalyviai. Tuo metu jau visos lėlės buvo padarytos,
joms buvo suteiktos tapatybės, o jų istorijos papasakotos.
Nebuvo laiko kurti lėles su naujais grupės nariais, todėl
naujokams buvo pasiūlyta „įvaikinti“ lėles, kurias sukūrė
palikę seminarą dalyviai. Tai buvo eksperimentas, kuris
puikiai suveikė šioje sudėtingoje situacijoje.
Nauji žmonės nedvejodami pasirinko lėles ir pakeitė jas
į naujus personažus. Lėlės gavo naujus drabužius ir įgijo
bruožų, kurie padėjo dalyviams užmegzti nuoširdžius
santykius su lėlėmis.
Mokymų vadovų patarimai

„Lėlių įvaikinimas“ - labai naudingas būdas, esant didelei
seminaro dalyvių kaitai. Nors kiekvieno grupės nario
savarankiškas personažo kūrimas yra itin vertingas ir
prasmingas, kartais gali būti net geriau, kai naujokai gauna
jau sukurtas ir „paliktas“ („apleistas“) lėles. Jie vis dar turi
galimybę rankomis prisidėti prie kūrybinio proceso ir
lėles savaip suasmeninti. Nuolatiniams grupės nariams
taip pat naudinga palaikyti naujokus. Taigi dalyvių
bendradarbiavimas ir tarpusavio supratimas gali būti
inicijuojamas natūraliai.

Rezultatai

„Lėlių įvaikinimas“ prisidėjo prie sklandaus darbo proceso
tęstinumo kritiniu metu. Jis išsprendė laiko stokos
problemą ir sustiprino grupės susitelkimą. Tai buvo
praktiškas ir produktyvus būdas į seminaro veiklą įtraukti
naujus dalyvius.
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Atvejo tyrimo pavadinimas

Palaikančios lėlės

Organizacija / Šalis

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI,
Lenkija

Išmokta pamoka

Konkrečių poreikių aprašymas/ „X“ (46 metų amžiaus moteris) nuo pat pradžių buvo
„X” istorija
labiausiai įsitraukusi ir aktyvi seminaro dalyvė. Tuo metu
jos asmeninė padėtis buvo labai sunki dėl tėvo mirties,
psichikos problemų ir ilgalaikio nedarbo. Pasak jos pačios,
ji buvo kryžkelėje.
Atitinkamų užsiėmimų veiklos
aprašymas

„X“ nepraleido nei vieno užsiėmimo ir entuziastingai
išgyveno savo lėlės nuotykius. Kadangi moteris turi
siuvėjos įgūdžių, ji labai įsitraukė į lėlės drabužių kūrimą
ir sukūrė itin tvarkingą bei įspūdingą personažą. Moteris
taip pat aktyviai dalyvavo ruošiant baigiamąjį scenarijų,
ieškojo lėlei tinkamos erdvės bei veiksmų spektaklyje.
Moteriškos giminės personažas (jos alter ego - antrasis
aš) scenoje buvo pristatytas kaip nuo žmonių atsiskyręs ir
visąlaik paniręs į savo privačią erdvę, asmuo.
Tačiau galiausiai personažas sugebėjo įveikti vidinį
pasipriešinimą ir prisijungė prie kitų personažų grupės.
Pabaigoje ji laimingai šoko su visais. „X“ giliai sujaudino
istorija, kurią ji sukūrė kartu su kitais dalyviais.

Verta paminėti šios moters apmąstymus apie patirtį, įgytą
CC seminaro metu, nes jie liudija tiesioginį darbo su lėlėmis
poveikį nepalankioje padėtyje esančiam suaugusiam:
„Galutinis mūsų lėlių spektaklio pasirodymas suteikė
man vilties ir tikėjimo laiminga pabaiga. Kitų grupės
narių įvertinimas buvo labai palankus ir padrąsinantis.
Lėlės sukūrimo dėka aš atskleidžiau savyje tvirtumą
ir galią. Tai padėjo man kurti santykius su žmonėmis“.
Stiprieji mokymosi proceso aspektai
•

•
•
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„X“ atveju lėlininkystės užsiėmimai pasirodė tikrai turintys
transformavimo galios. Kaip moteris pareiškė, seminarų
dėka ji susidūrė su pasąmoningomis baimėmis bei
paslėptomis emocijomis. „X“ suvokė, kad, kaip ir jos lėlė,
ji negalėjo pasitikėti žmonėmis, buvo neseniai patyrusi
sielvartą ir tik dabar atsitiesė naujam gyvenimui. Seminarui
pasibaigus, visai neužilgo, ji išvyko iš Socialinės integracijos
centro, nes netrukus pradėjo dirbti Dieniniame priežiūros
centre.

Seminaras labai prisidėjo prie dalyvių, kurie kasdien dirba Centre, integracijos. Šiame
naujame kūrybinės veiklos kontekste jie turėjo galimybę kurti gilesnius santykius ir geriau
pažinti vieni kitus. Tai turėjo teigiamos įtakos ir jų darbo aplinkai. Dalyviai pareiškė norintys
tęsti užsiėmimus ir netgi turėjo konkrečių idėjų ir pasiūlymų, kaip ir kur jas įgyvendinti
projektui pasibaigus.
Seminaro dėka dalyviai patyrė tikrą bendrumo jausmą, suteikiantį jiems jėgų ypač
atliekant režisieriaus vaidmenį ir aptarinėjant spektaklio formą. Jie turėjo galimybę siūlyti
ir priimti sprendimus bei daryti įtaką meniniam procesui.
Seminaro ciklo užbaigimas su kūrybiniu pristatymu atliko ypatingai svarbų vaidmenį,
tiek stiprinant dalyvių vidinę būseną, tiek ir kaip stiprus motyvacinis veiksnys. Kai kuriems
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•

žmonėms tai buvo tikras iššūkis, tačiau kiekvienas sugebėjo įveikti stresą ir baimę
pasirodydami prieš auditoriją.
Seminaras turėjo teigiamą poveikį centro darbuotojams ir jų darbui. Jų stebėjimai, susiję
su lėlių veikla, buvo vertingas informacijos ir žinių apie dalyvius šaltinis.

Moterys, susiduriančios su
socialinėmis ir geografinėmis
kliūtimis (KNOW & CAN)

CC metodas nėra visiems dalyviams vienodai tinkamas dėl tam tikrų asmeninių ypatumų.
Darbas grupėse rengiant pasirodymus su individualia lėle dalyviams pasirodė esąs
labiausiai varginantis ir sudėtingas proceso etapas, kadangi tokia veikla reikalauja
repeticijų (kartojimo) bei kompromisų. Kartais grupės nariai pavargdavo ir prarasdavo
ryžtą. Kartais jie labiau būtų norėję dirbti individualiai (patys animuoti lėlę bei sukurti
sceną).
Seminaro ciklo trukmė galėtų būti ilgesnė, kad būtų užtikrintas labiau atpalaiduojantis
veiklos ir integracijos procesas, taip pat siekiant išvengti įtampos ir streso prieš baigiamąjį
pristatymą.
Vyko interesų konfliktai: aš - kaip seminaro dalyvis ir aš - kaip žmogus, turintis darbinių
įsipareigojimų, kuriems kartais buvo teikiama pirmenybė, neatsižvelgiant į seminaro
veiklas. Dėl to grupėje vyko nuolatinė kaita.

Pirmasis bandomasis seminaras įvyko Peter Beron vidurinėje mokykloje, Pernike, Bulgarijoje.
Mokymus vedė dvi Asociacijos Know and Can atstovės, turinčios turtingą patirtį neformaliojo
švietimo srityje: Lora Yoncheva ir Rumyana Shalamanova.

•
Silpnieji mokymosi proceso aspektai
•
•

•
•

Dalyvavo 16 moterų, susiduriančių su socialinėmis problemomis bei geografinėmis kliūtimis,
ieškant darbo ir norint rasti savo profesinį kelią, taip pat NEET (jaunimas, nedalyvaujantis
švietimo ir užimtumo veiklose) atstovės. Pagrindinės kliūtys, su kuriomis jos susidūrė grupėse,
buvo susijusios su geografiniu atstumu ir ekonominiais sunkumais. Jų pagrindiniai poreikiai
buvo motyvacijos susirasti darbą atgaivinimas ir būdų jų problemoms spręsti atradimas.
Pagrindiniai seminaro mokymų tikslai buvo tokie:
•
•
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Parodyti dalyvėms naują metodą ir įvairius būdus, kuriuos jos galėtų panaudoti būsimam
asmeniniam bei profesiniam tobulėjimui;
Padėti dalyvėms pagerinti savo gyvenimo kokybę, ieškant naujų problemų sprendimo būdų.
Buvo siekiama, kad dalyvės padidintų savivertę ir kūrybingumą, suvokiant ir sprendžiant
asmenines problemas. Kitas svarbus rezultatas, kurio buvo tikimasi - padidėjusi dalyvių
motyvacija ir net pagalba susirandant profesinį kelią. Galutinis laukiamas rezultatas lėlininkystės metodų efektyvumo pasitikrinimas dirbant įvairiose socialinėse situacijose ir
skirtingose tikslinėse grupėse.
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Organizacijos/ šalies
pavadinimas

Know and Can asociacija, Bulgarija

Seminaro pavadinimas

Moterys, susiduriančios su socialinėmis ir geografinėmis
kliūtimis

Įgyvendinimo kontekstas

Siekdama susikviesti dalyvius, Asociacija įvairiais
kanalais paskelbė informaciją apie seminarą. Moterys,
gyvenančios geografiškai nepalankiose vietovėse susisiekė
su organizatoriais, kurie išsiaiškino jų socialinę padėtį,
baimes, dvejones bei lūkesčius ir motyvaciją dalyvauti CC
seminare. Atsižvelgiant į moterų poreikius buvo tikslingai
suplanuotos seminaro veiklos. Pagrindinė šių moterų
problema yra tai, kad jos gyvena skurdžiose, nuo didesnių
miestų nutolusiose kaimo vietovėse. Tai apsunkina joms
tinkamo darbo paieškas

Tikslinė grupė

Dalyvavo 16 moterų: moterys, susiduriančios su socialinėmis
ir geografinėmis kliūtimis, ieškančios darbo, norinčios
surasti savo profesinį kelią ir NEET (nedalyvaujančios
švietimo ir užimtumo veiklose) atstovės

Seminaro tikslai

- Padėti tikslinei grupei stiprinti pasitikėjimą savimi;
- Motyvuoti dalyves susirasti darbą ir įgyti išsilavinimą;
- Parodyti nestandartinius problemų sprendimų būdus;
- Populiarinti lėlininkystės metodą;
- Patikrinti metodą, gauti dalyvių atsiliepimus ir patobulinti
tolimesnį šio metodo diegimą.

Medžiagos

Žirklės, popierius (vyniojamasis popierius, spalvotas
popierius, lenta-stovas su popieriaus lapais), siūlai, spalvoti
pieštukai, žymekliai, vilna, klijai, lipni juosta.
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Užsiėmimų/ konkretaus
metodo, kuris gerai veikia
praktikoje, aprašymas

Seminarai išsamiai aprašyti Metodinėse gairėse. Du
užsiėmimus galima apibūdinti kaip gerąją praktiką: lėlių
kūrimo procesas ir refleksija.
Lėlių kūrimo procesas leido dalyvėms jaustis patogiai,
be įtampos, o tai paskatino jas kalbėtis. Prieš lėlių
kūrimą, pasirengimo pradžioje, kai mokymų vadovai
pasiūlė apšilimo pratimus, kai kurios dalyvės buvo šiek
tiek uždaros. Tai normalu, turint omenyje, kad jos nieko
nepažinojo, o lėlininkystės menas buvo joms naujas.
Sukūrusios lėles, visos dalyvės pradėjo daugiau kalbėti ir
refleksijų metu norėjo pasidalinti savo jausmais. Dalyvės
pareiškė, kad jaučiasi labai atsipalaidavusios ir galvoja apie
savo vaikystę, jos papasakojo vaikystės istorijų. Nuo tos
akimirkos visos tapo atviresnės tolimesniems veiksmams
ir dalijimuisi. Akivaizdu, kad lėlių kūrimo praktika skatina
žmones daugiau dalintis ir bendrauti. Todėl ši veikla
gali būti sėkmingai naudojama kaip socialiai jautrių
grupių socialinės integracijos metodas. Jis taip pat gali
būti naudojamas kaip apšilimo, ledlaužio ar komandos
formavimo metodas mokymuose, kurie nėra susiję su
lėlininkyste.

