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Rimanta Vaièekonytë ir Forumo teatro  grupë

Daug kur Jûs pastebësite, kad kalbama ir apie Teatrà bendràja prasme, ir  apie Forumo teatrà. Kas yra 
teatras, mes visi puikiai žinome, o 

Apibendrinsime tokiu pasakymu 
Forumo teatras  tai kûrybiškas ir patrauklus teatro metodas, išryškinantis problemas taip, kad 

žiûrovai galëtø svarstyti  sprendimus.

Kodël - forumo? 
Kodël - teatras? 
Kodël Forumo teatras - metodas problemoms išryškinti?

Tai atrodo  paprasta.
Forumas - diskusija.
Teatras - asocijuojasi su žodžiais - jausti, išgyventi, žiûrëti, bendrauti, klausyti….
Tà patá galime pasakyti ir apie žmogaus poreikius - jausti, išgyventi, žiûrëti, klausyti, bendrauti…
Tà patá galime pasakyti ir apie problemas, kuriø tiesiog apstu mûsø gyvenime - jauèiau, kad…, jaudinausi, 
nes…, žiûrëjau ir savo akimis negalëjau patikëti…, manæs neklausë… aš negalëjau nieko pasakyti… mes 
tiesiog negalime bendrauti, nes….ir t. t.
Tai taip pažástama ir kasdieniška. Ir negirdime, ir nematome, ir neklausome, ir negalime pasakyti…
Kà daryti, kad bûtume išgirsti? 
Kà daryti, kad tave matytø ir suprastø?
Kà daryti, kad netaptume kieno nors auka?
Kaip netapti skriaudëju, lemianèiu liûdnà aukos baigtá?

Kiekvienas žmogus arba kurios nors srities specialistas savaip aiškintø, kaip ir kà reiktø daryti, o Forumo 
teatras turi savas taisykles ir bûdus, kaip padëti žmonëms tvarkyti savo, draugø, kolektyvo ir  kitokias 
problemas.

„Teatras nieko neturi bendra su pastatais ar kitokiomis fizinëmis konstrukcijomis.
 Teatras, ar teatrališkumas, tai sugebëjimas, tai ta žmogaus savybë, kuri suteikia galimybæ save stebëti 
veikiantá.
 Šitaip pasiektas savæs pažinimas leidžia bûti kito subjekto (kuris veikia) subjektu (tuo, kuris stebi). 
Tai leidžia ásivaizduoti savo veiksmo variacijas ir ištyrinëti alternatyvas. 
Žmogus gali save matyti matymo veiksme, veiklos ar vaidinimo veiksme, jautimo veiksme, màstymo 
veiksme.
 Jausti save jauèiantá, màstyti  save màstantá.“ 

Augusto Boal

kas tas Forumo teatras? 

FORUMO TEATRO link
Forumo teatro metodas problemoms spræsti

Ávadas
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Norime pabrëžti, kad Forumo teatras neáveikia problemø, jis iškelia jas á paviršiø ir kvieèia  jas 
diskutuoti, gvildenti, pažinti. 

Tai mokymasis, kurá galima apibûdinti senu pasakymu  „aš žiûriu ir matau, aš girdžiu ir žinau, aš darau ir 
suprantu”.
Ši teatrinis metodas  bene daugiausia  žadina empatiškumà, ásijautimà á kità.

Trumpa Forumo teatro istorija

 Žymus teatro inovatorius brazilas Dr. Augusto Boalas  XX a. 6-ajame dešimtmetyje pradëjo dirbti teatre 
„Arena Theatre" San Paule. Norëdamas sužinoti žmoniø nuomonæ, jis visada po spektakliø rengdavo 
diskusijas. Vëliau jis išplëtojo toká metodà: spektaklio metu  žiûrovai galëjo sustabdyti veiksmà ir siûlyti, 
kaip turëtø elgtis engiamas personažas. Kartà taip sustabdžius spektaklá moteris iš publikos bandë 
paaiškinti, kaip turëtø elgtis engiamasis.  Susijaudinusi  pati užlipo ant scenos ir parodë aktoriams, kaip 
viskas turëtø atrodyti. Pasak Boalo, tà mirksná ir ávyko  didžiausias jo teatro perversmas. Radosi teatras, kur 
išnyko riba tarp aktoriaus ir žiûrovo. Augusto Boalo teatras tapo praktiniu socialinio aktyvumo pagrindu. 
Buvo sukurtas naujas teatro metodas  Forumo teatras.
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Mûsø studijos ir patirtis

Lietuvoje kai kurios jaunimo organizacijos jau yra supažindintos šiuo metodu ir taiko já praktiškai.  Bet jis 
dar  nëra toks  populiarus kaip Estijoje, Anglijoje, Švedijoje, ar Danijoje. 

Kadangi mums teko stebëti Forumo teatro poveiká,  dalyvauti seminaruose aukšèiau išvardytose šalyse ir, 
aišku, žavëtis, kaip patraukliai, žaismingai  teatrinëmis priemonëmis yra sprendžiamos ávairaus amžiaus 
žmoniø grupëms aktualios problemos,  panorome ir Lietuvoje šá metodà ádiegti, pritaikyti ir paskleisti.

 Mes manome, kad šá metodà labai pravartu bûtø ásisavinti socialiniams darbuotojams, dramos 
mokytojams, klasiø vadovams, psichologams, aktoriams ar šiaip žmonëms, dirbantiems su vaikais, 
paaugliais, jaunimu.

 Anglijoje šis metodas taikomas ir neutralizuoti didžiuliø ámoniø kolektyvams iškylanèius keblumus, nes tai 
iš tiesø puikus bûdas atsipalaiduoti, geriau pažinti save ir  kitus. Jis skatina kûrybinæ saviraiškà,  produktyvø 
bendravimà ir t.t. Galima suminëti daug dalykø,  kuriuos mums gali duoti Forumo teatras. 
Bendradarbiaudami su projekto  partneriais, Šiauliø psichologiniu kûrybiniu jaunimo centru ir Švedijos 
Pedagogisk verkastaf Liksele, kartu surengëme seminarà Šiauliuose - norëjome su šiuo metodu 
supažindinti kuo daugiau žmoniø,  dirbanèiø su jaunimu ir vaikais. Seminarà vedë gerai žinoma ne tik 
Švedijoje, bet ir kitose pasaulio šalyse, puiki  Forumo teatro specialistë Marija Nilson. Seminaras  suteikë 
galimybæ suprasti svarbiausias  Forumo teatro taisykles ir išmokti jas praktiškai taikyti.

 Vertingos patirties ágijome  šá metodà pradëjæ taikyti keliose Vilniaus  mokyklose ir Specialiuosiuose vaikø 
globos namuose. Siekëme  padëti paaugliams ir jaunimui spræsti iškylanèias problemas. 

