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DESPRE
PROIECT
Începând cu luna noiembrie 2018, prezentul proiect
Erasmus + KA2 s-a derulat timp de 2,5 ani, iar în cadrul său,
5 organizații din 4 țări europene, toate lideri în domeniile
lor, s-au reunit pentru a realiza în coproducție un nou
program Teatral unic, care va avea la bază activități
multimedia și informale de teatru cu scop de învățare.
Programul SCRIPT sprijină și dezvoltă nevoile de învățare și
emoționale ale celor mai excluși tineri din Europa. Proiectat
inovator pentru practicanții care lucrează cu tinerii, în
special cu tinerii excluși social cu vârsta cuprinsă între 18 și
25 de ani, SCRIPT va fi un proiect transversal în capacitatea
sa de a lucra într-o multitudine de cadre de informare,
inclusiv, dar fără a se limita la instituții pentru delincvenții
juvenili, penitenciare, centre de probațiune, centre de
tineret și comunitare
Pe durata acestui proiect de 2,5 ani, cele 5 organizații lider
din Marea Britanie, România, Grecia și Spania au comunicat
cu tinerii excluși social, cu persoanele care lucrează cu
tinerii și cu părțile interesate pentru a dezvolta în
colaborare, a testa și a implementa un set de resurse de
învățare informală generat prin coproducție
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DESPRE
PROIECT

Acestea au inclus –

Manualul SCRIPT – un program de exerciții teatrale
interactive și tehnici multimedia care va oferi tinerilor
excluși din societate o platformă pentru a proiecta, crea,
realiza și produce propriul lor Pod Play.
ME – Un set de instrumente de auto-validare pentru
tinerii participanți, care le permite să își urmărească
progresul și abilitățile învățate pe tot parcursul SCRIPT
JOURNEY - O evaluare a impactului pentru practicienii
muncii cu tinerii, setările de livrare a proiectului și părțile
interesate care furnizează programul SCRIPT
EQUIP – Un modul de instruire pentru practicanții din
domeniul muncii cu tinerii, care oferă sfaturi practice și
sfaturi pentru pregătirea, susținerea și îmbogățirea
practicii acestora în timpul livrării curriculumului SCRIPT
într-o varietate de setări de informare.
Pentru mai multe informații despre proiect, resursele sale, și
organizațiile implicate vă rugăm să vizitați website-ul
www.scripteu.com sau să urmați #SCRIPTEU pe Twitter și
Instagram, să participați la discuții și să împărtășiți experiența
dvs. SCRIPT!
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INTRO
DUCERE

Programa SCRIPT este destinată practicanților cu experiență în munca
cu tinerii care au în vedere:
să-și extindă oferta de muncă pentru tineri
să-și îmbogățească oferta de învățare informală
să utilizeze învățarea creativă combinată cu cea digitală ca un nou
instrument de implicare pentru tinerii marginalizați
Rolul unui educator SCRIPT nu este ușor, dar este plin de satisfacții!
Va trebui să fiți un facilitator creativ al metodologiei, un evaluator al
procesului și un mentor pentru tinerii participanți. 60 de tineri europeni
cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani care s-au angajat în cercetare
activă în coproducția proiectului SCRIPT au indicat că răbdarea și
înțelegerea sunt CELE MAI IMPORTANTE calități necesare unui
facilitator SCRIPT.
Va trebui să aveți răbdare și să înțelegeți:
Tinerii participanți și nevoile lor complexe
Condițiile de asigurare a proiectului, ca și posibilitățile și limitările
acestora
Provocările de învățare pe care le veți aborda împreună, ca educatori și
cursanți.
EQUIP este un modul de formare informală pentru profesioniștii cu
experiență în lucrul cu tinerii, care va oferi sfaturi și recomandări
practice pentru pregătirea, susținerea și îmbogățirea practicii cu mai
multe roluri, acestea fiind necesare pentru asigurarea programei
SCRIPT.
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Pachetul de resurse SCRIPT a fost creat prin co-dezvoltare și coproducere la nivel european, alături de tineri, lucrătorii cu tinerii și părți
interesate deopotrivă, ca și din rezultatele pilotării într-o varietate de
cadre de informare, inclusiv penitenciare, instituții pentru delincvenții
juvenili, centre de reabilitare rezidențială și centre comunitare și este,
prin natura sa, un program de învățare transversal, flexibil, organic și
informal.