Mokymų vadovų patarimai

Pritaikykite kiekvieną seminarą pagal konkrečius tikslinės
grupės poreikius. Kiekviena grupė (ar asmuo) turi savo
poreikius, todėl bendraukite su jais prieš mokymus:
paklauskite apie jų kilmę, norus, baimes, lūkesčius. Veiklas
pritaikykite jų poreikiams. Antraip kai kurie dalyviai gali
jaustis nuobodžiaujantys, sutrikę, įžeisti ar atskirti.

Rezultatai

Dalyvės įgavo daugiau pasitikėjimo, jos jaučiasi motyvuotos
ir pasiryžusios susirasti darbą ar įgyti išsilavinimą, užsiimti
saviugda. Dalyvėms labai patiko metodas, ir jos nori jį
taikyti kasdieniame gyvenime; Seminarą įvertino mokymų
vadovai ir dalyvės, o atsiliepimai buvo panaudoti CC
metodo tobulinimui.
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Atvejo analizės pavadinimas

Lėlių kūrimas su probleminio elgesio asmenimis, suteikiant
lėlėms asmenybės bruožų.

Organizacija / šalis

Know and Can asociacija, Bulgarija

Konkrečių poreikių aprašymas/ „A“ - 20-ies metų moteris, norinti pagerinti ne tik savo
„A“istorija
gyvenimo kokybę, bet ir pati padėti žmonėms, kuriems
reikia pagalbos. Viso seminaro metu ji buvo labai aktyvi.
Atitinkamų užsiėmimų
aprašymas

Išmoktos pamokos

Sukūrę lėles, dalyviai buvo paprašyti jas pristatyti ir
animuoti, „įpūsti joms gyvybę“. „A“ pristatė savo lėlę
kaip vaiką, turintį gerą širdį, bet liekantį nuošalyje dėl
visuomenės standartų neatitinkančio elgesio kuris daro šį
vaiką socialiai jautrų. Mokymų vadovai negali pasakyti, ar
ši dalyvė lėlės pagalba išreiškė save, ar ji galvojo apie ką
nors, ką pažįsta, bet jie buvo įsitikinę, kad moteris kalbėjo
apie konkretų asmenį (ar žmones), kuriam norėjo padėti.
Ji pradėjo kalbėtis su lėle ir pasakė, kad viskas jai bus gerai,
tačiau jos nestandartinis elgesys gali trukdyti. Mokymų
vadovai pastebėjo asmeninį šios dalyvės pokytį ir norą
padėti pagalbos reikalingam asmeniui (galbūt sau).
Šis atvejis iliustruoja asmens norą padėti žmonėms,
kuriems reikia pagalbos, ir siekį suprasti, kodėl jie susidūrė
su problemomis. Tai geras pavyzdys, kad lėlininkystė, kaip
terapija, gali būti pritaikyta įvairių socialinių ar asmeninių
problemų turintiems žmonėms.

Stiprieji mokymosi proceso aspektai
Svarbiausi mokymosi aspektai, kuriuos pažymėjo ir dalyviai, ir mokytojai:
•
•
•
•
•
•
•

•

kūrybinė atmosfera

Šias stipriąsias puses nurodė tiek mokytojai, tiek dalyviai. Visi teigė, kad veiklos paprastumas
paskatino juos kūrybiškiau ieškoti nestandartinių sprendimų savo gyvenime.
Silpnieji mokymosi proceso aspektai
Kiekvienas mokymas turi būti pritaikytas konkrečioms reikmėms tos tikslinės grupės, kurioje
jis bus įgyvendinamas. Kai kurie dalyviai dirba gerai, bet nenori dalyvauti refleksijų sesijose.
Kiti nori kalbėti daug arba vadovauti teatro spektakliams. Įvairių socialinių sluoksnių žmonės
skirtingai reaguoja į skirtingas veiklas. Štai kodėl svarbu, kad vadovai susipažintų su žmonėmis
prieš mokymąsi ir pagalvotų, kokie veiksniai yra svarbūs: kokie užsiėmimai galėtų būti
ilgesni (pvz. lėlių kūrimo laikas turėtų būti ilgesnis žmonėms, turintiems fizinių sunkumų),
sutrumpinti ar net neįtraukti.

Žmonės, ieškantys darbo
(KNOW & CAN)
Antrasis seminaras Bulgarijoje vyko 48-ojoje Joseph Kovachev mokykloje, Sofijoje. Mokymą
vedė dvi „Know and Can“ asociacijos narės: Lora Yoncheva ir Rumyana Shalamanova.
Dalyvavo 12 žmonių (2 vyrai ir 10 moterų): žmonės iš socialiai jautrių grupių, ieškantys darbo ir
nedalyvaujantys švietimo ir užimtumo veiklose, kuriems reikėjo įkvėpimo keisti savo gyvenimo
kryptį, ieškoti darbo ar mokytis.
Pagrindiniai mokymosi tikslai buvo šie:
• išbandyti naują metodą ir gauti grįžtamąjį ryšį iš dalyvių,
• įkvėpti socialiai jautrius žmones spręsti savo problemas ir sugebėti veikti, susidūrus su
įvairiomis kliūtimis;
Buvo siekiama šių rezultatų:
• padidinti dalyvių motyvaciją spręsti savo asmenines problemas;
• sukurti aiškų metodą, kurį reikia išbandyti ir tobulinti ateityje.

terapinis būdas vykdyti veiklą
atvirumas viskam ir visiems
dalyvių draugiškumas
žaisminga veikla
veikla paprasta, bet turinti didelę reikšmę
atpalaiduojanti veikla
draugiška atmosfera
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Organizacijos/ šalies
pavadinimas

Know and Can asociacija, Bulgarija

Seminaro pavadinimas

Žmonės, ieškantys darbo

Įgyvendinimo kontekstas

Dalyviai buvo pakviesti atsižvelgiant į jų norą pagerinti
savo gyvenimą, siekį rasti naują kryptį, ypač darbo ir
mokslo srityse. Todėl seminaro veikos buvo suplanuotos
taip, kad atitiktų jų poreikius siekiant sustiprinti dalyvius
ieškant naujų asmeninio ir profesinio tobulėjimo kelių .

Tikslinė grupė

Socialiai jautrūs asmenys, ieškantys darbo ir NEET
(nedalyvaujantys švietimo, užimtumo veiklose).
Dalyvavo 12 žmonių (2 vyrai, 10 moterų), kuriems reikėjo
įkvėpimo keisti gyvenimo kryptį, pradėti dirbti ar studijuoti.

Seminaro tikslai

- Išbandyti naują metodą ir gauti dalyvių atsiliepimus;
- Įkvėpti socialiai jautrių žmonių grupes spręsti savo
problemas ir sugebėti veikti, susidūrus su įvairiomis
kliūtimis;

Medžiagos

Žirklės, popierius, siūlai, vilna.

Užsiėmimų/ konkretaus
metodo, kuris gerai veikia
praktikoje, aprašymas

Šiuos užsiėmimus galima apibūdinti kaip gerąją praktiką:
spektaklių pristatymai ir jų aptarimai.
Kiekviena grupelė pristatė savo spektaklį. Dalyviai
“anoniminiu” būdu sugebėjo apibūdinti problemas, su
kuriomis susiduria. Kiekviena grupelė sukūrė po vieną
spektaklį su probleminėmis situacijomis, o po to visa
grupė diskutavo, kokia pagrindinė problema buvo
iškelta spektaklyje ir kaip ji galėtų būti išspręsta realiame
gyvenime. Dalyviai turėjo galimybę pamatyti savo
problemas kitu požiūrio kampu bei gauti grįžtamąjį ryšį.
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Dalyviai suprato, kad visi žmonės turi panašių problemų
(tai matėsi spektakliuose) ir kad jie nėra vieninteliai,
susidūrę su socialinėmis kliūtimis. Tad lėlių vaidinimas
gali būti naudojamas kaip terapinis būdas žmonėms,
susiduriantiems su socialinėmis problemomis, bet
negebantiems apie jas viešai kalbėti. Šis būdas pasiteisina
kaip socialinės įtraukties metodas galintis padėti
žmonėms net ir be žodžių išreikšti savo problemas ir
ieškoti sprendimų.
Mokymų vadovų patarimai

Parengti mokymus pagal dalyvių poreikius ir pradėti
bendrauti su jais dar prieš mokymus.

Rezultatai

Antrą kartą išbandytas metodas, iš dalyvių gaunant
grįžtamąjį ryšį.
Padidintas dalyvių noras ir motyvacija gerinti savo
gyvenimo kokybę ir spręsti problemas.

Atvejo analizės pavadinimas

Dvi kėdės, viena širdis.

Organizacija / šalis

Know and Can asociacija, Bulgarija

Konkrečių poreikių aprašymas/ „B“ yra apie 40 m. moteris, kuri nori įgyti socialinių
„B“ istorija
įgūdžių. Pradžioje ji buvo labai tyli ir pasyvi. Sukūrusi lėlę,
ji atsipalaidavo, o po vaidinimo su dviem kėdėmis staiga
tapo labai aktyvi, reiškė norą padėti kitiems.
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Atitinkamų užsiėmimų
aprašymas

Vaidinimo su dviem kėdėmis (dalyviai turėjo su jomis
sukurti istoriją) metu vienas iš vadovų ant grindų esančią
kėdę pastatė ne ant kojų, bet paguldė ant atlošo. „B“ iš
karto atsistojo ir pastatė kėdę ant kojų. Paklausta, kodėl
ji taip padarė, dalyvė atsakė, kad kėdė atrodė kaip kažkas
nukritęs ant grindų, o mes, pamatę gulintį žmogų, turime
jį pakelti.

Išmoktos pamokos

Lėlininkystės metodai gali būti naudojami socialinei
įtraukčiai bei padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos,
ne tik vaidybos kontekste, bet ir skirtingose socialinėse
situacijose. Reikia sukurti saugią erdvę, kad visi dalyviai
kuo aktyviau įsitrauktų. Jei kam nors reikia pagalbos,
turėtume jiems padėti.

Stiprieji mokymosi proceso aspektai
•
•
•
•
•
•
•

Pritaikoma skirtingoms tikslinėms grupėms
Atvira atmosfera
Galimybė diskutuoti be kritikavimo
Teigiamas požiūris
Saugi atmosfera, kurioje kiekvienas gali išreikšti save
Nestandartiniai metodai
Psichologinis požiūris

Veiklą lengvai gali atlikti skirtingų socialinių sluoksnių žmonės. Dalyviai teigė, kad jautėsi
saugiai ir veikla tikrai patiko. Mokymai leido pasijusti patogiai, padidino jų kūrybiškumą bei
norą išreikšti save.
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Silpnieji mokymosi proceso aspektai
Refleksijų sesijos turi būti atliekamos atsargiai, nes kai kurie dalyviai per šias sesijas gali
jaustis nepatogiai. Be to, dalyviai, kurie nenori dalintis savo patirtimi ir jausmais, neturėtų
būti verčiami to daryti. Kita vertus, būna dalyvių, kurie pernelyg nori išreikšti save, o tai gali
užimti labai daug laiko. Štai kodėl mokymų vadovai turėtų atidžiai paskirstyti laiką ir mokėti
jį valdyti šių sesijų metu. Vadovai turi leisti kalbėti visiems norintiems pasisakyti, bet tuo pačiu
laikytis laiko reglamento.