Mûsø  didžiausias laimëjimas - Forumo teatras iškëlë diskusijas. 

 Dar kartà pacituosim A. Bualo žodžius:
„Nelaukime, kol ateitis užklups pati,  teatras gali padëti mums jà susikurti.“

 Tai  teatras, jame bûtinas aštrus konfliktas. Kuriame tvyro aiški priespauda.  Èia visada bûna 
liûdna pabaiga…

 Štai  èia ir prasideda pagrindinio veikëjo  :jis gali keisti situacijà,  liûdnà baigtá pakeisti 
linksma arba bent truputá palankesne. Žiûrovas  išmoksta žvelgti á save iš šalies. 
 
„Teatras - menas žiûrëti á save.“
Augusto Boal

Mes tikimës, kad ši knyga Jums bus lyg  pradžiamokslis  susipažinti su Forumo teatro taisyklëmis ir rëmais 
bei bûdais, kaip visa tai pritaikyti praktiškai dirbant su vaikais, paaugliais, jaunimu (ypaè delinkventinio 
elgesio), o gal ir suaugusiais, siekiant jiems padëti spræsti problemas ir gerinti mokyklø,  ávairiø grupiø 
socializacijos aplinkà.

Svarbiausias Forumo teatro  uždavinys  paskatinti žmones kalbëtis, diskutuoti, ieškoti ir siûlyti 
problemø sprendimo bûdus.

Veiksmo 

Žiûrovo vaidmuo

 

 :
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Šá metodà praktinëje veikloje gali taikyti neformalaus švietimo mokytojai, socialiniai darbuotojai, 
psichologai, aktoriai, teatrinës raiškos mokytojai ir kt. 

Forumo teatro metodu lavinami ágûdžiai:

1. Tobulinamas bendravimas.
2. Mokomasi žiûrint.
3. Išmokstama padëti žmonëms išvengti emocinio streso. 
4. Išmokstama áveikti konfliktus ir sunkumus. 
5. Išmokstama ážvelgti dažnai pasikartojanèias problemas.
6. Išsiugdomas gebëjimas nuspëti dar neiškilusias problemas. 
7. Išmokstama daryti sprendimus  keisti  kolektyvo, šeimos ar draugø aplinkos situacijà.
8. Ugdomas  tarpusavio supratimo jausmas.
9. Išmokstama išsklaidyti konfliktinës situacijos átampà. 

Pirmieji žingsniai  Forumo teatro link

Visà  kelià žingsnis po žingsnio mes dalysimës su Jumis  žiniomis ir patirtimi.
Jeigu  Jûs norite perimti Forumo teatro metodà ir taikyti já spræsdami problemas, Jums reikia suburti  grupæ, 
kuri turës perimti Forumo teatro principus. Jûs galite šio metodo mokyti klasæ,  teatro studijos kolektyvà ar 
šiaip bendraminèiø grupæ. 
Iš karto Jums nepavyks suvaidinti istorijos arba sukurti spektaklio Forumo teatro principu. Iki to momento 
Jums reikia prieiti  žingsnis po žingsnio,  kitaip situacija gali išvirsti á atvirkšèià. Jûs galite neatrasti bendros 
kalbos, galite konfliktuoti, galop netgi galite susipykti, nes Jûs dar neišmokote taisykliø, kurias pravartu 
perprasti visiems pradedantiesiems.
Jûsø turi bûti ne daugiau kaip 25, nes  didesnei auditorijai bus sunku praktiškai išbandyti visus pratimus, 
užduotis, išgirsti vadovo komentarus arba tiesiog bendrauti. Mes ilgokai užsibûsime viename taške ir 
nežengsime á prieká. 
Tad žingsnis á prieká.
 
 Jûsø yra ne daugiau kaip 25 ir Jûs susirinkote á didesnæ nei kabinetas auditorijà. Auditorijoje turëtø bûti 
këdžiø, kad visi dalyviai galëtø susësti ratu. Kodël  ratu?

 Nustebsite, kodël  tiek daug rašome apie ratà, bet praktiškai ásitikinsite, kad didžiàjà dalá užsiëmimø Jûs 
praleisite bûtent  rate. 

 Tai suteikia grupei vienodà kvëpavimo ritmà ir žadina refleksijà.
 

Iš rato  užsiëmimai perkeliami á erdvæ, kurioje žaidimais dalyviai sukoncentruojami á tai, kas vyksta èia ir 
dabar. Susikoncentravimo á save bûsena, kurià palaikë ratas, išnyksta.
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Trumpa rato istorija

 Per žmonijos istorijà ratas ritosi  beveik  kaip mistinë forma. Tai išbaigtumo, átraukimo, visumos geometrija.  
Tai Amerikos indënø, Pietø Afrikos indaba genèiø tarybos forma.
 Mûsø vadinamoji moderni visuomenë taip pat pažásta rato magiškumà, kuris atsispindi tokiuose 
pasakymuose  kaip draugø  ar šeimos ratas.
 Išties, atrodo, kad viskas, kas  svarbu, vyksta ratu. Ir tautø prezidentës tariasi  su ratu sëdinèiais patarëjais  
buvimas rato erdvëje svarbesnis už titulus ir užimamas pozicijas.  Vaikø darželiø auklëtojai žino, kaip  
svarbu puoselëti pasakø pasakojimo ratà.

Ratas mûsø sàmonëje ásitvirtinæs kaip  gyvenimo simbolis. Pradëti pirmame rate gimdoje, jà paliekame ir 
prisijungiame prie didesnio šeimos rato, kuris sukdamasis virsta á žmoniø, tautø, draugø ir kaimynø, 
bendražygiø ir kolegø ratus, o šie visi  susijungia  á gyvenimo ratà.

Gyvenimas vyksta ratu.
Atvira Erdvë juda ratu. 
 
Ratas suteikia:

?Dialogo erdvæ, kur ugdomi klausymo ágûdžiai.
?Malonumà bûti erdvëje, kurioje vyrauja lygiateisiškumas  ir nëra hierarchijos. 
?Metaforà  susiburiame prie laužo, kad sušiltume, kad bûtø gera, saugu. 
?Pojûtá erdvës, kuri primena bendrà valgymà, kai žmogus perveikia savo godumà ir išmoksta rûpintis ir 
dalytis su kitais.  
?Aplinkà, skatinanèià dëmesingus ir neátemptus dalyviø santykius. 
?Bendruomenës jausmà, kad kiekvienas, kas nori, gali bûti išgirstas, pamatytas ir suprastas. 
?Visuotinio akiø kontakto galimybæ.
?Visumos jausmà. 
?Saugià erdvæ be fiziniø barjerø (suolø), bet aiškiai apribotà. 
?Ramià erdvà, skatinanèià susikaupimà ir savirefleksijà. 
?Galimybæ ištyrinëti požiûrius. 
?Vietà, kurioje galima atpažinti ir ávardyti jausmus.