Reflectând metodologia, EQUIP nu reprezintă un manual de
instrucțiuni pentru a rula un program SCRIPT. Mai degrabă, ceea ce va
oferi EQUIP este o „ținere de mână” a utilizatorului prin fiecare etapă a
programei, sprijinind educatorii SCRIPT cu idei despre cum să
maximizeze potențialul Manualului SCRIPT, oferind sfaturi cu privire la
provocările cotidiene ale livrării SCRIPT, precum și recomandări cu
privire la menținerea implicării și progresului semnificativ din partea
tinerilor marginalizați care participă pe parcursul fiecărei etape a
procesului.
EQUIP poate fi utilizat și consultat în mod repetat, în orice etapă a
procesului SCRIPT, dar, cu toate acestea vă recomandăm să parcurgeți
EQUIP în întregime, în etapele de planificare preliminară, înainte de a
începe prima sesiune a Manualului SCRIPT
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EQUIP poate fi parcurs în grup sau individual și a fost împărțit logic
în mai multe module:
1. Gestionarea grupurilor
2. Încredere
3. Comunicare și înțelegere
4. Crearea conținutului
5. Module de înregistrare digitală

Modulele sunt alcătuite prin luarea în considerare a diferitelor etape
din manualul SCRIPT. Fiecare modul conține o introducere, indicații și
sfaturi, studii de caz reale de la lucrătorii cu tinerii și tineri, exerciții și
filme situaționale care au fost coproduse de tineri și lucrătorii cu tinerii,
deopotrivă, care au trăit experiența SCRIPT.
Pentru a viziona filmele, faceți click pe link-ul furnizat sau pur și simplu
scanați codul QR corespunzător.
Deși EQUIP este specific asigurării programei SCRIPT, modulele
reflectă caracterul transversal al metodologiei, iar sugestiile și sfaturile
pot fi, de asemenea, adaptate și utilizate de către cei care lucrează cu
tinerii, atunci când lucrează cu tinerii marginalizați în cadrul învățării
informale în general.
Deoarece metodologia SCRIPT reflectă un proces de coproducție
europeană,
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EQUIP nu va detalia procedura de protejare. Subliniem importanța
respectării liniile directoare specifice ale țării, mediilor de asigurare și
procedurilor de protecție a organizației, de către educatori, atunci când
aplică programa SCRIPT. Mai multe informații despre ghidurile de
protejare pot fi găsite în Manualul SCRIPT.
De asemenea, recomandăm realizarea unei evaluări a nevoilor de bază
pentru tinerii care participă la SCRIPT. O evaluare SCRIPT a nevoilor de
bază a fost anexată la acest modul, dar, cu toate acestea, vă rugăm să
nu ezitați să utilizați propriul model dacă vă simțiți mai confortabil.
EQUIP nu este în niciun caz un ghid atotcuprinzător definitiv al gamei de
provocări cu care un facilitator SCRIPT s-ar putea confrunta, dar vă
rugăm să nu ezitați să vizitați site-ul SCRIPT www.scripteu.com sau să
folosiți #SCRIPTEU pe Twitter și Instagram pentru a lua parte la discuții
și a împărtăși experiența dvs. SCRIPT.
Proiectul ERASMUS+ numărul 2018-2-UK01-KA205-048387
Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobarea a
conținuturilor care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată
răspunzătoare pentru utilizarea niciunor informații conținute în prezentul document
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TEORIA
SCHIMBĂRII SCRIPT
De ce SCRIPT? Ei bine….
În 2014, 26 milioane de tineri erau supuși riscului de sărăcie sau
excludere socială, în întreaga Europă. În 2015, 65,6% dintre copiii
părinților care absolviseră cel mult învățământ preșcolar și
secundar erau în pericol, iar 34,7% dintre adulții cu cel mai scăzut
nivel de studii secundare erau supuși riscului de sărăcie sau de
excludere socială. De atunci, numărul de persoane supuse
riscului sărăciei sau excluziunii sociale a crescut semnificativ în
majoritatea statelor membre. (Better In Europe, 2015)
„Șomajul în rândul tinerilor este un fenomen la nivel european ...
iar ratele NEET sunt alarmant de mari" (Better in Europe, 2015).