Moterys, kurioms taikomos
alternatyvios globos priemonės
(CITIZENS THEATRE)
Bandomieji seminarai vyko Glazge, Škotijoje. Dalyvavo 15 dalyvių. Seminarams vadovavo Elly
Goodman ir Carly McCaig, jos abi dirbo Citizens Thetre. Elly bendruomenės teatre dirba jau
daugiau nei 25 metus. Jos specializacija – darbas su jautriomis suaugusiųjų, o ypač moterų,
grupėmis. Ji taip pat gilina meno terapijos žinias baudžiamojo teisingumo sistemoje. Carly
teatre dirba 10 metų. Ji turi kompetencijų dirbti su socialiai jautriomis moterimis ir jaunuoliais.
218 Centras yra Škotijos „Turning Point“ dalis ir suteikia alternatyvą moterų globai baudžiamojo
teisingumo sistemoje. Ši paslauga siūlo intensyvios paramos programas ir grupinį darbą, kad
moterys galėtų įveikti pagrindines jų problemų priežastis. Centras yra 12-os lovų gyvenamasis
pastatas ir pagalbos tarnyba moterims, kurios vis dar gyvena bendruomenėje. Daugelis iš
218 Centro moterų kenčia dėl įvairių priklausomybių, psichikos sveikatos problemų, blogos
fizinės sveikatos, traumų, žemos savivertės ar socialinės atskirties.
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Siekiant
visapusiškai
suprasti grupės poreikius,
prieš pradedant seminarų
programą
Centre
buvo
surengti keli susitikimai su
grupės vadovu.
Buvo
sutarta
papildyti
programą 218 Centre, kad
grupės nariai turėtų daugiau
naudos iš veiklos, didinančios
jų pasitikėjimą savimi ir tuo
pačiu suteikiančios atokvėpio
minutę nuo jų kasdieninės
veiklos užimtumo centre.
Moterys
daug
laiko
praleidžia terapijos sesijose
ir
dirbdamos
grupėse.
Remiantis šių susitikimų
rezultatais buvo suplanuota
būsimų kūrybinių dirbtuvių
programa.
Buvo
tikimasi,
kad,
dalyvaudamos programoje,
moterys
pasijus
tvirčiau,
gebės geriau išreikšti savo
jausmus.
ir galės priimti teigiamų
sprendimų, kurie turės įtakos
jų gyvenimui.
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Organizacijos/ šalies
pavadinimas

Citizens Theatre, Škotija

Seminaro pavadinimas

Moterys, kurioms
priemonės

Įgyvendinimo kontekstas

Seminaro programa buvo sukurta bendradarbiaujant su
218 Moterų Centru, įsikūrusiu Glazge, Škotijoje.

Tikslinė grupė

218 Centras yra Škotijos „Turning Point“ dalis - alternatyva
atliekančioms bausmę. Daugelis iš 218 Centre esančių
moterų turėjo įvairių priklausomybių, psichikos sveikatos
problemų, blogą fizinę sveikatą, traumų, žemą savivertę
bei išgyveno socialinę atskirtį.

Seminaro tikslai

Tikslas buvo padidinti moterų pasitikėjimą savimi ir
pasiūlyti tam tikrą atokvėpį tarp kasdieninių rutininių
veiklų.

Medžiagos

Rudas popierius, siūlai, žirklės, spalvotas popierius ir
spalvotų siūlų ritinėliai.

Užsiėmimų/ konkretaus
metodo, kuris gerai veikia
praktikoje, aprašymas

Grupė turėjo 7 užsiėmimus. Mokymų vadovai prieš
programą nebuvo susitikę su nė viena iš tų moterų.
Iš pradžių kambaryje tvyrojo įtarumo ir neigiamos
atmosferos pojūtis, todėl vadovai iš pat pradžių pradėjo
įdomią, žaismingą veiklą - ištirti ant grindų padėtą
popierių ir įvardinti kuo daugiau jo panaudojimo būdų.
Kiekviena moteris buvo skatinama padaryti popierinį
lėktuvėlį ir prieš paleidžiant jį skrieti kambaryje jo viduje
įrašyti savo norus. Po to dalyvės iš rudojo popieriaus galėjo
padaryti viską, ką tik norėjo. Tai davė gerų rezultatų,
nes dalyvėms leido atsipalaiduoti ir pradėti mėgautis
pasiūlyta veikla. Kiekviena iš dalyvių kažką pagamino,
pradedant didele kepure ir baigiant ereliu ant lizdo su
kiaušiniais.
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taikomos

alternatyvios

globos

Šiai grupei prieš lėlių kūrimo užduotį buvo nuspręsta
parodyti lėlės pavyzdį. Įprastai taip nebūtų daroma
ir grupė kūrimo metu dirbtų kartu, dalyvės sužinotų
daugiau tik drauge atlikdamos užduotis. Tačiau dėl
skeptiškų ir įtaringų dalyvių reakcijų veiklos pradžioje,
vadovai nusprendė, kad būtų naudinga parodyti
lėlės pavyzdį, siekiant įgyti grupės narių pasitikėjimą.
Prasidėjus procesui, grupė reagavo teigiamai ir mėgavosi
lėlių kūrimu.
Nors kurti lėles dalyvėms buvo sunki užduotis, jos
galiausiai sukūrė prasmingas istorijas, kurios buvo jų
pačių gyvenimo situacijų metaforos. Istorijas pagyvino
muzika, kurią dalyvės rinkosi pačios. Tai buvo ypač
sėkmingas metodinis žingsnis.
Kūrybinių dirbtuvių metu buvo duotos dar šešios naujos
medžiagos (sidabrinė folija, raudona medžiaga ir dideli
kartono lakštai). Tikslas buvo sukurti pasaulį, kraštovaizdį,
kuriame gyvena lėlės. Moterys įsitraukė į veiklą ir joms
patiko prisidėti prie lėlių pasaulių kūrimo.
Mokymų vadovų patarimai

Jei dirbate su grupe, kuriai sunku atrasti kūrybinių
idėjų, patys pasiūlykite dalyviams tam tikrų minčių ir
skatinkite diskusijas grupėje. Mūsų grupė atrado, kad
tikrai naudinga diskusijos metu dalintis staiga į galvą
atėjusiomis idėjomis.
Rezultatai

Septintojo
užsiėmimo
metu
vyko
baigiamasis
pasirodymas, dalyvaujant aktyviems ir palaikantiems
žiūrovams. Moterys, nors joms kartais būdavo sunku
proceso metu, sugebėjo sukurti prasmingas scenas ir
atlikti jas prieš auditoriją. Tai buvo didžiulis jų pasiekimas.

Atvejo tyrimo pavadinimas

Lėlės įasmeninimas

Organizacija/ Šalis

CITIZENS THEATRE, Glazgas, Škotija

Konkrečių poreikių aprašymas/
„C“istorija

„C“ į vieną iš sesijų atvyko gana neigiamai nusiteikusi.
Dalyvėms buvo pasiūlytos įvairios medžiagos, kurios
galėtų būti naudojamos suteikiant lėlei asmenybės
bruožų. Netrukus „C“ įsitraukė į savo lėlės transformavimą
ir tai pakėlė jos nuotaiką. „C“ nusižiūrėjo raudonų siūlų
kamuolį ir atrado būdą, kaip iš siūlų padaryti plaukus.
Kai ji pridėjo raudonus plaukus savo lėlei, ši įgavo visiškai
naują charakterį. Dalyvė džiaugėsi rezultatu ir likusį
užsiėmimo laiką buvo geros nuotaikos.

Atitinkamų užsiėmimų
aprašymas

Mokymų vadovai įsitikino, kad ne tik rudos spalvos
popierius, bet ir papildomos medžiagos, tokios kaip
spalvotas popierius bei spalvoti siūlai, skirti lėlės kūrimui,
gerai veikia dalyvius.
Žmonėms patiko individualizuoti savo lėles. Tai padėjo
jiems pajausti kaip jų lėlės
tampa tarsi jų pačių
asmenybėmis.

Kadangi dalyvės ir mokymų vadovai nepažinojo vieni
kitų, gera mintis buvo pradėti nuo linksmų, "ledus
pralaužiančių" užduočių, siekiant įgyti pasitikėjimą ir
sukurti saugią aplinką.
Jei grupė ypač įsitraukia į kažkurią konkrečią veiklą (pvz.
lėlių rengimą, papuošimą), suteikite kuo daugiau laiko
šiai užduočiai atlikti. Mūsų grupė aiškiai parodė, kas joms
patiko ir kas nepatiko, tad daugiau dėmesio ir laiko buvo
skiriama patinkančiai veiklai.
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Išmokta pamoka

„C“ atveju reikėjo kažko, kas paskatintų jos teigiamą
požiūrį konkretaus užsiėmimo eigoje. Ji prisiėmė iššūkį
papuošti savo lėlę taip, kad lėlė taptų panaši į ją. Tai
padėjo moteriai atrasti ryšį su lėle bei įsijungti į tos dienos
grupės užduotis.

Stiprieji mokymosi proceso aspektai
Lėlių gaminimas buvo ypač sėkmingas šioje grupėje, nes sukūrė bendrumo jausmą. Pokalbiai
tiesiog liejosi gaminant lėles. Tai leido moterims šiek tiek atsikvėpti nuo detoksikacijos
programos. Jos galėjo diskutuoti apie kitus dalykus, nesusijusius su atsistatymo procesu,
ir tarp grupės narių vyko prasmingi pokalbiai. Dalyvės pačios pasirinko garso takelius savo
pasirodymams. Moterims patiko ši proceso dalis ir jos turėjo tvirtą nuomonę apie tai, kokia
muzika tinka kiekvienai scenai. Tai padėjo joms labiau pasitikėti ir pasirengti pasirodymui.
Silpnieji mokymosi proceso aspektai
Kai moterims buvo pavesta pasirinkti vaidinimo temą , jos sėkmingai su tuo susidorojo.
Tam prireikė kūrybinio mąstymo, derybų ir kompromiso. Tačiau daugelis moterų negalėjo
visapusiškai prisidėti prie šios proceso dalies. Seminaro vadovai turėjo įdėti nemažai pastangų,
kad suvaldytų programos turinį.
Psichodramos metodai šioje grupėje negalėjo būti taikomi. Mokymų vadovai manė, kad
būtų netinkama gilintis į socialiai jautrių moterų asmeninio gyvenimo aspektus. Diskusijoms
ir eksperimentams buvo pristatytos moterų gyvenimo, vilčių ir svajonių metaforos. Jei, prieš
pradedant CC kūrybines dirbtuves, daugiau laiko būtų skirta darbui su šia grupe, vadovai
būtų galėję įvesti psichodramos metodus, nes dalyvių ir vadovų ryšys būtų buvęs glaudesnis.
Kaip ir kituose bandomuosiuose seminaruose, lankomumas buvo nereguliarus. Nauji dalyviai
prisijungdavo prie grupės įvairiais etapais, o moterys, dalyvavusios vieną savaitę, nedalyvavo
kitos savaitės užsiėmimuose. Tai kėlė problemų, o vadovai turėjo būti ypatingai atidūs, kad
užtikrintų visų pilnavertį įsitraukimą.
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Darbas su prieglobsčio prašytojais /
pabėgėliais (Citizens Theatre)
Antrosios kūrybinės dirbtuvės vyko „Bridging the Gap“ grupėje, įsikūrusioje Glazgo Gorbals
rajone, Škotijoje. Dalyvavo 25 dalyviai.
Šią suaugusiųjų grupę sudarė žmonės, kurie dieną renkasi socialiai skurdžiame Glazgo rajone.
Dauguma tų žmonių - prieglobsčio prašytojai / pabėgėliai, kurie buvo apgyvendinti toje
teritorijoje. Prie jų prisijungė nuolatiniai tos vietovės gyventojai, pvz., vieniši tėvai ar asmenys,
turintys mokymosi negalią. Kai kurie iš dalyvių čia renkasi tam, kad gautų pagalbą būsto,
išmokų klausimais. Dauguma jų lankosi dėl nemokamo šilto valgio.
Bandomąsias kūrybines dirbtuves šiems žmonėms vedė Neil Packham ir Louise Brown iš
CITIZENS THEATRE. Neil iš pradžių mokėsi aktoriaus specialybės ir daugiau nei 28 metus
dirba bendruomenės teatre. Jis gilinasi į darbą su socialiai jautriais suaugusiais asmenimis,
kaliniais ir žmonėmis, kurie sveiksta nuo priklausomybių. Louise teatro sferoje dirba jau
daugiau kaip 20 metų. Ji yra atlikėja ir kūrybinių dirbtuvių vadovė. Ji ir anksčiau naudojo
lėles spektakliuose. Jos veiklos sritis - darbas su vaikais ir suaugusiais, turinčiais papildomų
poreikių.
Tam, kad pilnai išsiaiškintų dalyvių poreikius, grupės vadovas susitiko su grupės nariais ir
aplankė būsimų seminarų vietą prieš pradedant programą.
Vadovai, stengdamiesi prikelti dalyvių savivertę ir tobulinti jų socialinius įgūdžius nutarė, kad
grupės nariai linksmai ir naudingai praleis laiką. Taip pat buvo tikimasi, kad seminarai padės
tobulinti kai kurių dalyvių anglų kalbos įgūdžius. Atitinkamai buvo suplanuota seminaro
programa.
Buvo numatyta, kad, dalyvaudami programoje, grupės nariai sutvirtins santykius su kitais
grupės nariais. Taip pat buvo tikėtasi, kad tie, kurie laisvai nekalba anglų kalba, labiau pasitikės
savimi ir užmegs bei toliau palaikys santykius su kitais.