Ratas - idealiausia  bendrø grupës susitarimø vieta.

Jûsø užsiëmimà veda grupës vadovas. Grupës vadovas grupës bendravimo vyksmo tarpininkas.

Grupës vadovas

Nesvarbu, kà jis daro  svarbu, kaip daro.
 Jis gali bûti ekspertas, bet jei užsidës eksperto kaukæ,  iškart sukurs nepasitikëjimà skleidžiantá atstumà ir 
atsakomybë teks grupës lyderiui. 
Be  kaukës vadovas gali jaustis labai netvirtai ir nesaugiai, bet išsakydamas, kaip jauèiasi, padës sau ir 
kitiems  labiau atsipalaiduoti. Pvz., „Jûsø yra daug,  mes pirmà kartà mokomës Forumo teatro ir aš gerokai  
jaudinuosi.”
 Jei žmonës mano, kad  asmuo yra ekspertas, tai nuslopina savo kûrybiná vyksmà.

 

-
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 Juos lengvai pagaus  áprasta pasyvi mokymosi bûsena, kai tikimasi, kad kas nors suteiks žiniø, ir 
nebetikima, kad kiekvienas turi kuo prisidëti ir kà pasiûlyti.
 Grupës vadovo užduotis  sukurti tokià mokymosi aplinkà, kurioje visi lygiai dalijasi  žiniomis ir patirtimi. 
Kitaip sakant:

„Išmokyk mane arti ir aš išmokysiu tave, kaip tai rašoma”  ( Paolo Freire )  

Aišku, autentiškumo siekis nereiškia, kad jis, grupës vadovas, turi atskleisti savo asmenines ir intymias 
gyvenimo smulkmenas.

Grupës vadovui reikia susidaryti nuostatà neteisti ir be išlygø palankiai žvelgti á žmones. Aišku, kad tai 
nelengva, kadangi visi mes turime vienokiø ar kitokiø išankstiniø nuostatø. Todël reikia stengtis, kad jos 
netrukdytø. 

Svarbu neužmiršti savo kûno kalbos  ir veido išraiškos  vadovo išraiškos sustiprintas neigiamas pasakymas 
arba bloga nuotaika žmones nutildys: jie manys, kad jø nuomonës  yra nuobodžios, netikusios, nesvarbios, 
vaikiškos ir pan. Žmonës turi jausti, kad nëra teisiami.
Tai nereiškia, kad vadovas turi toleruoti destruktyvø elgesá ir požiûrá.

Taigi Jûs turite puikø vadovà ir žmoniø grupæ, kurie mokysis Forumo teatro metodo. 
Grupë turëtø laikytis tam tikrø susitarimø, kad neiškiltø kai kuriø klausimø, kad žmonës žinotø,  kaip  elgtis 
vienu ar kitu atveju. Grupei reikëtø „sudaryti sutartá”. 

Sutartis 

Sutartis  gali bûti rašytinë arba žodinë.

Sutartá reikia parašyti kartu, visiems bendrai susitarus. 
Sutartimi bûtø susitariama, kokiu bûdu vadovas ir grupë dirbs kartu, kokios bus darbo sàlygos ir t. t.  

 Á jà átrauktina:
Kiekvienas  turi  teisæ sakyti „ne”. 
Svarbu klausyti vieno žmogaus, kai šis kalba. 
Rûpintis savimi  fiziškai  ir  emociškai. 
Rûpintis ir bûti maloniam kitiems, nieko nežeminti.
Bûtinas  konfidencialumas. 
Jei reikia, nutariama daryti pertraukà. 

?Bûk sàžiningas. 
?Imkis asmeninës atsakomybës. 
?Imkis atsakomybës už tai, kà sakai.

Mokytojas ir besimokantysis kuria mokymosi procesà kartu.

Grupës vadovas neteisia

Grupës vadovas turi nepamiršti atskirti žmogø nuo jo elgesio.
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?Nedaryk apibendrinimø, venk stereotipø ar komentarø, pvz., „Visi vyrai...“ 
?Bûk punktualus.
?Nesinaudok mobiliu telefonu per užsiëmimus. 

Kad grupë ir kiekvienas žmogus  išlaikytø darbingà ir  teigiamà nuotaikà, reikia nuolat reguliuoti energijà.

Energijos vadyba

Labai svarbi energijos vadyba, ypaè energijos intensyvumo tvarkymas, sukuriant reikiamà jo lygá. 
Pavyzdžiui, jaunuoliø poreikiai kitokie negu vyresniøjø ar žmoniø su negalia, energija bus skirtinga prieš 
pietus ir po jø.
 Bûtent šiais atvejais galima išugdyti  nuojautà , kaip kaitalioti  energingus  žaidimus su mažos energijos 
veikla, kaip refleksija. 

Humoras ir ypaè juokas sužadina energijà, o per ilgos šnekos slopina.
Energijos pusiausvyrai  skirti energijos palaikymo pratimai.

Mažiau reikškitës žodžiais: mažiau kalbëkite, daugiau gestikuliuokite ir vartokite paprastus žodžius! Tada 
žmonës daugiau ásitrauks. Vien apkabinæ ar draugiškai patapšnojæ per petá, Jûs pakelsite kolegos ar draugo 
nuotaikà.

Kai pradedate dirbti su grupe, Jums reikia  pramušti ledà  ir pradëti draugiškai bendrauti. Tam  skirti
energijos žaidimai-pratimai. 

Tarpusavio palaikymo aplinka. 
Nieko baisaus, jei kas nors nepavyko ar reikia pagalbos...

Teigiami gestai  geriausiai sužadina energijà
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Energijos žaidimai-pratimai

Parengiamieji žaidimai-pratimai vertingi todël, kad pramuša ledà, skatina komandos formavimà ir 
kooperacijà, padidina jusliø jautrumà, skatina kinestetiná vystymàsi, koordinacijà, dëmesio sukaupimà, 
lavina vaizduotæ  ir t. T.  
 Žaidimø yra labai daug.  Keletà  Jums pateiksime. Vëliau Jûs jø rasite ávairiuose leidiniuose, seminaruose, 
internete ir kt.
 Žaidimai  suteiks labai daug energijos, ypaè  kai dirbate su jaunimu
Kartu svarbu palikti ir energijos atsargø, lygiai kaip tausodami stygas nekalbate visàlaik garsiausiu balsu.
 Pratimus-žaidimus bei ávairias užduotis  galite kaitalioti pagal grupës energijà. Jeigu grupës dëmesys ima 
blësti ir žmonës apsnûsta, žaidžiami energingesni žaidimai, jeigu grupë išsiblaškiusi, reikia skirti tokià 
užduotá, kad bûtø galima sukaupti dëmesá ir tæsti toliau užsiëmimà.
Taigi iš pradžiø Jums  labai svarbu išlikti savimi.
 Baimë gali  sutrikdyti Jûsø sugebëjimà bûti savimi. Todël  svarbu atsipalaiduoti ir atsikratyti baimës prieš 
pradedant vaidinti situacjas.
Jums padës energijos žaidimai-pratimai.