Cercetătorii din domeniul infracționalității au ajuns la concluzia
că o astfel de sărăcie extinsă și excluziunea socială reprezintă un
„... motor puternic al infracțiunilor în rândul tinerilor”. (McAra și
McVie, 2016). Săvârșirea infracțiunii duce la excluderea socială
suplimentară (Hodgson, 2016). 88% dintre tinerii infractori au
abandonat școala timpuriu, jumătate dintre tinerii infractori cu
vârste cuprinse între 15 și 17 ani au un nivel de alfabetizare
corespunzător celui de la vârsta 7-11 ani. (Grayling, 2013)
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În cadrul analizei statistice europene (Better in Europe, 2015), sa constatat că tinerii (cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani) se
confruntă cu cel mai mare risc de marginalizare.
Cercetările interdisciplinare pe această temă au descoperit că
această vârstă reprezintă o perioadă deosebit de crucială și
sensibilă în viața unui tânăr "... cu tranziții lungi, care pot avea un
impact semnificativ asupra traiectoriei vieții lor și a probabilității
de a se angaja în activități infracționale". (Better In Europe, 2015)
Cu toate acestea, înțelegerile sociologice și criminologice ale
desistării la infracționalitate converg asupra faptului că noile
capacități, responsabilități și valori reduc atât acceptarea, cât și
atractivitatea fenomenului infracțional (Better in Europe, 2015).
Mai mult decât atât, „... noile roluri sociale și o mai mare
incluziune și conexiune socială reduc marginalizarea și
oportunitățile infracționale; aceste noi realizări ajung să fie
considerate ca fiind ceva de valoare ... și au ca rezultat o nouă
imagine de sine și percepția de sine." (Better In Europe, 2015)
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Importanța utilizării programelor de învățare bazate pe teatru
și creativitate pentru a combate excluziunea socială, în special
atunci când se lucrează cu tineri infractori, cei supuși riscului
de comitere a infracțiunilor și tinerii marginalizați, este
susținută de majoritatea sociologilor și cercetătorilor din
domeniul infracționalității, ca mijloc eficient de a contracara
sentimentul lor de izolare și de excludere. (Matarosso, 1997;
Peaker și Pratt, 1990 și 1996). Există, de asemenea, o
multitudine de dovezi care arată că implicarea în programele
teatrale ce implică cooperarea are deseori efecte de durată
asupra dezvoltării sociale a tuturor participanților, inclusiv
asupra sentimentului lor de auto-valorizare, respectului și
cooperării cu ceilalți, ca și asupra autodeterminării. (Phillips,
1997; Matarosso, 1997).
Deși există multe proiecte bazate pe teatru, în Europa, care
lucrează cu copii și tineri, există instrumente de învățare și
dispoziții limitate pentru practicanții care lucrează cu tinerii
aflați la o vârstă crucială, între 18-25 de ani.
În mod similar, există numeroase proiecte teatrale și proiecte
digitale pentru tineri, în cazul în care tinerii vor putea veni întrun centru / teatru / studiou, dar există o lipsă de prevederi /
programe care pot fi utilizate în livrarea de informații.
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SCRIPT abordează aceste două nevoi europene. Sprijinind
obiectivele Agendei noilor abilități pentru Europa (2016) și
nevoia recunoscută de creștere a competențelor digitale,
programul SCRIPT, în mod unic, va combina eficacitatea
dovedită a teatrului și învățării bazate pe reprezentații cu
rafinarea abilităților digitale.
Astfel, SCRIPT oferă noi oportunități de învățare informală
tinerilor marginalizați pentru a-și
dezvolta abilitățile transferabile,
inclusiv cele 4 competențe UE:
Sociale și civice;
Învățarea a învăța;
Simțul inițiativei
Competența digitală
Astfel, va îmbunătăți disponibilitatea emoțională și
educațională a cursanților de a urma diverse căi de:
învățare informală / non-formală;
educație formală,
voluntariat
ocuparea forței de muncă.
Pentru mai multe informații consultați „Publicațiile
sugerate” anexate la sfârșitul documentului EQUIP.