39

Organizacijos/ šalies
pavadinimas

Citizens Theatre, Glazgas, Škotija

Seminaro pavadinimas

Darbas su prieglobsčio prašytojais/ pabėgėliais

Įgyvendinimo kontekstas

Seminaras buvo parengtas bendradarbiaujant su „Bridging
the Gap“ bendruomenės grupe, įsikūrusia Glazge, Škotijoje.

Tikslinė grupė

Dauguma grupės narių - prieglobsčio prašytojai / pabėgėliai,
kurie buvo apgyvendinti toje teritorijoje. Kai kurie yra
vieniši tėvai; pora turi mokymosi negalią. Daugelis dalyvių
susirenka tam, kad gautų pagalbą būsto, išmokų klausimais.
Dauguma jų lankosi dėl nemokamo maisto.

Seminaro tikslai

•
•
•

Daugiausia dėmesio per pirmuosius tris užsiėmimus buvo
nukreipta į lėlių kūrimą, atskleidžiant, kas jos yra ir kokius
asmenybės bruožus turi. Diskusija vyko su kiekvienu dalyviu,
o ne su visa grupe. Buvo surengta daug „akis į akį“ diskusijų,
siekiant ištirti kiekvieno dalyvio santykį su savo lėlių kūrimu.
Todėl darbas buvo daugiau individualus nei grupinis.
Ketvirtoje sesijoje paaiškėjo, kad gyvas pasirodymas prieš
auditoriją šiai grupei netinkamas. Vienas grupės narys
pasiūlė sukurti filmą. Tai leistų filmuoti pasiruošimo veiklą.
Visiems sutikus, kad tai geras sprendimas dalyviai pasirinko
tris kambaryje esančias vietas, kuriose vyks filmavimas:
virtuvė, vaikų žaidimų aikštelė ir erdvė su stalais ir kėdėmis.
Tuomet dalyviai susitelkė ties istorijų kūrimu naudojant
lėles..

Grupės nariai linksmai ir naudingai praleis laiką,
stiprindami savo savivertę ir tobulindami socialinius
įgūdžius.
Seminarai gali padėti prieglobsčio prašytojams/
pabėgėliams patobulinti anglų kalbos žinias.
Grupės nariai toliau plėtos santykius su kitais grupės
nariais.

Medžiagos

Rudas popierius, siūlai, žirklės, spalvotas popierius.

Užsiėmimų/ konkretaus
metodo, kuris gerai veikia
praktikoje, aprašymas

Aplinka, kurioje vyko užsiėmimai, buvo judri, triukšminga
ir nesusijusi su daugeliu veiklų, vykusių dirbtuvėse. Grupė
naudojo „drop-in“ (užsukti) formatą, todėl dalyviai atvykdavo
įvairiu laiku ir dažnai turėdavo išvykti prieš numatytą laiką.
Turint omenyje šiuos veiksnius, Citizens Theatre vadovai
suplanavo programą taip kad veikla būtų paprasta, trumpa
ir dalyviams būtų maloni. Atlikta daug metodinėse gairėse
aprašytų užduočių. Tačiau veikla, kuriai reikėjo skirti daug
dėmesio ir individualaus įsitraukimo į platesnę grupinę
diskusiją (pvz., „Kelias“, aprašyta Metodinėse gairėse),
negalėjo būti vykdoma.
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Pasakojimai buvo sukurti atskirose grupelėse. Istorijos buvo
trumpos, leidžiančios visiems grupės nariams efektyviai
įsijungti į procesą (visose grupėse buvo kalbama skirtingomis
kalbomis).
Penktos sesijos metu kiekviena scena buvo nufilmuota.
Tačiau paskutinę minutę grupelėse įvyko pasikeitimai dėl
žmonių neįsitraukimo. Nauji grupių nariai „įvaikino“ lėles.
Viskas vyko greitai.
Buvo sėkmingai nufilmuotos trys scenos ir medžiaga buvo
redaguota taip, kad būtų sukurtas vienas filmas.
Mokymų vadovų patarimai

Judrioje aplinkoje yra labai svarbu turėti daug iš anksto
sukarpytų popieriaus lapų ir tam tikro ilgio siūlų. Sesijos
metu nėra laiko to padaryti.
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Dirbant su didelėmis žmonių grupėmis labai svarbu, kad
sesijas vestų bent 2 pedagogai. Kai kurie dalyviai sugeba
dirbti savarankiškai, tačiau daugeliui reikia pagalbos,
kol jie perpranta techniką. Kai kuriems žmonėms sunku
dirbti su siūlais, juos surišti, pritvirtinti. Taip pat labai
svarbu, kad mokytojas neperimtų kūrybos darbų. Lėles
padedami vadovų turėtų kurti patys dalyviai,.

Atvejo tyrimo pavadinimas

Pabėgimas nuo kasdienio gyvenimo.

Organizacija/ šalis

Citizens Theatre, Glazgas, Škotija

Konkrečių poreikių
aprašymas/ „R” istorija

„R“ buvo 50-ies metų moteris. Užsiėmimuose ji kruopščiai
dirbo savarankiškai. Moteris paniro į savo lėlės kūrimo
procesą. Ji dalyvavo visuose užsiėmimuose ir visiškai
atsidavė procesui, prisidėdama prie grupės užduočių
vykdymo ir scenų repeticijų.
Kai jos paklausė, ar sukurta lėlė jai ką nors primena,
ji nedelsdama atsakė, kad lėlė jai primena ją pačią. Ji
pasakė, kad namų aplinkoje jos šeima tampė ją į visas
puses. Moteris pakomentavo, kad lėlių kūrimo procesas
jai buvo terapinis. Ji įsitraukė į kūrybos procesą ir tai
jai leido atsipalaiduoti. „R“ papasakojo vadovams, kad
užsiėmimo metu, kitaip nei namuose, ji galėjo nesijausti
atsakinga už kitus.

Kai dirbama su didele žmonių grupe (šiuo atveju su 25iais dalyviais), būtina sudėti lėles taip, kad būtų lengva
atskirti kam priklauso lėlė. Savininko inicialai buvo
užrašyti ant kiekvienos lėlės kaklo (iš nugaros pusės).
Grupės nariai kalbėjo skirtingomis kalbomis. Ne visi
laisvai šnekėjo angliškai, todėl kartais buvo sudėtinga
bendrauti. Šioje situacijoje susitelkimas ties veikimu
daugiau nei ties kalbėjimu padėjo pasiekti tikslą.
Scenų filmavimas, naudojant grupės aplinką ir
pažįstamus daiktus, yra puiki alternatyva, suteikianti
pasitenkinimą, ji kartais veikia geriau nei tiesioginis
pasirodymas.
Rezultatai

Ši didelė, iš įvairių etninių grupelių susidedanti
suaugusiųjų grupė, kurios dauguma dalyvių nemokėjo
laisvai kalbėti angliškai, sugebėjo sėkmingai kurti lėles ir
bendrauti, kad suvaidintų filmuojamose scenose.
Pasirinkimas filmuoti baigiamąjį pasirodymą, o ne
gyvas pasirodymas, lėmė sėkmingą visų dalyvių
bendradarbiavimą kūrybos procese.
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Atitinkamų užsiėmimų
veiklos aprašymas

„R“ ieškojo erdvės ir laiko sau, kad galėtų apmąstyti
savo padėtį šeimoje ir gyvenime. Laikas, kurį ji praleido
kurdama savo lėlę ir suvokdama kas ji (lėlė) yra, buvo
jai labai vertingas. Moteris sugebėjo sutelkti dėmesį į
savo vidinius nusivylimus ir juos pamatyti sukurtos lėlės
pagalba.

Išmokta pamoka

Šis atvejis yra geras pavyzdys, kaip CC procesas gali atverti
žmonių kūrybiškumą ir suteikti jiems galimybę „žaisti“
saugioje aplinkoje, kurioje nevertinama ir neteisiama.
Paprastas procesas, kuriame dalyvavo „R“, saugi erdvė
ir vadovų palaikymas tapo moteriai ypatinga terapija.
Negalima nuvertinti mažų dalykų, kurie gali turėti
didžiulį poveikį.
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Stiprieji mokymo proceso aspektai

Silpnieji mokymosi proceso aspektai

Pravartu paruošti popierių iš anksto
sukarpant tokiomis dalimis, kokios bus
panaudotos. Sesijų metu nebūtų buvę
pakankamai laiko atlikti šią užduotį.
Kadangi kai kurie dalyviai atsivedė į
mokymus savo vaikus, žirklės turėjo
būti naudojamos atsargiai.

Dėl patalpų užimtumo ir grupės dydžio, jautėsi, kad ne visiems užsiėmimams pakanko laiko.
Būtų idealu daugiau laiko skirti analizei ir apmąstymams, tačiau tai ne visada pavykdavo.

Pasirinkimas
filmuoti
galutinį
pristatymą, o ne pasirodyti gyvai, buvo
teisingas sprendimas. Tai paskatino
dalyvius vėl džiaugtis ir žavėtis kūrybiniu
procesu toje stadijoje, kurioje jie galėjo
prarasti dėmesį ir entuziazmą. Buvo
naudinga visiems dalyviams dirbti
prie vienoje vietoje sustatytų stalų, nes
tai padėjo sutelkti dėmesį judrioje ir
chaotiškoje aplinkoje. Patalpoje buvo
sukurta pozityvi ir skatinanti erdvė.
Dalyviai noriai užsiėmė kūrybine veikla,
vyko prasmingi pokalbiai, vyravo džiugi,
žaisminga atmosfera.
Kai kurias lėles
dalyviai išlaikė ir,
praėjus mėnesiui po seminaro, vėl
panaudojo
Tarptautinės
moterų
dienos paminėjimo renginiui, tuo
parodydami, kad mokymų procesas
padarė stiprų poveikį grupei.
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Grupės narių lankomumą buvo sunku valdyti. Lėlių kūrimo laikas pailgėjo, nes tiems, kurie
praleido dalį užsiėmimų, buvo suteikta galimybė pasivyti kitus dalyvius. Iš anksto planuoti
užsiėmimus buvo sunku, nebuvo aišku, kas atvyks į vieną ar kitą užsėmimą.

Senjorės ir bedarbės moterys
(BABILONAS)
Lietuvoje jaunimo centras „Babilonas“ dirbo su dviem senjorių ir bedarbių moterų
grupėmis.“Moterys kryžkelėje“ - taip jas įvardijome, kviesdamos dalyvauti bandomuosiuose
CC seminaruose. Moterys buvo skirtingo amžiaus, iš skirtingos socialinės aplinkos ir viena
kitos dar nepažinojo. Seminarams vadovavo „Babilono“ mokymų vadovės. Arūnė Taunytė dizainerė ir andragogė, Europos ir šalies neformaliojo švietimo projektų ekspertė bei mokymų
vadovė, turinti psichodramos patirties, kuri yra itin vertinga dirbant su socialiai jautriomis
grupėmis. Rolanda Šliažienė – mokymų vadovė, lektorė ir jaunimo bei suaugusiųjų švietimo
konsultantė, neformaliojo ugdymo ir emocinio intelekto specialistė. Mokymų vadovės įgijo
turtingos patirties kurdamos ir vykdydamos Europinius bei nacionalinius projektus, pagrįstus
meniniais metodais, taip pat dirbdamos ir su socialiai jautriomis grupėmis.
Siekdamos geriau suprasti grupės poreikius, mokymų vadovės pradėjo užsiėmimus nuo
pratimų, kurie leido dalyvėms išreikšti savo lūkesčius.
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Apibrėžimas „moterys kryžkelėje“ buvo patrauklus moterims, kurios buvo pasimetusios ir
jautėsi neužtikrintos dėl savo ateities. Dalyvės iš esmės išreiškė poreikį stiprinti savivertę.
Štai kaip moterys įvardijo savo būsenas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vienišumo jausmas
vidinė baimė
jausmas, kad esi nieko verta
tuštumos ir liūdesio jausmas
dvasinis, fizinis, emocinis nuovargis
savasties paieškos
negebėjimas matyti gyvenimo prasmės
nežinojimas, kaip būti naudinga bendruomenės nare
nesaugumo jausmas dabartyje ir ateityje
svetimumo jausmas
depresija

Moterims reikėjo įgyti pasitikėjimo savo kūrybiniu ir socialiniu potencialu, kad galėtų keistis.
Dalyvės į seminarą atvyko su įvairiais lūkesčiais. Kai kurios manė, kad tai bus seminaras apie
patrauklios lėlės sukūrimą, tuo tarpu projekto pavadinimas skatino manyti, kad tai gali būti
net terapijos grupė. Pradžioje buvo svarbu išsiaiškinti dalyvių lūkesčius ir suderinti juos su
užsiėmimų tikslais.
Pasibaigus programai, dalyvių požiūrio, savivertės, kūrybiškumo, sugebėjimo save analizuoti
ir veikti pažanga grupėje buvo akivaizdi. Dalyvės įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, ėmė
drąsiau ir atviriau išsakyti problemas ir reikšti jausmus. Išaugo jų pasitikėjimas savo vidine
jėga. Tobulėjo jų bendravimo ir grupinio darbo įgūdžiai.
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Organizacijos/ šalies
pavadinimas

Jaunimo centras BABILONAS, Lietuva

Seminaro pavadinimas

Dirbtuvės „Kurk
bedarbėms.