 
Ant didelio lapo, kad visi  matytø, grupës vadovas surašo 8 teiginius apie save ir pasiûlo grupei spëti, kurie 
teiginiai  teisingi. Tokiu bûdu vadovas atvirai ir nuoširdžiai prisistato, o grupë paskatinama  kalbëti.
 Pavyzdys:

Dirbant šá darbà reikia entuziazmo, optimizmo, aistros, atsidavimo ir suvokimo.

 Todël, po šimts, kad prie kiekvieno kampo tyko vidinis pasipriešinimas!

1. Grupës vadovo prisistatymas

Gyvenu savo bute Gyvenu nuosavame name

Esu vegetarë Esu nevegetarë

Groju gitara Dainuoju

Žaidžiu lauko tenisà Rytais bëgioju 

Mëgstu vienatvæ Mëgstu bendrauti su žmonëmis

Turiu katæ Turiu šuná

Dirbu su kompiuteriu Nedirbu su kompiuteriu

Vairuoju automobilá Nevairuoju automobilio
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2. Padràsinimas.

3. Dëmesys.

4. Grupës lyderis.

5. Dëmesys. 

6. Visos grupës dëmesys.

7. Kortos. 

 

Labai svarbu, kad kiekvienas jaustøsi kolektyvo pripažástamas ir palaikomas. Todël reikia sukurti palankià 
„patapšnojimo per petá“ ar „apkabinimo” atmosferà. Visiems susëdus  ratu, kiekvienam žmogui  suteikiama 
galimybë pasakyti, kà jis vertina, kuo žavisi, mëgsta, kà gera galvoja apie žmogø, sëdintá iš dešinës arba 
kairës... Iš pradžiø žmonës gali drovëtis, jiems net gali bûti pozityviai skausminga klausytis. Pamažu vis  
lengviau darosi girdëti vieniems kitus ir priimti  „patapšnojimus per petá“ ar „apkabinimus”. Reikia apie šalia 
sëdintá žmogø tiesiog pasakyti: aš tave vertinu, nes... arba aš vertinu Rûtà, nes... Taip pamažu sukuriama 
pagarbos ir klausymosi atmosfera.

Kitas panašus bûdas sukurti šilumos ir dëmesio  atmosferà:  kiekvienam rato žmogui  visi pasako po vienà 
malonø jo apibûdinimà. Pvz.: Rûta yra linksma, Rûta yra švelni, Rûta kûrybinga ir t. t., kol visi apie vienas 
kità kà nors pasako.  

 
Šio pratimo metu  dalyiai nekalba. Visa grupë sustoja á kampà, sudarydama trikampá. Grupës nariai stovi 
taip, kad liestø šalia stovintá. Vienas grupës nariø pradeda pratimà diktuodamas ëjimo ritmà. Visi turi 
stengtis neatitrûkti nuo grupës trikampio ir judëti grupës lyderio ritmu. Kai lyderis sustoja, grupei ima 
vadovauti  kitas lyderis, kuris diktuoja savo judëjimo kryptá ir ritmà. Visa grupë paklûsta jam. Ir t. T.  

Grupëje pasidalijama po 2. Pavadinkime juos A ir B. Dviese A ir B  skaièiuoja iki 3: A sako 1, B sako 2, A sako 
3, B sako 1, A sako 2, B sako 3 ir t. t., kol pavyksta sklandžiai suskaièiuoti. Paskui vietoj 1 plojama delnais. A 
ploja delnais, B sako 2, A sako 3, B ploja delnais, A sako 2, B sako 3 ir t. t. Vëliau vietoj 3 sutrypiama kojomis. 
A ploja delnais, B sako 2, A sutrypia kojomis. 

 
Visi sustoja  ratu ir vadovui paskelbus „pradedam”, grupë pradeda skaièiuoti iki 10. Skaièiuoti turi visi 
žmonës ir to paties skaièiaus negali pasakyti keliese. Tad reikia labai susikaupti ir susiklausyti.

Imama dalis kortø kaladës (visos spalvotos kortos ir nuo 6 iki 10). Trumpai paaiškinama apie statusø 
pasiskirstymà (statusus galima  palyginti su pareigø ir átakos pasiskirstymu didelëje kompanijoje: tûzas  
savininkas, karalius  direktorius, karalienë  vyr.  buhalterë ir pan.).

Kortos sumaišomos, kiekvienas ištraukia po vienà, nežiûrëdamas atverstà užsideda sau ant kaktos; visa 
grupë vaikšto su kortomis ant kaktos, galima sveikintis, kalbëtis (akivaizdžiai neminint ir gestais 
neparodant statusø pasiskirstymo); kiekvienas dalyvis bando atspëti, koks jo paties statusas; supratæs savo 
statusà, kiekvienas stoja á eilæ nuo didžiausio iki mažiausio statuso; tuomet visos kortos atverèiamos.

Kortos sumaišomos, kiekvienas ištraukia po vienà ir pasižiûri; dabar tik jis vienas žino savo statusà; 
dirbama poromis; pora eina vienas kito link per visà salæ ir atitinkamai pagal savo statusà pasisveikina 
(akivaizdžiai gestais neparodydama); visa grupë bando atspëti, kokie statusai susitiko.

Vaidinama situacija, kai pora (vyras ir žmona, tëvas ir vaikas, du draugai ir pan.) aiškinasi konfliktà; abu 
dalyviai pasidëjæ po dalá kortø kaladës; vadovui paliepus, veiksmo metu kiekvienas atverèia po kortà ir 
veikia atitinkamai pagal naujàjá statusà.
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8 . Konfliktai. 

