Forum-teatteri

Auttaa opettajia ja opinto-ohjaajia motivoimaan
ja ohjaamaan nuoria näyttelemisen kautta

Rahoitettu Euroopan komission tuella

Forum-teatterikoulutusta ohjaajille

“Teatteri on yksi tiedon muoto;
sen voi ja sen tulisi olla
tapa muuttaa yhteiskuntaa.
Teatterin avulla voimme rakentaa
tulevaisuutta, sen sijaan että vain
odotamme sitä tapahtuvaksi.”
Augusto Boal, Games for Actors and Non-Actors, 1992

Forum-teatterihanke tarjoaa kurssimuotoista koulutusta opettajille sekä opinto- ja
oppilaanohjaajille, jotka haluavat täydentää ohjausmenetelmiään. Kursseilla käsitellään seuraavia asioita:
forum-teatteriesityksen järjestäminen
pedagogiset kysymykset liittyen forum-teatterin
hyödyntämiseen nuorten ohjauksessa
tieto- ja viestintätekniikan yhdistäminen forum-teatteriin
Kurssit ovat ilmaisia ja avoinna kaikille, jotka haluavat kehittää valmiuksiaan ja
saada uusia näkökulmia nuorten kanssa työskentelyyn. Ensimmäisten kurssien
alustava alkamisajankohta on syyskuussa 2011.

Miksi forum-teatteri?
Forum-teatterihanke antaa opettajille, opinto- ja oppilaanohjaajille
sekä muille ohjaajille uusia valmiuksia motivoida oppilaita oppi
maan ja saattamaan opintonsa loppuun. Hankkeessa nuorille
tarjotaan neuvontaa heidän kohtaamiensa ongelmien ratkaisussa
hyödyntämällä forum-teatteria, eli osallistavaa teatteria, sekä tietoja viestintätekniikkaa. Hanke parantaa opinto- ja oppilaanohjaajien
ja opettajien valmiuksia yhdistämällä osallistavaa teatteria ja tieto- ja viestintätekniikkaa. Uudet menetelmät antavat selkeyttä, motivaatiota ja itsetuntemusta
nuorille, jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa.
Forum-teatterihanke on pääasiassa kohdistettu opettajille, opinto- ja oppilaanohjaajille sekä muille ohjaajille ja ammattilaisille, jotka työkseen ohjaavat nuoria
opintojen, ammatinvalinnan ja tulevaisuuden suhteen.
Forum-teatterin avulla opinto- ja oppilaanohjauksessa voidaan luoda tilanteita,
joissa nuoret pystyvät kohtaamaan pulmansa turvallisessa ympäristössä. Nouria
rohkaistaan etsimään aktiivisesti ratkaisuja ongelmiinsa, samalla ilmaisten ratkaisujensa perusteita ja motiiveja. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen forumteatterissa tehostaa oppimisprosessia ja oletettavasti lisää forum-teatterin kiinnostavuutta nuorten parissa.

Hankkeen osallistujamaissa, kuten kaikkialla Euroopassa, nuorten opintojen
keskeyttäminen on suuri ongelma, ja monet nuoret jäävät vaille minkäänlaista
koulutusta. Tutkimusten mukaan tämä voi johtua esimerkiksi haasteiden, huomion,
motivaation, itsetuntemuksen tai etnisen kulttuuriperinnön puutteesta.
Opettajien ja opinto- ja oppilaanohjaajien tulee varmistaa, että oppijan tekemät
ratkaisut ovat hyvin perusteltuja ja pohdittuja. Tästä syystä neuvonnassa tulisi
hyödyntää keskustelun lisäksi vaihtoehtoisia menetelmiä.
Brasilialaisen teatteriohjaajan Augusto Boalin kehittämää forum-teatteria (joka tunnetaan yleisesti sorrettujen teatterina, engl. Theatre of the Oppressed) on käytetty
menestyksekkäästi osallistujien itsetietoisuuden ja itseluottamuksen parantamiseen. Tämä teatterin muoto tarjoaa opettajille, opinto- ja oppilaanohjaajille sekä
muille ohjaajille uusia tapoja aktivoida ja motivoida nuoria.
Forum-teatterissa tilanteet tai pulmat käsitellään näyttelemällä. Yleisöä kehotetaan
osallistumaan esitykseen esittämällä näyttelijöille kysymyksiä ja ehdottamalla eri
vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Esityksestä tulee osallistujille ”harjoitus
todellisuutta varten”, joka auttaa nuoria kestämään pulmaan liittyvät sisäiset ja
ulkoiset vaikutteet ja paineet.
Ajatus hankkeesta syntyi EU:n Minerva-ohjelman rahoittamasta Act & Change
-hankkeessa, jossa pyrittiin lisäämään kulttuurista ymmärrystä forum-teatterin menetelmää hyödyntäen. Forum-teatterihanke on saanut rahoitusta EU:n Elinikäisen
oppimisen ohjelmaan kuuluvan Leonardo da Vinci -ohjelman Innovaatioiden siirto
-alaohjelmasta. Siihen osallistuu yhteistyökumppaneita Tanskasta, Suomesta ja
Iso-Britanniasta.

Yhteystiedot
Lisätietoa hankkeesta ja siihen liittyvästä toiminnasta:
Sanna Pekkinen p. 020 7621 219, sanna.pekkinen@humak.fi
Hankkeen oman sivuston (www.actvise.eu) arvioidaan valmistuvan maaliskuussa 2011.

Yhteistyökumppanit
Hankkeen yhteistyökumppanit koostuvat Tanskassa, Suomessa ja Iso-Britanniassa
toimivista tahoista, jotka toimivat nuorten ja syrjäytymisen ehkäisyn parissa:

www.vifin.dk

www.uuv.vejle.dk

www.humak.fi
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