Įgyvendinimo kontekstas

Užsiėmimas buvo rengiamas Vilniaus Lėlių teatre

Tikslinė grupė

9 moterys (38-70 metų): bedarbės, išsiskyrusios, senjorės

Užsiėmimo tikslai

Supažindinti dalyves su didžiulėmis lėlininkystės
galimybėmis organizuojant kūrybines dirbtuves lėlių
teatre.
Parengti
dalyves
tolesniems
lėlių
animacijos
užsiėmimams.

Medžiagos

Įvairių rūšių lėlės.

Konkretaus metodo, kuris
gerai veikia praktikoje,
aprašymas

Pagal metodines gaires su šia tiksline grupe vyko 8
užsiėmimai. Po lėlių sukūrimo kitas užsiėmimas vyko
Vilniaus lėlių teatre. Ypatingoje lėlių teatro aplinkoje
profesionalus lėlininkas pristatė įvairių rūšių lėles,
skatino dalyves išbandyti įvairius lėlių animavimo
būdus. Pagrindiniai sesijos akcentai: lėlių pagalba
galima priimti kitų žmonių nuomonę, išreikšti emocijas
ir pasijusti mažiau vienišai. Lėlė tampa asmenybės
simboliu, metafora. Lėlė gali imtis drąsių, ryžtingų
veiksmų. Lėlė gali padėti stebėti problemą iš šalies ir
ieškoti sprendimų sumažintame realybės modelyje.
Taigi lėlės gali padėti rasti sprendimą. Lėlės pagalba
galima komunikuoti: moteris nedrįsta kalbėti apie save,
duokite jai lėlę ir leiskite kalbėti.

47

lėlę,

pažink

save“

senjorėms

ir

Netrikdo net padaroma klaida – ji bus lėlės klaida. Lėlė
gali būti svarbi kūrybai, terapijai ir pasaulio suvokimui.
Šiuolaikinė lėlininkystė labiau linkusi kurti problemos
iliuziją ir ieškoti sprendimo užuot siekusi tobulo lėlės
judesio iliuzijos.
Kito užsiėmimo pradžioje buvo surengtas mokymų lėlių
teatre aptarimas. Dalyves sužavėjo lėlininko atsidavimas
ir profesionalumas, jos jautė, kad jomis buvo rūpinamasi.
Iš pradžių viena dalyvė buvo skeptiška: ar mums teks
tiesiog klausyti ir tiek? Bet viskas vyko taip įdomiai, kad
ji ir kitos moterys atsipalaidavo. Ji visiškai pakeitė savo
neigiamą nuomonę apie lėlininkystę. Dalyvėms buvo
labai įdomu pabandyti „įpūsti“ gyvybės įvairioms lėlėms,
jas animuoti.

Atvejo analizės pavadinimas

Apsikeisti lėlėmis ir padėti dalyvėms užmegzti artimesnį
ryšį su jų sukurtomis lėlėmis.

Organizacija/ Šalis

Jaunimo centras Babilonas, Lietuva

Konkrečių poreikių
aprašymas/ „E” istorija

Jautėsi, kad dalyvė „E“ buvo šiek tiek skeptiškai nusiteikusi,
ji nebuvo patenkinta savo sukurta lėle:
„Aš esu pripratusi prie kokybiškų dalykų. Nepavyko padaryti
šios lėlės taip gerai, kaip norėčiau. Ji netinka, ji turėtų būti
apsirengusi įmantriau. “
Buvo galima jausti, kad „E“ nepripažino sau, jog ji siekia
tobulumo. Ji nemėgo savęs tokios, kokia yra.

Konkretaus metodo
aprašymas

Mokymų vadovių patarimai Vadovės rekomenduoja su tikslinėmis grupėmis
aplankyti vietinius lėlių teatrus ir ten surengti nors vieną
užsiėmimą. Taip jei įmanoma, pasikviesti profesionalų
lėlininką, kuris padėtų išrutulioti lėlių pasirodymo temas
ir profesionaliai patartų dėl lėlių judesio technikos.
Rezultatai

Įvykus šiam apsikeitimui lėlėmis, viena dalyvė pasakė, kad
ji nepažįsta jai atitekusios lėlės ir reikės laiko su ja užmegzti
ryšį. Viena dalyvė pasakė, kad kiekviena moteris į savo lėlę
sudėjo daug energijos ir kad ji norėtų susigrąžinti savo lėlę.

Dalyvės buvo sužavėtos lėlininkystės galimybėmis. Po
užsiėmimų lėlių teatre, dalyvės buvo labai įkvėptos ir
degė noru pradėti kūrybos procesą su lėlėmis.

„E“ dalyvė pasakė, kad ji labai nori susigrąžinti lėlę ir kad
dabar supratusi, kokia brangi jai yra jos sukurta lėlė. Moteris
pamatė savo lėlę kitaip, ji pajuto, kad lėlė jau tapo jos dalimi.
Išmokta pamoka
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Kai lėlės buvo sukurtos, kai joms suteikė charakterio
bruožus, dalyvės, laikydamos ant kelių savo lėles, sėdėjo
ratu ir dalijosi patyrimais. Apmąstymų pabaigoje mokymų
vadovė staiga pakeitė visas lėles ir kiekviena moteris gavo
„nepažįstamąją“. Mokymų vadovė paklausė: „Ką darysi,
jei pasakysiu, kad dabar ji tavo lėlė?“ Dalyvės akivaizdžiai
sutriko. Kai kurios gaivališkai sušuko: „Ne!“

Nebuvo būtina įrodinėti „E“ dalyvei, kad jos sukurta lėlė
puiki. Kai lėles sukeitė, ji suvokė ryšį tarp savęs ir sukurtos
lėlės.
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Moterys kryžkelėje
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Organizacijos pavadinimas/
šalis

Jaunimo centras Babilonas, Lietuva

Seminaro pavadinimas

Moterys kryžkelėje

Įgyvendinimo kontekstas

Seminaras vyko bendradarbiaujant su Lietuvos Mokytojų
namais.

Tikslinė grupė

11 moterų kryžkelėje (bedarbės, senjorės, išsituokusios,
susiduriančios su įvairiomis sudėtingomis situacijomis,
pasimetusios ir negalinčios atrasti tinkamos gyvenimo
krypties). Dalyvės buvo skirtingo amžiaus ir socialinės
padėties.

Užsiėmimo tikslas

Paskatinti spontaniškumą ir apšildyti dalyves prieš joms
sukuriant prasmingą istoriją su „atgijusiomis lėlėmis“,
patobulinti dalyvių bendravimo ir koordinavimo įgūdžius..

Medžiagos

Rudasis popierius, siūlai, žirklės, spalvotas popierius,
įvairios spalvotos medžiagos skiautės, lipnūs popieriaus
lapeliai, lenta-stovas su popieriaus lapais, A4 popieriaus
lapai, žymekliai.
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Konkretaus metodo, kuris
gerai veikia praktikoje,
aprašymas

Su šia moterų grupe iš viso buvo surengti 7 užsiėmimai.
Jie vyko vadovaujantis Metodinėmis gairėmis, tačiau
mokymų vadovės naudojo keletą naujų metodų. Vieno
užsiėmimo metu
buvo siekiama sukurti glaudesnius
dalyvių ryšius su lėlėmis ir suteikti joms lėlių animavimo
įgūdžių. Mokymų vadovės parodė būdą, kaip 3 žmonės
turėtų „įpūsti gyvybę“ vienai lėlei. Iš pradžių dalyves
pakvietė atlikti paprastus lėlių animavimo pratimus, kai tik
vienas žmogus judina lėlės galvą ir rankas:
• Lėlės sveikinasi skirtingais būdais (paspausdamos
rankas, pakeldamos ranką ir palenkdamos galvą,
apsikabindamos ir pan.)
• Lėlės sukuria dinamišką mechanizmą viena po kitos
susijungdamos į bendrą kompoziciją su kažkokiu
judesiu ir garsu.
• Viena dalyvė padeda savo lėlei atlikti paprastą veiksmą
(plaukų šukavimas, šokis, dantų valymas ir pan.), kurį
nesunkiai atpažįsta kitos dalyvės. Kita dalyvė prisijungia
su savo lėle prie pirmosios ir klausia: „Ką tu darai?“
Pirmosios lėlės atsakymas turi skirtis nuo atliekamo
veiksmo. Antra lėlė daro tokį patį judesį, kaip ir pirmoji.
Lėlės keičia viena kitą atsitiktine tvarka. Dalyvės su savo
lėlėmis prisijungia tada, kada nori ir tiek kartų, kiek nori.
• Viena dalyvė tampa režisiere ir paaiškina, ką jos lėlė turi
daryti, kaip judėti. Animavimo pratimus su kiekviena
lėle, padedant lėlininkui, atlieka kitos trys dalyvės.
Kiekviena dalyvė „režisuoja“ veiksmus, kuriuos vykdo
jos lėlė, animuojama kitų trijų dalyvių. Tokiu būdu
vyksta kiekvienos lėlės „pasirodymas“
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Konkrečių poreikių
aprašymas/ „H” istorija

„H“ dalyvės vidinė būsena išreiškė liūdesį. Ji sukūrė lėlę,
tačiau nebuvo ja patenkinta: „Jaučiu, kad ji labai sąžininga,
bet kažko įsitempusi, net šiek tiek gležna. Matau ją, bet
nematau jos ryšio su kitais žmonėmis, su aplinka. Ji
nesišypso, nesijuokia, neverkia, lyg pusiau gyva. Nežinau,
kas jai galėtų įpūsti gyvybės… “
„H“ santykiai su savo lėle buvo gilūs ir kupini apmąstymų.
Ji parsinešė lėlę namo ir šiek tiek pakeitė jos išvaizdą.
Vieno užsiėmimo metu, po kokybiškai praleisto laiko su
lėle, po pokalbių bei šokio su ja, „H“ požiūris pasikeitė:
„Mano lėlė juokėsi, nors ji yra viena ir labai vieniša ... Ji man
pasakė, kad aš pernelyg užveržiau jos kaklą. Aš neklausiau,
kodėl ji juokėsi ..., būdamos kartu, mes nesijuokdavome ...
bet tiek daug džiaugsmo dabar gaunu iš jos.
Man patiko, kad jos emocijos ir mano ryšys su ja pasikeitė –
nebenoriu daugiau jos sudeginti. Ji gyva. “
Po šio užsiėmimo mokymų vadovės pradėjo pastebėti
augantį dalyvės „H“ pasitikėjimą savimi ir gyvybingumą.