9.  Dëmesys

10.  Pasitikëjimas ir dëmesys

11.  11 galvø

12. Kamuoliukai.

13. Pasitikëjimas.

Du žmonës sustoja vienas priešais kità. Vienam  pasakomas sakinys,  kuris áplieskia konfliktà,  pvz., „Kodël 
tu perskaitei mano laiškà?“ Visas kitas dialogas improvizuojamas, abu dalyviai turi pulti vienas kità, 
išplëtoti konfliktà iki kraštutinës ribos, kai puolëjas pasako: „Aš nenoriu turëti su tavimi nieko bendro!“

Visi dalyviai sëdi ant žemës ratu užsimerkæ, ištiesæ rankà ir smiliumi  rodo á vedantájá, stovintá rato viduryje. 
Vedantysis vaikšto po rato vidurá, užsimerkusieji susikaupæ seka jo judëjimo kryptá, rodydami pirštu. Jeigu 
vedantysis prieina taip arti, kad gali paliesti netinkamai ištiestà rankà, dalyvis prašomas atsimerkti. Jeigu 
užsimerkusysis pirštu rodo kità kryptá, negu juda vedantysis,  prašomas atsimerkti. Kuo toliau, tuo tyliau 
stengiasi vaikšèioti vedantysis, užduotis sunkëja.

Dalyviai stovi poromis, apglëbæ vienas kità per liemená. Vienas iš poros užsimerkia, kitas yra vedantysis. 
Pora vaikšto po erdvæ, užsimerkæs žmogus  stengiasi kuo geriau prisitaikyti prie vedanèiojo judesiø. 
Vedantysis stengiasi daryti kuo daugiau  manevrø ir nesusidurti su kliûtimis.

Du dalyviai stovi toliau vienas nuo kito. Vienas yra puolëjas, kitas  auka. Puolëjas puola pradiniu sakiniu,  
pvz., „Kodël tu pavëlavai?“, auka atremia puolimà sukeldama konfliktà. Tarp puolëjo ir aukos stovi 5-10 
veikëjø eilutë, kuri tarsi „sugedæs telefonas“ tiek á vienà, tiek á kità pusæ perduoda puolëjo ir aukos sakomas 
emocijas. Jø užduotis  kuo tiksliau perduoti pagrindinæ mintá ir emocijà, pakeièiant jos išraiškà (žodis gali 
virsti gestu, šûksniu, kitu žodžiu ir t. t.). Konfliktas vyksta tol, kol puolëjas pasako baigiamàjá sakiná: „Aš 
nenoriu tavæs matyti!“

Grupës vadovas gali turëti nuo 2 iki 5 kamuoliukø. Dalyviai stovi ratu. Vadovas meta pirmà kamuoliukà 
kuriam nors grupës nariui ir sako jo vardà, šis meta kitam ir t. t. Mëtyti reikia greitai ir nesuklysti  mesti  
tiktai tam paèiam žmogui. Vadovas meta 2 kamuoliukà  ir  tempas didëja, dëmesys labiau sutelkiamas, nes 
reikia  sugauti visus kamuoliukus. Vadovas meta 3 kamuoliukà ir tempas dar pagyvëja. Vadovas gali 
išmesti tiek kamuoliukø, kiek grupë ástengia  atlaikyti veikdama greitu ritmu ir  suvaldydama dëmesá. Tai 
labai aktyvus pratimas. 
  

Dalyviai susiskirsto po 2. Vadinkime juos A ir B. A  vairuotojas, B  mašina. B užsimerkia. Sutartais ženklais 
bus „vairuojama”. Ant nugaros padëta ranka  eiti  á prieká. Ant dešinio peties  suktis á dešinæ, ant kairio peties  
suktis  á kairæ, rankos ant abiejø peèiø  sustoti. Vadovas paskelbia: „Važiuojam”. Visi po du pradeda judëti 
ávairiomis kryptimis. „Vairuotojui” svarbu saugoti „mašinà” ir nesusidurti su kitomis poromis. „Mašinai” 
svarbu pasitikëti vairuotoju.  

 Kad Jûs gerai ásisavintumëte Forumo teatro principus, reikia išsiaiškinti grupës vertybes. Jûs turësit išmokti 
bendravimo meno  kaip toleruojant ir gerbiant kito nuomonæ reikšti savàjà. Kaip neužgožti kito žmogaus, 
kaip neišsišokti, kaip diskutuoti valdant emocijas, kaip ávairiapusiškai  prisistatyti  ir pažinti kità  ir t. t. 
Vertybiø užduotis bûtø gerai kaitalioti su energijos pratimais-žaidimais, nelygu koks grupës energijos lygis.  
Jeigu labai rami  arba apsnûdusi, reikia žaisti aktyvø, energijà žadinantá  žaidimà.
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Grupës vertybiø išsiaiškinimas

1. Užduotis „Nuotaikos piešinys”
Kiekvienam grupës nariui  išdalijama tiek lapeliø, kiek  grupëje žmoniø. Kiekvienas žmogus nežiûrëdamas á 
lapelá nupiešia kiekvieno grupës nario veidà ir piešiná jam padovanoja. Kai visi grupës nariai baigia vieni 
kitus piešti, kiekvienas išsirenka labiausiai dabartinæ nuotaikà atitinkantá piešiná, já parodo visai grupei ir 
trumpai papasakoja apie dabartinæ savo nuotaikà. Dienai baigiantis, kiekvienas vël išsirenka po vienà 
piešiná, labiausiai atitinkantá jo nuotaikà, ir parodo visai grupei. Taip daroma kasdien, kol vyksta 
užsiëmimai. 

2. Užduotis „Mano nuomonë”
Dalyvai susëda  ratu. 
Grupës vadovas sako teiginius,  pvz., tëvai kalti, kad vaikai rûko.
Kurie dalyviai sutinka su šiuo teiginiu,  atsistoja.
Nesutinka  lieka  sëdëti
Abejojantys  klaupiasi.
Grupës vadovas klausia dalyviø, kodël jie mano vienaip arba kitaip? 
Kiekvienas dalyvis  argumentuoja savo nuomonæ.

3. Užduotis „Mûsø nuomonë”
Grupës vadovas pasako teiginá,  pvz., tëvai nesistengia suprasti vaikø arba tëvai  diktatoriai. 
Skirtinguose patalpos kampuose grupës dalyviai susiburia á grupeles pagal tai, kaip jie màsto. Pvz., 
kairiajame kampe renkasi, kurie mano, kad taip, tëvai yra diktatoriai.
Dešiniajme  kurie mano, kad ne diktatoriai.
Priekiniame  nei  taip, nei ne.
Užpakaliniam buriasi tie, kurie turi kitokià nuomonæ. Dalyviai diskutuoja, prieina prie vieningø argumentø 
ir pasako visiems savo nuomonæ.
 Grupeliø dalyviai  nuomonæ pagrindžia.

4. Užduotis „Kur netiesa?”
Dirba 5-6 žmoniø grupës.  Jose kiekvienas žmogus pasako 4 teiginius apie save. Iš jø 3 teisingi, o vienas 
klaidingas. Kiti grupës nariai užduodami klausimus stengiasi išsiaiškinti, kuris iš 4 teiginiø klaidingas. 
Grupës nariai dirba ramiai ir pasitikëdami savimi. 