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GESTIONAREA
GRUPURILOR
INTRODUCERE
Evaluarea și gestionarea dinamicii grupului este prima sarcină
cu care vă veți confrunta și care va continua pe parcursul
programei SCRIPT. Atunci când lucrați cu tineri marginalizați,
dinamica de grup poate fi dificilă și se poate schimba foarte
repede! Există multe variabile și factori care pot afecta
dinamica grupului, atât inițial, de exemplu:

-

- tinerii se cunosc sau nu?
- lucrătorul cu tinerii îi cunoaște pe tineri?
- câți tineri aveți în cadrul grupului dvs.?
- câți lucrători cu tinerii vor asigura programul?
- care sunt vârstele, contextul și nevoile de învățare și
emoționale ale tinerilor?
- condițiile asigurării programului – de exemplu, penitenciar,
centru comunitar etc, și modul în care acestea afectează
participanții emoțional și fizic, cât și pe parcursul întregului
proces, de exemplu:
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pierderea membrilor grupului
noi tineri care se alătură procesului la jumătatea drumului
răspunsuri individuale și de grup la diferite provocări de
învățare SCRIPT
gestionarea diferitelor idei creative
dezacorduri în cadrul sesiunilor
factori externi care afectează membrii grupului
inclusiv pe cei din partea colegilor, familiei, condiții de
livrare și agenții extern
Rolul educatorului SCRIPT pe parcursul procesului este să
activeze ca un element de calm și stabilitate pentru tineri,
evaluând continuu dinamica fluctuantă a grupului la început,
sfârșit și în timpul sesiunilor SCRIPT, rămânând receptivi și
vigilenți la schimbare.Acest lucru are loc în scopul de a:
asigura siguranța facilitatorilor și a tinerilor participanți
asigura o implicare eficientă, semnificativă și susținută
pentru fiecare tânăr participant.
Exercițiile cuprinse în Manualul SCRIPT din secțiunea
„Managementul grupurilor” vor oferi moderatorului mijloacele
de evaluare a acestor dinamici de grup, pentru a pregăti și / sau
adapta sesiunea în consecință.
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SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI
Evaluarea nevoilor de bază - Practicanții ar trebui să realizeze o
evaluare a nevoilor de bază cu fiecare participant la începutul
procesului, pentru a înțelege mai bine nevoile pe care le pot
avea participanții și care vor afecta nivelurile lor de implicare,
relațiile dintre participanții la grup și pentru a stabili un sprijin
suplimentar de care ar putea avea nevoie. O evaluare SCRIPT a
nevoilor de bază a fost anexată la acest modul, dar, cu toate
acestea, vă rugăm să nu ezitați să utilizați propriul model dacă
vă simțiți mai confortabil;
Lucrați cu ce aveți
Stabilirea unui cadru de sprijin în cadrul contextului de livrare a
programului, utilizând rolurile și responsabilitățile agențiilor
existente, acolo unde este posibil.
Este important să aveți o comunicare clară în contextul de
livrare.
1. Permiteți facilitatorului să fie la curent cu incidentele care sar putea întâmpla în afara sesiunii, atunci când practicienii nu
sunt prezenți. Este posibil să fi existat un incident într-o
perioadă între sesiuni care poate avea un impact asupra unei
persoane sau a grupului în ansamblu
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2. În cazul în care există un incident în timpul sesiunii (de exemplu,
dezvăluirea unor informații sau un dezacord între participanți), o linie
clară de comunicare și un cadru de sprijin va asigura că tinerii
participanți au o rețea de suport în afara sesiunii.
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Ce sală?
Sala în care susțineți sesiunile poate avea un impact imens
asupra dinamicii grupului. Deși înțelegem că mulți educatori
SCRIPT ar putea să nu aibă luxul selectării unei săli de asigurare
a programului (iar cei care puteți – sunteți norocoși!), vă sugerăm
să încercați să asigurați o sală în care dvs. și participanții dvs. nu
veți fi deranjați în timpul sesiunii. Dacă nu aveți opțiunea de a vă
alege sala de livrare, merită să luați în considerare, în prealabil,
modul în care diverși factori pot influența starea de spirit și
implicarea grupului, de exemplu, luați în considerare –
1. Dimensiunea sălii, în raport cu numărul de participanți și
exercițiile pe care le-ați planificat
2. Este un spațiu cu care participanții sunt familiarizați?
3. Sala este folosită de altcineva?
4. Participanții dvs. pot fi auziți / văzuți de alții?
5. Veți fi în această sală în toate sesiunile dvs.?
Deși recunoaștem că unele săli de desfășurare a programului pot
fi departe de a fi ideale, este important ca facilitatorul să rămână
pozitiv în fața tinerilor.