Atitinkamos veiklos
aprašymas

Po užsiėmimo apie lėlių suasmeninimą ir jų apibūdinimą,
kito užsiėmimo metu mokymų vadovės paprašė dalyvių 20
minučių bendrauti su savo lėlėmis - žaisti, šokti, dainuoti,
kalbėtis, diskutuoti ar tiesiog tyliai būti kartu. Tai pagilino
santykius su savo lėlėmis, su „alter ego“ (antruoju aš)) ir iškėlė
stebinančius dalyvių atradimus ir įžvalgas. Atpalaiduojanti
muzika fone dalyvėms padėjo nurimti ir susitelkti.
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Išmokta pamoka

„H“ atveju reikėjo pakankamai laiko, kad ji susipažintų su
savo lėle. Gilus bendravimas su savo lėle, savo „antruoju
aš“ padėjo jai rasti tikrą vidinį džiaugsmą ir palaipsniui jį
puoselėti. Kitoms dalyvėms toks bendravimas su savo
lėlėmis taip pat pagilino savivoką, daugelis jų stebėjosi,
kad daug naujo sužinojo apie save pačias.

Stiprieji mokymosi proceso aspektai
Kaip tvirtą aspektą, mokymų vadovės pabrėžia paprastą lėlių kūrimo būdą; galimybę
užsimegzti emociniam ryšiui tarp lėlės ir kūrėjos; netiesiogiai, lėlių vardu, kalbėti apie save ir
kitas. Labai svarbu suteikti pakankamai erdvės dalyvių apmąstymams ir pasidalinimui.
„Susipažinimo“ su lėlėmis metu mokymų vadovės kiekvieną lėlę pasodindavo ant kėdės, ir
visos dalyvės, susėdusios ratu, apibūdindavo ją. Lėlės autorė apie savo lėlę kalbėjo paskutinė.
Mokymų vadovės rekomenduoja tokį būdą, nes tai padeda netiesiogiai kalbėti apie lėlę
sukūrusį asmenį. Ir, kaip vėliau pažymėjo dalyvės, tai joms padėjo pamatyti save iš šalies ir į
paviršių iškelti netikėtus, užsislėpusius dalykus.
Metodo lankstumas ir daugybė įvairių veiklų (teatro etiudai, psichodramos metodai, grupės
formavimo užduotys, kūrybiškumą skatinantys pratimai ir kt.) yra stiprioji CC metodikos pusė.
Pasitikėjimas dalyvių kūrybiškumu padėjo pasiekti nuostabių rezultatų. CC metodas suteikė
dalyvėms laisvę netiesiogiai kalbėti apie save ir kitas. Jis sustiprino dalyvių socialinius įgūdžius,
nes pvz., kuriant prasmingą siužetą, reikia ne tik individualaus kūrybiškumo, bet, visų pirma,
komandinio darbo: supratimo, įsiklausymo, bendrų sprendimų, dėmesingumo, kantrybės,
tolerancijos, koordinavimo ir kt.
Silpnieji mokymosi proceso aspektai
Silpnoji proceso pusė - praktiniai klausimai. Vadovės turėjo nemažai laiko skirti grupės
procesams, nes dalyvės nepažinojo viena kitos, susipažinimui prireikė papildomo laiko.
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Buvo per ilgi tarpai tarp užsiėmimų: be to, ne visos dalyvės galėjo lankyti visus užsiėmimus.
Grupės apšildymui nuolat reikėjo skirti papildomo laiko ir užduočių.
Kiekvieną kartą, kai mokymų vadovės parengdavo užsiėmimo planą, procesas vykdavo kiek
kitaip nei planuota dėl vienos ar kitos moters emocinio atsivėrimo. Mokymų vadovės turėjo
būti labai lanksčios, o veiklai teko skirti daugiau laiko nei iš pradžių buvo numatyta.

Darbas su migrantais
(CSC DANILO DOLCI)
Seminarus Palerme organizavo Dario Ferrante, kuriam padėjo Lorella Libeccio. Jie abu
dalyvavo Glazgo mieste rengtuose mokymuose. Dario Ferrante yra Europos projektų vadovas,
daugiausia dirbantis su nepalankioje padėtyje atsidūrusių asmenų grupėmis, tokiomis kaip
migrantai, prieglobsčio prašytojai ir mažiau galimybių turintys jaunuoliai. Lorella Libeccio yra
psichologė, aktyviai dalyvaujanti bendruomenės projektuose.
Bandomojo seminaro užsiėmimuose dalyvavo 12 migrantų ir 2 prieglobsčio prašytojų centro
dėstytojai: visi vyrai migrantai iš Senegalo, Malio, Dramblio Kaulo Kranto ir Bangladešo.
Dalyviai atvyko iš trijų pabėgėlių centrų Palerme. Kas savaitę buvo surengti penki 2,5 - 3
valandų užsiėmimai. Bandomojo seminaro pabaigoje buvo surengtas vienos dalyvių grupės
sukurtos istorijos parodymas.
Darbas su migrantų grupe buvo nemenkas iššūkis, nes jį apsunkino dalyvių motyvacijos
stoka. Dažnai jų dėmesys buvo sutelktas į dokumentų laukimą, biurokratijos procedūras,
todėl prieglobsčio prašytojai prarasdavo norą patirti naujų dalykų, ypač kalbant apie meno
formas, kurios tarsi neneša apčiuopiamos naudos.
Užsiėmimai buvo naudingi padedant įveikti įvairias kliūtis, su kuriomis susiduria pabėgėliai
ir prieglobsčio prašytojai sudėtingoje integracijos fazėje: be biurokratijos, reikia galvoti apie
kalbinius ir kultūrinius nesusipratimus, diskriminacinius požiūrius ir žemą atvirumo lygį.
Pagrindinis tikslas buvo stiprinti dalyvių savivertę, o teatrinės veiklos kaip tik ir gali skatinti
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pasitikėjimą ir dialogu grindžiamus santykius, kurie tikrai daro įtaką psichologinei gerovei ir
padeda migrantui tapti aktyviu piliečiu prieglobstį suteikiančioje visuomenėje. Baigiamojo
sertifikato sistema buvo naudinga įtikinant migrantus užbaigti mokymų kursą iki galo.
Organizacijos/šalies
pavadinimas

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC), Italija

Seminaro pavadinimas

Darbas su migrantais
Seminaras vyko bendradarbiaujant su Lietuvos Mokytojų
namais.

Įgyvendinimo kontekstas

Seminarų užsiėmimai vyko CSC biuruose, taip pat CSC
mokymo salėje, bendradarbiaujant su trimis centrais, kurie
priėmė migrantus Palerme.

Tikslinė grupė

Migrantai ir prieglobsčio prašytojai iš Senegalo, Malio,
Dramblio Kaulo Kranto ir Bangladešo, apsistoję pabėgėlių
centruose Palermo miesto centre ir apskrityje.

Užsiėmimo tikslai

•
•
•

Medžiagos

Rudas popierius, siūlai, audinių skiautės, žirklės, lipni juosta,
įvairūs daiktai kambaryje, spalvotas popierius, „Kūrybinio
mąstymo“ dėžutė (krepšys su įvairiais daiktais, kuriuos CSC
naudojo kūrybinio mąstymo dirbtuvėms).

Stiprinti dalyvių savivertę;
Tobulinti kalbos įgūdžius;
Padidinti darbo grupėje gebėjimus
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Konkretaus metodo, kuris
gerai veikia praktikoje,
aprašymas

CSC Danilo Dolci biuro seminarų ciklas apskritai atitiko
Metodinėse gairėse aprašytą mokymo programą. Pirmasis
užsiėmimas prasidėjo, peržiūrint vaizdo įrašą apie tai,
kaip sukurti lėlę, naudojant popierių ir siūlus. Peržiūrėję
vaizdo įrašą, dalyviai ir mokymų vadovai susėdo ratu
aplink įvairias iš anksto paruoštas medžiagas. Antrasis
užsiėmimas prasidėjo naudojant „Dviejų kėdžių“ metodą.
Vėliau mokymų vadovai naudojo šį metodą siekdami
padėti dalyviams sukurti pasakojimą. Jų nuomone, jis
buvo tinkamas dalyvių vaizduotei skatinti, kurią vėliau
jie perteikė rašytine forma, taip sudarydami galimybę
patikrinti jų rašymo įgūdžius. Dalyviai naudojo medžiagas
ir daiktus, esančius kambaryje bei „kūrybiniam mąstymui
skirtą stebuklingą keistų ir neįprastų daiktų dėžutę“. Po to į
kambarį buvo atnešta dar viena kėdė. Šįkart ji buvo apversta
ir paguldyta ant grindų. Antrą kartą grupės dalyviai vėl
buvo paprašyti suteikti dar vienai kėdei charakteristiką

Mokymų vadovų patarimai

Kritinis taškas buvo tuomet, kai dalyviai iš Bangladešo lėlių
kūrimui iškart suteikė religinę reikšmę, nes jų kultūroje
lėlės yra garbinimo ir maldos išraiška. Vienas dalyvis
pakomentavo: Kitos lėlės yra krikščioniškos, o mūsų ne ...
Taip pat kai kurioms Bangladešo religijoms būdinga sukurti
lėlę, kad ją garbintų, bet po to, lėlę panaudojus religiniais
tikslais, ji išmetama. Taigi išsiaiškinome, kad lėlininkystės
metodas nėra tinkamas migrantų iš Bangladešo socialinei
integracijai, nes jie mato veiklą, susijusią su jų religiniais
įsitikinimais, ir, sukūrę lėlę, vėliau ją paprasčiausiai išmeta.
„Dviejų kėdžių“ metodas su šia tiksline grupe neveikė labai
gerai, nes kalbos kliūtys trukdė išreikšti pirmojo užsiėmimo
metu sukilusių jausmų ir emocijų sudėtingumą. Kai kurie
dalyviai buvo prieglobsčio prašytojai, ką tik atvykę į Siciliją
arba su prastais kalbos įgūdžiais, todėl „Dviejų kėdžių“
metodas nebuvo sėkmingas.
„Kūrybinio mąstymo“ užduotis vyko sėkmingiau. Dalyviai
naudojo patalpoje esančias medžiagas ir keistus bei
neįprastus daiktus, esančius „kūrybiniam mąstymui skirtoje
dėžutėje“.
Šios priemonės labai padėjo skatinti dalyvių vaizduotę ir
įsitraukimą.
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Rezultatai

Dalyviai pagerino savo kalbos įgūdžius ir gebėjimą išreikšti
save viešai. Taip pat buvo sustiprintas pasitikėjimas savimi
ir smalsumas. Baigiamojo pasirodymo metu dalyviai
atsidūrė naujose situacijose ir tai suteikė jiems didžiulį
pasitenkinimą, nes žiūrovams pasirodymas tikrai patiko.
Lėlininkystės metodas skatino naujus, pasitikėjimu ir
bendravimu (dialogo forma) grindžiamus santykius, kurie
paveikė dalyvių psichologinę būseną ir padėjo migrantams
tapti aktyvesniais dalyviais jiems prieglaudą suteikiančioje
visuomenėje.

Atvejo pavadinimas

„S“ - lyderis

Organizacija/ šalis

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, Italija

Konkrečių poreikių
aprašymas/„S” istorija

Nuo pat pradžių „S“ (20-ies metų vyras) buvo aktyviausias
ir labiausiai įsitraukęs bandomojo seminaro dalyvis. Jo
asmeninė istorija panaši į daugelio prieglobsčio prašytojų:
kad pasiektų Europą, jis, rizikuodamas gyvybe, įveikė
ilgą ir sunkią kelionę laivu per Libiją. „S“ dabar gyvena
prieglobsčio prašytojų centre, esančiame už Palermo.

Atitinkamo užsiėmimo
aprašymas

„S“ nepraleido užsiėmimų ir labai entuziastingai žiūrėjo
į lėlininkystės metodu kuriamus nuotykius. Jis taip pat
uoliai dalyvavo kuriant baigiamojo pasirodymo scenarijų
ir įkvėpė kitus dalyvius aktyviai prisidėti rengiant galutinę
istorijos versiją.
„S“ taip pat prisidėjo prie daugelio baigiamajame
pasirodyme naudojamų rekvizitų kūrimo.
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Išmokta pamoka

„S“ naudojo įgytą patirtį, siekdamas praplėsti savo akiratį:
jis nori toliau dalyvauti CSC Danilo Dolci siūlomuose
mokymuose. Tai reiškia, kad novatoriški mokymo metodai
gali paskatinti migrantų dalyvavimą mokymosi veiklose,
kurios gali padėti jiems įsitraukti į socialinę aplinką. Taip
pat aišku, kad lėlininkystė turi būti naudojama labai
apgalvotai, nes migrantai turi ypatingų kultūrinių poreikių.
Nepasigilinus į dalyvių religinius įsitikinimus ir papročius
galima smarkiai „prašauti pro šalį“.