5. Užduotis „Teiginiai”
Ant grindø išdëstomos kortelës su užršais :
„Visiškai ne”
„Ne, bet...”
„Galbût”
„Galbû, taip”
„Galbût ne”
„Taip,  bet...”
„Visiškai taip”
Grupës vadovas sako teiginius, pvz., „ Policija turi teisæ bet kada tikrinti tavo pasà”.
Dalyviai atsistoja prie tos kortelës, kuri atitinkà jo nuomonæ. 
Kiekvienas žmogus pagrindžia savo nuomonæ  prie jo lapelio susirinkusiems dalyviams, grupelë pasitaria ir 
savo argumentus pateikia visai grupei. 
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6. Užduotis „Randai”
Grupës nariai išsiskirsto á grupeles po 5-6 žmones, susëda ratu ir pasakoja apie randus, kuriuos ásitaisë per 
savo gyvenimà, kodël ir kokiomis aplinkybëmis šie atsirado. Jei ámanoma, juos parodo.

7. Užduotis „Pasaulio žemëlapis”
Dirba grupelës. Grupelës žmonës visi kartu,  paëmæ pieštukà, pasitardami piešia pasaulio žemëlapá.
Žemëlapyje turi bûti pažymëtos 5 svarbios vietovës.
Kai žemëlapiai  baigti, juos rodo ir komentuoja visai grupei. 
Reikia atsakyti á klausimus:
-Koks iš tiesø yra pasaulis?
- Kas man asmeniškai svarbu tame pasaulyje ir kaip tai matyti žemëlapyje?
-Kas pasaulyje teisinga ir kaip tai matyti  žemëlapyje?
-Kas neteisinga ir kaip tai matyti  žemëlapyje?

8. Užduotis „Svajoniø namas”
Dirba grupelës. 
Grupeliø nariai nekalbëdami visi kartu vienu pieštuku piešia „Svajoniø namà”.
Kita  užduoties dalis yra piešti svajoniø namà ir kalbëtis. 
Grupeliø dalyviø refleksija. Paskui piešinys rodomas visai grupei. 

9. Užduotis „Aš  dabar ir ateityje”
Dirba  grupelës.
Visiems nariams išdalijami lapeliai. Kiekvienas atskirai ant lapeliø nupiešia save 15 metø ir toká, koks, jo 
manymu,  bus 50 metø.  Šukuosena, aprangos stilius, mano idealas ir patarimai sau iš dabarties á praeitá ir  
ateitá. Piešiant nesikalbama. Kiekvienas savo piešiná ir save pristato savo grupelei. Grupelëse aptariama, 
kuo piešinys panašus á šiø dienø jaunimà ir kuo skiriasi. Paskui pristatoma visai grupei.

Kad Jums lengviau bûtø kurti Forumo teatro vaidybines situacijas, iš pradžiø pabandykite Forumo teatro  
principu modeliuoti skulptûras. 

Skulptûros

1. Užduotis
Susiskirstoma á grupeles po 5-6 žmones. Grupelëms išdalijamos kortelës, kuriose užrašyta socialinë 
neteisybë, pvz., diskriminacija, vyrø ir moterø nelygybë, diktatûra ir pan. 
Grupelësi išsitraukia po vienà kortelæ ir kuria skuptûrà, atsispindinèià tà neteisybæ. Kiti  dalyviai spëja, kà 
atskleidžia ši skulptûra. Kas nori,  gali pakeisti vienà ar kità skulptûros elementà, siekdamas, kad neliktø 
neteisybës.  

2. Užduotis
Dirba grupelës. Jos ištraukia lapelius, kuriuose nurodyta kokia nors šalis, pvz., Prancûzija, arba miestas, 
pvz., Vilnius.  Dalyviai turi sukurti skulptûrà, apibûdinanèià nurodytà miestà arba šalá ir parodyti kitoms 
grupëms.
Kitø grupeliø nariai spëja, kokià šalá ar miestà ákûnija skulptûra?
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3. Užduotis
Dirba grupelës. Grupelës išsitraukia lapelius, kuriuose  nurodyta aplinkybës ir tema arba nuotaika, pvz., 
mokykla  vagystë;  šeima - pavydas 
Grupelës nariai kuria skulptûrà, kurioje turi  atsispindëti lapeliuose nurodyta tema ir aplinkybës.
Kitø grupiø nariai spëja:  kas tai?

4. Užduotis
Dirba grupelës. Šioje užduotyje dalyvauja Džokeris, kurá išsirenka visi grupës nariai.
 Pirmoje dalyje grupës kuria skulptûrà, kurioje turi matytis akivaizdi „priespauda”, tai yra skulptûroje turi 
bûti „skriaudëjas, „auka” ir sustabdyta konfliktinë situacija  (pvz., konfliktas šeimoje  girtø tëvø smurtas 
prieš vaikus).

 Džokeris provokuoja diskusijà:
  Kas tai? Kokia tai problema?
  Kitø grupeliø nariai spëja, koká konfliktà vaizduoja skulptûra?
 Džokeris klausia:
  Kà šioje situacijoje galima pakeisti, kad neávyktø konfliktas? 
Grupiø nariai siûlo problemos sprendimo variantus.
 Džokeris klausia: 
  Gal kas galetø pakeisti šià skulptûrà taip, kad problema bûtø išspræsta?
Skulptûra keièiama tiek kartø, kol visus  patenkina rezutatas. 

Temø pavyzdžiai

Žingsnis po žingsnio Jûs priartëjote prie Forumo teatro vaidybiniø sitacijø kûrimo. Dabar dar kartà  
paaiškinsime, kaip paprastai veikia Forumo teatras.

Nr. Aplinkybës Problema

Darbo vietoje Priekabiavimas

Mokykloje Išnaudojimas

Šeimoje Girtuoklystë

Gatvëje Apgavystë

Troleibuse Vagystë

Lifte Apiplëšimas

Kieme Išdavystë

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Šitaip paprastai veikia Forumo teatras

Kiekvienas spektaklis yra kuriamas, nustaèius tam tikros žmoniø grupës (ástaigos, klasës ir kt.) problemas. 
Jis skiriamas tai auditorijai, kurios problemos bus analizuojamos ir sprendžiamos. 
 Ástaigos ar kolektyvo problemas  galima ištirti atliekant anonimines  anketines apklausas, taip pat  tiesiog 
kalbantis su darbuotojais, moksleiviais  arba organizuojant Forumo paštà. Forumo pašas  tai  tiesiog 
klasëje,  mokykloje ar kitur,  nelygu kur vyks Forumo teatras, pakabinama pašto dëžutë su užrašu „Forumo 
paštas” ir paskelbiama, kad á dëžutæ kiekvienas kolektyvo narys gali mesti savo ar draugø aprašytas 
gyvenimo situacijas ar  problemas, kurias jisai norëtø išspræsti. Forumo paštas  anoniminis.
 