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Încălziți-vă!
Începeți întotdeauna fiecare sesiune cu un exercițiu de „încălzire”.
Acesta poate lua forma exercițiilor sugerate în secțiunea
„Gestionarea grupurilor” sau „Comunicare” din Manual sau pot fi pur
si simplu exerciții de stretching sau de respirație de bază. Acest
lucru nu numai că va semnala începutul sesiunii și se va concentra
tinerii, dar va permite moderatorului să evalueze imediat starea de
spirit atât a indivizilor, cât și a grupului în ansamblu.
Exercițiile de încălzire trebuie să fie întotdeauna distractive și cât
mai ușoare. Din 2 motive:
1. Programul SCRIPT ar trebui să fie distractiv! Un început distractiv
al sesiunii va da tonul pentru restul sarcinilor sesiunii și pentru
nivelul de implicare din partea tinerilor.
2. Deseori, în timpul exercițiilor de încălzire, tinerii își „vor da seama”
de alte lucruri care s-au întâmplat în afara sesiunii, care ar putea să
le afecteze implicarea (pozitiv sau negativ), de exemplu, fie acasă, fie
cu semenii lor - dar vor face acest lucru doar atunci când sunt
relaxați!
Din această cauză, în timpul exercițiilor de încălzire, moderatorul
trebuie să rămână receptiv și deschis să comunice și să discute.
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Acorduri de grup
În timpul primei sesiuni SCRIPT, vă recomandăm să vă așezați sub
forma unui grup (tineri și facilitatori incluși) și să creați împreună
un set de Acorduri de grup, un set de linii directoare pentru modul
în care veți colabora cu toții în timpul procesului SCRIPT.
De exemplu, un acord poate fi „Nu ridicați vocea niciodată la alt
membru al grupului în timpul sesiunii”. Este important să
subliniem grupului că acordurile pot fi adăugate în orice moment
al procesului și, de asemenea, recomandăm afișarea acordurilor
undeva vizibil în fiecare sesiune. Astfel, întregul grup (tineri și
facilitatori deopotrivă) își pot asuma responsabilitatea propriei
conduite individuale și colective, punând la dispoziție munca
pentru ca grupul să-și „auto-gestioneze” conduita - un lucru mai
puțin pentru care să vă faceți griji!
Întrucât Acordurile de grup sunt create de toți membrii grupului,
rezultă, de asemenea, un set personalizat de linii de ghidare
specifice pentru nevoile acelui grup, membrii acestuia și cadrul de
asigurare a sesiunii de formare
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Am început, așa că vom termina!
Este inevitabil ca participanții dvs. să se implice mai mult în unele
exerciții, decât în altele. Acest lucru poate de asemenea să fluctueze,
adică un exercițiu care a funcționat foarte bine în ultimele două
sesiuni s-ar putea să nu fie un „hit” în fiecare sesiune. Acesta este
motivul pentru care manualul SCRIPT conține o serie de exerciții
pentru fiecare etapă a procesului ... Dar atunci când se întâmplă
acest lucru, este extrem de important ca, în calitate de facilitator
SCRIPT, să finalizați exercițiul pe care l-ați început.
Aceasta din mai multe motive:
1. Tinerii pot deveni mai încrezători și mai implicați pe măsură ce
exercițiul progresează. Abandonându-l la mijloc, nu veți ști niciodată
ce s-ar putea realiza.
2. Unii tineri pot fi mai implicați decât alții din grup, iar
angajamentul lor ar trebui respectat și lăudat.
3. Conducem prin forța exemplului - când lucrurile devin dificile,
mergem mai departe!
4. Abandonarea unui exercițiu înainte de finalizare poate fi văzută
de către tineri că facilitatorul „a pierdut controlul” grupului ... acest
lucru poate crea o pierdere a încrederii din partea tinerilor în
capacitatea dvs. de a-i conduce în proces și va fi mai dificil să-I
ghidați prin restul de sesiuni.