Stiprieji mokymosi proceso aspektai
Lėlių kūrimas yra patrauklus būdas, skirtas atkreipti dalyvių dėmesį ir užtikrinti aktyvų
jų įsitraukimą. Stiprus momentas buvo lėlių kūrimas, nes jis buvo smagus.
CC metodo privalumai:
•
•
•
•
•
•

- padeda bendrauti: įveikti drovumą ir atskirtį;
- tobulina identifikavimo ir imitacijos įgūdžius;
- padeda išreikšti jausmus ir emocijas;
-stiprina kalbos įgūdžius, skatina sklandžiai kalbėti, naudoti naujus žodžius;
- skatina kūrybiškumą;
- stiprina bendradarbiavimo įgūdžius.

kalbos barjeras. Tačiau, kai mokymų vadovai paprašė dviejų grupių (vienos iš Afrikos ir
antrosios iš Bangladešo) sukurti po istoriją, kurioje atsispindėtų jų tradicijos ir vertybės,
dalyviai susidomėjo istorijų kūrimu ir aktyviai įsitraukė.
Vertinimo metodai, tokie kaip „Dvi kėdės“, netiko, nes dalyviai jautėsi nepatogiai,
nesaugiai.
Asmeninių istorijų išgyvenimai repeticijų metu kartais buvo labai stiprūs, susiję su
jautriomis problemomis, pavyzdžiui, elgetavimu ir alkoholio vartojimu.
Lėlininkystė yra vis mažiau populiari Palerme, todėl pagrindinis iššūkis buvo rasti
menininkų, galinčių bendradarbiauti ir dalintis savo patirtimi bei apmokyti užsiėmimų
vadovus.

Moterys iš nepalankioje kaimynystėje
esančių rajonų (CSC Danilo Dolci)

Silpnieji mokymosi proceso aspektaiù

Antrojo bandomojo seminaro užsiėmimai buvo skirti nepalankioje padėtyje esančių
moterų grupei. Vieta - „Spazio Donna“, Piazza Sturzo, 44 Palermas, Italija. Bandomojo
seminaro užsiėmimuose - moterys iš nepalankių šeimų. Paprastai šios moterys „Spazio
Donna“ 3 kartus per savaitę dalyvauja įvairiose veiklose: siuvimo, kalbos kursuose,
įvairiuose seminaruose ir kt. Užsiėmimų pabaigoje buvo surengtas dalyvių grupės
sukurtos istorijos pristatymas.

Šiai tikslinei grupei kai kurios užduotys buvo pernelyg sudėtingos, trukdė per didelis

„Spazio Donna“ projektas Italijoje veikia jau trejus metus. Jis pradėjo savo veiklą

Italijoje šis metodas galėtų būti sėkmingai taikomas
kalbos ir tobulinant jų viešojo kalbėjimo įgūdžius.
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migrantams mokantis italų
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Palerme 2018 m. vasario mėn. „Spazio Donna“ yra įsikūręs Borgo Vecchio, viename
iš skurdžiausių Palermo rajonų, kur jaunos moterys savo šeimose susiduria su
sudėtingomis situacijomis, pvz., nedarbu, skurdu ir mokyklos nebaigimu. Be to, Borgo
Vecchio rajone vis dar vyrauja organizuotas nusikalstamumas ir neteisėtumo kultūra
yra plačiai paplitusi.
Mokymosi tikslai buvo sutelkti į tai, kad dalyvės įgytų naujų savivertės ir pasitikėjimo
įgūdžių, sukuriant saugią aplinką, kurioje jos galėtų išmokti naujų dalykų ir jaustis
patogiai. „Saugios“ ir „patogios“ erdvės sukūrimas buvo svarbiausia užsiėmimų sąlyga,
nes tai suteikė dalyvėms pasitikėjimo ir jos pasijuto galinčios laisvai reikšti savo
jausmus ir emocijas viso mokymosi proceso metu. Mažiau galimybių turinčios moterys
yra labai jautrios ir saugumo jausmas joms yra labai svarbus.
Organizacijos/ šalies
pavadinimas

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC), Italy

Seminaro pavadinimas

Žmonės su menkomis galimybėmis Palerme

Įgyvendinimo kontekstas

Seminaras buvo surengtas „Spazio Donna“ patalpose.
Vadovai: Dario Ferrante kartu su Emiliano Mungiovino
ir Grace Sciarrino, socialine „Spazio Donna“ darbuotoja
Palermo mieste, ribotų galimybių Borgo Nuovo rajone,
Patalpose yra skirtingi kambariai, įskaitant vaikų kambarį ir
virtuvę, kuriuose moterys gali užsiimti įvairia veikla.

Tikslinė grupė

10 moterų. Dauguma dalyvių buvo 25–30 metų amžiaus
moterys iš nepalankių šeimų Borgo Vecchio, Palerme. Šios
jaunos moterys savo šeimose susiduria su sudėtingomis
situacijomis, pvz, nedarbu, skurdu ir mokyklos nebaigimu.
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Seminaro tikslai

•

•
•

Sustiprinti dalyvių savivertę; lėlininkystės metodais
skatinti naujus, pasitikėjimu ir bendravimu (dialogo
forma) pagrįstus santykius;
Išmokyti sukurti lėlę ir perteikti gyvenimišką istoriją
Skatinti kūrybiškumą ir komandinį darbą

Medžiagos

Rudas popierius, siūlai, audinių skiautės, žirklės, lipni juosta,
įvairūs daiktai kambaryje, spalvotas popierius, įvairių dydžių
dėžutės ir spalvota vilna.

Konkretaus metodo, kuris
gerai veikia praktikoje,
aprašymas

Užsiėmimai su antrąja grupe vyko pagal Metodinėse gairėse
aprašytą mokymo programą.
Pirmasis užsiėmimas prasidėjo nuo vaizdinės medžiagos,
rodančios, kaip sukurti lėlę, naudojant popierių ir siūlus.
Po vaizdo įrašo visos dalyvės sėdėjo ratu aplink įvairius
mokytojų parengtus daiktus.
Pasigaminusios lėles dalyvės buvo suskirstytos į 2 grupes,
kuriose kūrė scenarijus. Jos buvo kviečiamos dirbti su
lėlėmis ir sukurti temą siužetui. Pagrindinis tikslas buvo
nuosekliai papasakoti kuriamą istoriją.
Ketvirto užsiėmimo metu abi grupės sukūrė istorijas
baigiamajam pasirodymui. Padedamos vadovų, dalyvės
daug praktikavosi su lėlėmis ir bandė repetuoti pasakojimus,
kuriuos jos buvo užrašiusios ant stendinio popieriaus.
Moterys taip pat sukūrė drabužius ir rekvizitą. Baigiamąjį
spektaklį dalyvės surengė „Spazio Donna“ patalpose.
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Mokymų vadovų patarimai

Rezultatai

Svarbu iš pat pradžių sukurti draugišką ir jaukią atmosferą.
Todėl prieš pradedant užsiėmimus rekomenduojama
naudoti metodus, padedančius sukurti atpalaiduojančią
aplinką. Dirbant su socialiai remtinais žmonėmis,
užsiėmimuose turėtų dalyvauti socialinis darbuotojas, nes,
moterims reikia, kad šalia būtų kažkas, ką jos pažįsta ir kuo
gali pasitikėti, kad mokymų metu jos jaustųsi saugiai
Iš dalyvių gautas grįžtamasis ryšys patvirtina lėlininkystės
meno ir su psichodrama susijusių metodų naudingumą
mažiau galimybių turinčių žmonių socialinei integracijai.
Pasak mokymų vadovų, lėlės
skatina jaunų moterų
vaizduotę, jos primena vaikystės įvykius ir padeda išreikšti
tyrąją šių moterų, kurios pernelyg dažnai įklimpsta į skurdą
ir nusivylimą, gyvenimo dalį. CC metodiką puikiai galima
taikyti šiai tikslinei grupei. Tik keletas „intelektualiausių“
metodų netinka. Svarbu, kad grupėje būtų sukurta
pasitikėjimo atmosfera ir kad dalyvės, reikšdamos savo
jausmus ir idėjas, jaustųsi saugiai ir patogiai.

Atvejo pavadinimas

“M” – pagyvenusi dama iš Palermo

Organizacija / šalis

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, Italija

Konkrečių poreikių aprašymas/ „M“ - penkiasdešimtmetė moteris iš Borgo Vecchio -Palermo
„M” istorija
užsiėmimuose dalyvavo kartu su dukra. Abi moterys atvyko
iš rajono, kuriame nebaigti mokyklos yra įprasta, jame
aukštas organizuoto nusikalstamumo ir nedarbo lygis.
Užsiėmimų pradžioje „M“ atrodė ne itin susidomėjusi.
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Atitinkamos užsiėmimo veiklos Seminaro pradžioje menkai tesusidomėjusi, vėliau „M“
aprašymas
pradėjo aktyviau veikti ir lankė visus užsiėmimus. Ji taip
pat dalyvavo baigiamajame spektaklyje. Moteris padėjo
kitiems dalyviams ir skatino juos aktyviai dalyvauti.
Išmokta pamoka

„M“ atstovauja moteris, kurios turėjo sunkių išgyvenimų. CC
metodo dėka ji turėjo galimybę grįžti į vaikystę. Tai reiškia,
kad lėlių kūrimas yra patrauklus įrankis įgalinantis mažiau
galimybių turinčius žmones: novatoriški mokymo metodai
gali pažadinti nepalankioje padėtyje esančių asmenų norą
dalyvauti mokymosi veiklose. Taip pat akivaizdu, kad lėlių
kūrimo metodas turi būti naudojamas labai apgalvotai,
nes mažiau galimybių turinčioms moterims dažnai kyla
sunkumų, susijusių su mokymosi veikla, tad užduotys
neturėtų būti „pernelyg intelektualios“.