 Gavæ informacijà, Forumo teatro aktoriai ir grupës vadovai analizuoja problemas ir  kuria kelis vaidybinius 
scenarijus, kuriuos paprastai bandoma atlikti improvizaciniu bûdu, t. y. aktoriai aptaria temà, problemà, 
aukos  ir skriaudëjo vaidmenis, išsiaiškina,  ko siekia,  ir suvaidina situacijà scenoje.
 Vëliau suvaidinta situacija koreguojama, išplëtojamas aiškus  konfliktas, tiksliausiai atskleidžiantis 
problemà, parodomos galimos pasekmës. Kai istorija tampa aiški ir visiškai suprantama, konfliktas ryškus 
ir atitinka iškeltà problemà, situacija rodoma  žiûrovams. Žiûrovams istorija bûtinai suvaidinama dar 
kartà.
Džokeris kartu su žiûrovais aptaria situacijà, numato problemos sprendimo bûdus, tarp žiûrovø 
surandamas žmogus, norintis pakeisti  aukos  vaidmená atlikusá aktoriø, ir pabandoma  scenoje 
improvizuojant spræsti problemà. Situacija vaidinama dar kartà ir t. t. ( Negalima keisti skriaudëjo 
vaidmená atliekanèio aktoriaus.)

 Kad Forumo teatras galëtø veikti, reikia, kad bûtø žiûrovø, reikia didesnës patalpos, bent poros ákvëpëjø ir 
aktoriø, kurie vaidins situacijas.

Spektaklio metu, situacijà vaidinant dar kartà, bet kuris žiûrovas, ákvëpëjas arba aktorius, matydamas 
problemos  sprendimo bûdus, gali stabdyti scenoje vykstantá veiksmà ir siûlyti sprendimo variantus.

Istorija vaidinama daug kartø, kol žiûrovus  patenkina rezultatas.

Kiekvienas iš Jûsø gali tiksliai ir átikinamai vaidinti situacijas, tik Jûs turite žinoti svarbiausius Forumo teatro  
principus  ir norëti áveikti  Jums arba Jûsø artimiesiems kilusius sunkumus.

Problemos neturi  Jûsø užvaldyti, jas reikia spræsti.
Forumo teatras  gali Jums padëti.

16



Forumo teatro principai ir sudedamosios dalys

Mes priartëjome prie Forumo teatro principø, sudedamøjø daliø ir rëmø á kuriuos, kuriant vaidybines 
situacijas, reikëtø atsižvelgti, kad nenutoltumëte nuo svarbiausio tikslo   

Forumo teatras  metodas  padëti žmonëms spræsti iškylanèias  problemas

1. Vertybiø išsiaiškinimas

 
Parengti  pozicijas. 
Suprasti požiûrius. 
 Mokytis reikšti nuomonæ.
Svarbu:  motyvuoti,  klausytis, gerbti. 

2. Vertybiø išsiaiškinimas

 
· Gerbti vieniems kitus. 
· Kiekvienas turi teisæ išeiti, t. y. niekas nëra verèiamas dalyvauti Forumo teatre.  
· Niekada nekritikuoti  kitø nuomonës arba žmogaus, keièianèio savo nuomonæ. 
· Kalbëti  „Aš manau... “
· Nenutraukti diskusijos. Nutraukæ diskusijà, paneigsite kito nuomonæ arba tiesiog nuslopinsite já 
neleisdami iki galo pasakyti savo nuomonës. 
Svarbu:  sakyti „Aš manau...”

3. Vertybiø išsiaiškinimas

 
· Laisvai  pasirenkate suvaidinti kokias norite situacijas. (Kokias vaidinsite situacijas,  patys galite nuspræsti 
arba diskutuodami, arba asmeniškai pasiûlydami.)
· Sàmoningai pasirenkate apsvarstyti  norimos vaidinti situacijos (problemos) pasekmes. (Tai priklauso nuo 
to, kokios problemos mums aktualios ir kokios skaudžiausios pasekmës gali ištikti). 
· Pasirinkimu Jûs  patenkintas. (Bûtinai visi turi bûti patenkinti rezultatu, kitaip Jûs pažeisite  principà  
išklausyti kito nuomonæ).
· Pasirinkimà  patvirtinate prieš kitus. (Turime pagrásti savo pasirinkimà).
· Pasirenkate veikti tokiais veiksmais, kuriuos galima pakartoti scenoje. (Veiksmas grindžiamas  aiškiu 
konfliktu ir aiškiais aukos ir skriaudëjo vaidmenimis). 
Svarbu: veikti veiksmais

4. Forumo teatro rëmai 

· Vaidinamoje istorijoje aiškus ir gerai matomas konfliktas. 
· Vaidinamos scenos trukmë  maždaug 5 min. 
· Scenoje  aiškus skriaudëjas, nukentëjusysis (auka) ir neautralûs veikëjai.
· Scena  blogai baigiasi, kai priespauda  stipriausia. 
Svarbu: kenkëjas, auka

Tikslas 

Taisyklës 

Pozicijos apibûdinimas

 

17



5. Forumo teatro tikslai 

· Pasyvø žiûrovà paversti esminiu veikëju,  kuris pats diskutuoja ir sprendžia scenoje matytà problemà; 
(reikia sugalvoti,  kaip prakalbinti žiûrovà; tai turëtø padaryti Džokerio vaidmená atliekantis personažas).
· Suteikti galimybæ  psichologiškai sustiprëti (išmokæ áveikti konfliktines situacijas, išmokstame atsispirti 
stresui).  
· Nutraukti išorinæ ir vidinæ priespaudà. (Forumo teatras siekia, kad aiškiai bûtø suvokiama,  koks yra 
skriaudëjo ir koks aukos  vaidmuo, ir kokios bûna pasekmës. Skriaudëjas  gali naudoti ir fizinæ ir 
psichologinæ priespaudà. Tai bûtina išsiaiškinti.)  
· Suteikti viltá ir átvirtinti nuostatà, kad priespauda galima  nutraukti (kartojant vaidinamas situacijas, 
sprendžiamas konfliktas ir siekiama, kad situacija keistøsi á geràjà pusæ; tai reiškia, kad skriaudëjas  bus 
paveiktas  ir priespauda taps mažesnë arba bus visai nutraukta). 
Svarbu: suteikti viltá

6. Forumo teatro dalys 

· Kenkëjas (skriaudëjas)  atskleisti priespaudà (problemà). 
· Nukentëjusysis (auka )  atskleisti  priespaudà (problemà). 
· Neautralûs veikëjai  iš pradžiø neautralûs, pamažu ásitraukia á konfliktà. 
· Džokeris  tiltas  tarp aktoriø ir žiûrovø.
Svarbu: atskleisti priespaudà (problemà )