Stiprieji mokymosi proceso aspektai
Mažiau galimybių turinčios moterys iš tiesų džiaugėsi lėlių kūrimu. Jos vėl pasijuto kaip vaikai,
o bendras kūrybinis procesas paskatino pasitikėjimą ir atsipalaidavimą. Šios moterys dažnai
susiduria su fiziniu smurtu, skurdu, jos būna nebaigusios mokyklos. CC užsiėmimuose buvo
sukurtos puikios sąlygos mokytis ir dirbti komandoje.
Darbas su lėlėmis suteikė dalyvėms galimybę svajoti apie kitokią realybę ir atrasti vaiką savyje.
Dažnai lėlės įkūnydavo laimingus, turtingus žmones, gražias moteris, animacinių filmų herojus.
Užsiėmimų metu taip pat išryškėjo dalyvių rankomis atliekamo darbo įgūdžiai, pvz, tokie kaip
siuvimas. Tai buvo labai svarbu kai kurių dalyvių savivertei ir pasitikėjimui.
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Silpnieji mokymosi proceso aspektai
Mokymų vadovai turi turėti konkrečių kompetencijų dirbti su NEETs (nedalyvaujančiomis
švietimo, užimtumo veiklose) ir mažiau galimybių turinčiomis moterimis. Jie turi būti
susipažinę su konkrečiais neformalaus švietimo metodais, tokiais kaip lėlininkystė. Vadovai turi
išmanyti grupės dinamiką, grupės formavimo procesus, mokėti valdyti konfliktus, ir kt., kartu
su dalyvėmis sukurti grupės taisykles (mokėti valdyti motyvacijos praradimo, dalyvių vėlavimo
ir panašias situacijas).
Svarbu turėti išteklių seminaro priemonėms įsigyti, nes daugelis organizacijų, dirbančių
su nepalankioje padėtyje esančiomis grupėmis, turi ribotus išteklius ir labai priklauso nuo
savanorių ir nemokamų darbuotojų entuziazmo.
Viena iš pagrindinių kliūčių buvo dalyvių motyvacijos stoka, nes moterys nebuvo pratusios
prie tokio pobūdžio veiklos. Grupės vienybės išlaikymas ir nuolatinis užduočių vykdymas buvo
iššūkis dalyvėms, tikriausiai dėl to, kad jos daug kartų gyvenime buvo iškritusios iš mokymosi
sistemos. Buvo svarbu rasti būdų išlaikyti moterų susidomėjimą veikla.
Kalbant apie logistiką, dalyvėms svarbu suteikti lengvai prieinamą vietą, nes daugelis atvyksta iš
sunkiau pasiekiamų pakraščių. Todėl bandomieji užsiėmimai vyko „Spazio Donna“, kur dalyvės
įprastai lanko ir kitus mokymus.
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Išvados
Projekto veiklos įrodė, kad CC metodika yra naudinga visų tikslinių grupių, dalyvavusių
bandomuosiuose seminaruose penkiose šalyse, socialinei integracijai. Metodai, susiję su
lėlininkyste ir Teatr Grodzki patirtimi, yra tinkami skirtingoms tikslinėms grupėms (nuo
psichikos sutrikimų turinčių žmonių iki migrantų) ir gali būti lengvai pritaikomi įvairiems
mokymosi tikslams. Remkitės šio Kompendiumo dešimties skirtingų mokymo procesų
aprašymu, kad pagilintumėte savo žinias apie metodiką „Kurk lėlę, pažink save – teatras
socialinei integracijai“ ir taikytumėte ją dirbdami su socialiai jautriomis grupėms.
Bandomųjų seminarų rezultatų pagrindu suformulavome šias išvadas ir rekomendacijas:
- Metodas tinkamas įvairioms tikslinėms grupėms, jei jis pritaikytas jų poreikiams;
- Bendraukite su dalyviais prieš seminarą: susipažinkite su grupės dalyviais prieš pradėdami
seminaro veiklą, išsiaiškinkite konkrečius grupės dalyvių poreikius ;
- Atliepkite dalyvių poreikius: labai svarbu susipažinti su grupe, kad žinotumėte, kokios veiklos
yra tinkamos ir kokios ne. Kiekvienas žmogus turi savitą patirtį,- kai kuriems dalyviams tam
tikra veikla gali būti netinkama, todėl paklauskite jų apie jų gyvenimą ir socialinę aplinką ir
atsižvelkite į šiuos veiksnius, sudarydami seminaro planą;
- Raskite tinkamą vietą užsiėmimams: joje turi būti pakankamai erdvės. Drauge su dalyviais
sukurkite jaukią, komfortišką aplinką. Pageidautina, kad visi užsiėmimai vyktų toje pačioje
„apšildytoje“ erdvėje.
- Optimizuokite grupių dydį: grupėje turėtų būti ne mažiau kaip 9 žmonės, kad juos
būtų galima suskirstyti mažiausiai į 3 grupeles, po 3 žmones. Dalyviams labai naudinga
pasirodyti prieš kitus dalyvius nedidelėse grupelėse ir tokiu būdu įveikti scenos baimę ir
įgyti daugiau pasitikėjimo. Diskusijos mažose grupėse taip pat yra naudingos dalyviams: jie
gali pirmiausia pasidalinti savo mintimis su 2-3 žmonėmis, o tai leis jiems patogiau jaustis
bendraujant, aptariant idėjas. Po to jie su didesniu pasitikėjimu gali dalintis mintimis ir
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idėjomis su kitais grupės dalyviais. Tai gerina pristatymų ir bendravimo įgūdžius bei didina
pasitikėjimą savimi ir vieni kitais.
- Lanksčiai planuokite laiką: turėkite omenyje, kad skirtingiems žmonėms reikia ne vienodo
laiko tam tikroms užduotims įgyvendinti (ypač lėlių kūrimo procese). Todėl, jei matote dalyvį,
kuris atlieka darbą daug greičiau nei kiti ir pradeda nuobodžiauti laukdamas, įtraukite jį į
proceso organizavimą. Šis dalyvis gali padėti kitiems kurti lėles ar padėti mokymų vadovams
individualiai aiškinant lėlių kūrimo technikas. Jei žmogus yra gana lėtas, mokymų vadovai
turėtų jam padėti, kad kitiems dalyviams netektų per ilgai nuobodžiaujant laukti. Visose
veiklose atidžiai stebėkite dalyvius - jei matote, kad kažkas vyksta per greitai arba per lėtai,
pakeiskite tempą;
- Naudokite apšilimo bei „ledlaužio“ pratimus. Pradėkite mokymus nuo šių pratimų. Jie leis
dalyviams pasijusti saugai ir paskatins jų kūrybiškumą;
- Motyvuokite grupę: daugeliui tikslinių grupių kartais trūksta motyvacijos, todėl jiems
reikalinga įvairi veikla, kuri padidintų jų motyvaciją ir pakeltų savivertę. Įtraukite motyvaciją
skatinančią veiklą (žaidimus, pratimus, ledlaužius ir pan.) ir po to ją aptarkite;
- Mokymų pradžioje informuokite dalyvius, kad niekas nėra privaloma: jei dalyvis nenori
dalyvauti tam tikrose veiklose, leiskite nedalyvauti. Leiskite jiems suprasti, kad įsitraukimas
į veiklą yra naudingas jiems patiems, nes tai padės jiems tobulėti;
- Pasirinkite tinkamą mokymų vadovų skaičių: Turėkite omenyje, kad mokymų vadovų
skaičius yra tiesiogiai susijęs su grupės dalyvių skaičiumi. Kuo daugiau besimokančiųjų, tuo
daugiau mokymų vadovų turėtų būti. Bent vienas vadovas reikalingas 9-10 žmonių grupei.
Būtų gerai, jei vienas mokymų vadovas pristatytų užduotis, o 1-2 vadovai dirbtų su grupe
arba su tais asmenimis, kuriems reikia daugiau laiko ar pagalbos atliekant užduotis;
- Atminkite, kad lėlių kūrimas yra rankų darbas. Turėkite omenyje, kad skirtingi žmonės
turi ne vienodą mikromotorikos lygį. Neskubinkite žmonių, patiriančių sunkumų gaminant
lėles, padėkite jiems. Priešingu atveju šie žmonės gali prarasti motyvaciją ir susidomėjimą;
- Diskusijos, apmąstymų sesijos ir smegenų šturmas: vykdant veiklą, susijusią su kalbėjimu,
dalijimusi ir bendravimu, reikia turėti omeny, kad kai kurie žmonės nesijaučia patogiai
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bendraudami arba išreikšdami save didesnėse grupėse. Motyvuokite ir skatinkite visus
dalyvauti diskusijose ir pasakykite jiems, kad kiekviena nuomonė yra svarbi ir vertinga. Vis
dėlto priminkite, kad niekas nėra privaloma ir jei jie nejaučia, kad norėtų dalyvauti diskusijose,
smegenų šturme ar apmąstymų sesijose, jų niekas to nevers daryti, bet paprašykite kad jie
bent jau pasiliktų ir paklausytų. Akcentuokite, kad dalyviai visada kviečiami prisijungti prie
seminaro veiklos, kada tik jie to nori;
- Idėja svarbesnė už spektaklį: atkreipkite dėmesį į dalyvių mintis ir stebėkite, kaip jie jas
perkelia į spektaklį. Net jeigu jie turi problemų kurdami lėles, svarbi yra istorija, kurią jie
nori parodyti, kas už jos slypi ir kaip jaučiasi dalyviai ją pasakodami. Jei teisingai atliekami
techniniai elementai, spektaklis gali būti labai įspūdingas ir gilus, bet jei žmonėms nesiseka,
paskatinkite juos sakydami, kad idėja svarbesnė už spektaklį;
- Kūrybiškumas yra labai svarbu: skatinkite dalyvius būti kūrybingus. Jei jie nori išreikšti save
kitokiais būdais nei kurdami lėles, padėkite jiems įgyvendinti jų sumanymus naudojant
lėlininkystės technikas, bet nestabdykite jų kūrybiškumo, kadangi visi žmonės yra skirtingi;
- Naudojant lėlininkystės metodus, kiekvienas gali būti mokytoju: lėlininkystę ir visus
metodus, kurie buvo naudojami bandomosiose sesijose, gali taikyti socialiniai darbuotojai,
jaunimo darbuotojai, mokymų vadovai ir mokytojai be jokių apribojimų. CC metodus
paprasta naudoti, jie nereikalauja daug laiko, jie yra tinkami įvairių tikslinių grupių socialinei
integracijai.

Nedvejodami taikykite CC metodą socialinės integracijos tikslu dirbdami su žmonėmis,
turinčiais mažiau galimybių ir naudokitės Metodinėmis gairėmis, CC platforma ir šiuo
Kompendiumu (Vadovu) bei nurodytais šaltiniais.

Darbas su skirtingomis tikslinėmis grupėmis penkiose ES šalyse įrodė, kad metodas padeda:
•
•
•
•
•
•

kelti žmonių savivertę ir pasitikėjimą;
didinti jų gebėjimą dirbti komandoje;
didinti gebėjimą veikti viešai ir išsireikšti žodžiu ir veiksmu;
geriau suvokti save kaip asmenis ir kaip grupę;
atviriau svarstyti darbo paieškos klausimus;
skatinti kūrybiškumą ir jausmą, kad priklausai savo bendruomenei.
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Nuorodos

CC partnerių bandomųjų seminarų tinklaraščiai

CC projekto koordinatorių - Teatr Grodzki - svetainė
www.teatrgrodzki.pl
CC projekto partnerių svetainės

Teatr Grodzki bandomasis seminaras su psichiatrijos pacientais
http://g1.ccproject.art/
Teatr Grodzki bandomasis seminaras su ilgalaikiais bedarbiais
http://g2.ccproject.art/

Citizens Theatre
www.citz.co.uk

Know and Can bandomasis seminaras su moterimis, patiriančiomis socialinių ir
geografinių sunkumų
http://g12.ccproject.art/

Centras Babilonas
www.centrasbabilonas.lt

Know and Can bandomasisi seminaras su darbo ieškančiais asmenimiis
http://g13.ccproject.art/

CSC Danilo Dolci
www.danilodolci.org

Ctizens Theatre 218 Service bandomasis seminaras moterims, kurioms taikomos
alternatyvios priežiūros priemonės (bendradarbiauta su Turning Point Scotland )
http://g3.ccproject.art/

Know&Can
www.knowandcan.com
CC Metodinės gairės
http://ccproject.art/wp-content/uploads/2018/11/Methodological-Guidelines-Create-aPuppet-Create-Yourself-1.pdf

Ctizens Theatre bandomasis seminaras su pabėgėliais/prieglobsčio
(Bendradarbiauta su Bridging the Gap)
http://g4.ccproject.art/
Video https://youtu.be/1ngEPe7wlK0

CC gerosios praktikos dalijimosi svetainė
http://ccproject.art/

Babilono bandomasis seminaras su senjorėm ir bedarbėm
(Bendradarbiauta su Vilniaus mokytojų namais)
http://g8.ccproject.art/

Erasmus+ programos svetainė
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en

Babilono bandomasis seminaras su moterimis kryžkelėje
http://g9.ccproject.art/
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prašytojais

CSC Danilo Dolci bandomasis seminaras su migrantais
http://g10.ccproject.art/
CSC Danilo Dolci bandomasis seminaras su mažiau galimybių turinčiomis moterimis.
(Bendradarbiauta su Spazio Donna)
http://g11.ccproject.art/
Popierinių lėlių gaminimo video instrukcija. Projektas Count Me In (CMI2)
https://www.youtube.com/watch?v=DJ5-Tsf65CA&feature=youtu.be

Šaltiniai
Projekto “Medart” Metodinės gairės
https://danilodolci.org/media/Medart-Manuale-EN.pdf
Projekto “ARTES” Popierinių lėlių vaidinimas
http://artescommunity.eu/paper-puppets-in-action/
Projektas “Count me in too”
https://www.cmi2.eu/pl/app_generator/app/82/
Maria Schejbal, “Teatralne spotkania pokoleń”, 2015 ISBN: 978-83-936320-9-1.
http://www.teatrgrodzki.pl/book/teatralne-spotkania-pokolen/
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Kompendiumas (Vadovas)
Šį leidinį parengė CC projekto konsorciumas:
Koordinatorius
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
TEATR GRODZKI
Bielsko-Biała, Poland
www.teatrgrodzki.pl
jolanta@teatrgrodzki.pl
CITIZENS THEATRE
Glasgow, Scotland
www.citz.co.uk
learning@citz.co.uk
Jaunimo centras BABILONAS
Vilnius, Lithuania
www.centrasbabilonas.lt
rolandasliaziene@gmail.com
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci
Palermo, Italy
www.danilodolci.org
dario.ferrante@danilodolci.org
KNOW AND CAN ASSOCIATION
Sofia, Bulgaria
www.knowandcan.com
znamimoga@gmail.com
Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

The European Commission’s support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

80