7.  Forumo teatro kûrimo tvarka 

· Leiskite kiekvienam pasisakyti diskutuojama tema.
· Išbandykite kelias idëjas. 
· Leiskite kiekvienam pasirinkti, ar nori dalyvauti ir kaip. 
· Niekada nevaidinkite savæs ir viskam duokite netikrus vardus. 
· Nebijokite vaidinti meniniu, nebuitiniu ir realistišku sceniniu stiliumi. 
· Kurkite sceniná veiksmà ir istorijà. Venkite monotonijos viso situacijos vaidinimo metu. 
· Laikykitës vienos aplinkybës, kurioje vyks vaidinamos istorijos veiksmas.
· Forumo etiudà pakartokite nors vienà kartà.
 Svarbu: etiudà reikia pakartoti

8. Forumo teatro  Džokeris 

Forumo teatrui vadovauja Džokeris, kuris turi:
· Norëti vadovauti veiksmui. 
· Išjudinti publikà, sugalvoti ávairiø pratimø-žaidimø, padedanèiø prakalbinti publikà ir paskatinsianèiø jà 
diskutuoti.  
· Paaiškinti taisykles. 
· Susipažinti su  aplinkybëmis ir veikëjais. 
· Paskatinti auditorijà dalyvauti. 
· Padëkoti dalyvavusiems žmonëms. 
· Nereikšti savo asmeninës nuomonës. 
· Nutraukti nesibaigianèias diskusijas. 
· Aptarti suvaidintà situacijà kartu su žiûrovais ir aktoriais. 
Svarbu: nereikšti savo asmeninës nuomonës 
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„Pasaulinë tendencija:  dabartinës kartos vaikai yra labiau emociškai prislëgti negu ankstesniø kartø  jie 
vienišesni ir liûdnesni, piktesni ir smarkesni, nervingesni ir nerimastingesni, impulsyvesni ir agresyvesni.“   
  („Emocinis intelektas”, Daniel Goleman) 

9. Kas lemia Forumo teatro veiksmingumà? 

· Aštrus konfliktas. 
· Aiški priespauda. 
· Ásitraukimas. 
· Aiškiai prasta pabaiga. 
· Rûpima tema (pagal nustatytas problemas). 
 Svarbu: aiškus, aštrus konfliktas

10. Kaip pradëti Forumo teatrà

· Nuo energijos  žaidimø-pratimø iki Forumo teatro. 
· Grupë išsiaiškina vertybes. 
· Temos. 
.  Skulptûros.

 Forumo teatro metodà ásisavinti nëra sudëtinga. 
Svarbu mëginti jà taikyti ir nuolat lavinti ágûdžius.

Galop pateiksime keletà vaidybiniø istorijø temø. Kaip šios istorijos suvaidintos, pamatysite pridëtame 
diskelyje. 

Vaidybiniø istorijø 
Temos
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Nr. Aplinkybës Problema Veikiantys asmenys

 1. Šeima Tëvø ir vaikø konfliktas
Mama, 2 dukros, 

teta, tarnaitë

2. Mokykla -klasë Tyèiojimasis Klasë, Mokytoja

3. Gatvë Vagystë Elgeta, grupë paaugliø

4. Namai Išdavystë Draugës



20

Pabaigos žodis

Mes džiaugiamës, kad Jûs perskaitëte šià knygelæ, ir tikimës, kad jinai Jums padëjo  suvokti,  kas  yra 
Forumo teatras ir kokiu  bûdu jis gali padëti áveikti  problemas.  
Linkime sëkmës kelyje Forumo teatro link

Rûpinkimës vieni kitais...

Iki malonaus
Rimanta ir Forumo teatro grupë

„Emocinis raštingumas  gyvybinis  asmeninës galios komponentas.

Nuolatinës žmoniø tarpusavio bendravimo nesëkmës žadina bejëgiškumo jausmà ir liûdesá.  

Bet jei mûsø bendravimas namuose, su draugais, gatvëje ir darbe teikia abipusá malonumà, mes jauèiamës 
dràsiau ir ágauname vilties. 

Sustiprëja gyvenimo džiaugsmas, ryžtas kovoti, pakyla energija, trumpai sakant  mes jauèiamës stiprûs.

 Emocinis raštingumas neužtikrina mums neribotos pinigø ar daiktø gausos, bet padidina galimybæ, kad   
kiekvienas pokalbis, kiekvienas kontaktas su žmonëmis, kiekviena bendrystë,  ilga ar trumpa, visiems atneš 

atpildà.”

  („Kaip tapti emociškai raštingam” 

Padëka

  Claude Steiner )

 Nuoširdžiai dëkojame už moralinæ ir finansinæ paramà siekiant pagrindinio tikslo  ásisavinti ir 
paskleisti  Forumo teatro metodà Lietuvoje. 
Pasaulio bankui, Britø Ambasadai, Lietuvos kultûros ir sporto rëmimo fondui, Vilniaus savivaldybei, 
Švedijos Pedagogisk verkasf Liksele, Šiauliø Psichologiniam kûrybiniam jaunimo centrui, 

Marijai Nilson, Andersui, Kristinai, Loretai, Vilmai, Jonui ir daugeliui žmoniø, sutiktø šiame 
kûrybos, mokymosi ir švietimo kelyje.

Lietuvos 
Respublikos sveikatos ministerijai, Lietuvos Respublikos ðvietimo ministerijai, Lietuvos Respublikos  
vidaus reikalø ministerijai, Pedagogikos ir psichologijos centrui, Lietuvos jaunimo turizmo centrui, 
Arûnui,  



Informacijos šaltiniai

Ávairiø seminarø apie Forumo teatrà medžiaga, Internetinë informacija 

 Augusto Boal „Theatre of the oppressed”

www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php
www.londonbubble.org.uk/
www.toplab.org/
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Šia knygele mes nesiekiame pristatyti viso Forumo teatro metodo. Ji atskleidžia asmeniná mûsø 
požiûrá á Forumo teatro sampratà, o sukurti jà  padëjo projekto vyksmo  dalyviai.  Mûsø 
tikslas -  pasidalyti ágytomis žiniomis ir patirtimi, kaip šá metodà kûrybiškai ir patraukliai 
pritaikyti iškeliant, diskutuojant ir  sprendžiant problemas. Tikimës, kad tai bus naudinga ir 
Jums.

„Teatras yra žinojimo forma: jis turëtø ir galëtø bûti priemonë pakeisti visuomenei. 
Nelaukime, kad ateitis užklups pati, - teatras gali padëti mums jà susikurti.“
Augusto Boal
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