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Să dansăm
Muzica poate fi folosită în diverse etape ale procesului pentru a
obține rezultate diferite, care vor fi discutate în cadrul modulelor
relevante. În ceea ce privește managementul grupului, muzica
poate fi ascultată în diferite momente în cadrul sesiunii, adică:
1. Pe măsură ce participanții intră în sala / spațiul asigurare a
programului.
2. Odată ce toți participanții au ajuns, pentru a marca începutul
sesiunii și / sau a sublinia exercițiile de încălzire.
3. În timpul pauzelor din cadrul sesiunii
4. Pentru a sublinia exercițiile „Crearea conținutului” - consultați
modulul relevant.
5. Pentru a marca sfârșitul sesiunii.
Tipul de muzică pe care îl puneți și când și unde îl puneți poate
obține răspunsuri diferite de la tineri, de exemplu:
1. Puneți muzică pe placul participanților dvs. la începutul sesiunii
care poate crea un sentiment de proprietate și de „spațiu sigur”
pentru aceștia, marcând o atmosferă diferită în cadrul sesiunii,
față de cea de afară - adică de restul contextului de livrare /
comunitate / casă.
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GESTIONAREA
GRUPURILOR
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI
1. Redarea muzicii „tonale” pentru a marca începutul sesiunii
poate crea focus în rândul participanților.
2. A cere „păreri” cu privire la ce muzică să puneți în sesiunea
următoare poate acționa ca o recompensă pentru o „munca
bună” și din nou, poate menține procesul distractiv!
3. Utilizarea muzicii pentru a sublinia exercițiile poate promova și
îmbunătăți gândirea și dezvoltarea creativă - consultați
Modulul „Crearea conținutului”.
4. La început, sfârșit și în perioadele de pauză sunt când cel mai
probabil tinerii pot veni să vină să discute cu dvs., să discute
despre ce le place și li se pare greu (atât în sesiune cât și în afară),
și vă pot dezvălui informații
Prin redarea muzicii la început, sfârșit și în perioadele de pauză,
creați o atmosferă relaxantă și distractivă, permițând, de
asemenea, conversații mai private.
Această listă nu este în niciun caz exhaustivă. Vă încurajăm să vă
gândiți la modalitățile prin care muzica ar ajuta nivelul de
implicare al tinerilor dvs., gândirea creativă și, cel mai important,
distracția!
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GESTIONAREA
GRUPURILOR
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI
Stimulente
La începutul procesului, puteți constata că tinerii dvs. ar putea
avea nevoie să fie „convinși” să participe la sesiunile SCRIPT.
Acest lucru poate fi deosebit de des dacă efectuați livrarea întrun cadru comunitar, spre deosebire de un cadru securizat (de
exemplu, penitenciar) sau dacă efectuați sesiuni seara sau în
weekend.
Ar trebui să descoperiți că, pe măsură ce procesul continuă,
participanții devin mai interesați de proiect, Pod Play și învățare
și, prin urmare, angajamentul lor se va îmbunătăți. Înainte de a
se întâmpla acest lucru, însă, dacă mai au nevoie de încurajare
suplimentară, nu subestimați niciodată puterea mâncării!
Furnizarea de dulciuri, chipsuri, băuturi răcoritoare, chiar pizza
sunt toate metode încercate și testate și stimulente foarte
eficiente pentru participare și implicare.
Sărbătoriți fiecare mic succes al grupului
Pentru a motiva grupul și a favoriza coeziunea, este important să
validați fiecare mic succes în procesul pe care participanții
grupului îl îndeplinesc în timpul sesiunilor.
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GESTIONAREA
GRUPURILOR
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI
Sprijiniți autonomia colectivă
La începutul procesului, grupul poate avea nevoie de mai multă
structură și sprijin în cadrul sesiunilor. De-a lungul procesului,
facilitatorul ar trebui să ia situațiile zilnice ca oportunități de a lua
decizii colectiv, cu scopul de a îmbunătăți abilitățile tuturor
membrilor grupului, lăsând lucrurile să meargă în timp ce grupul se
reglementează în mod respectuos. Această libertate crește, dar
presupune și responsabilități mai mari.
Ar trebui să aveți în vedere că procesul este un laborator colectiv al
vieții reale. Prin urmare, este bine să luați diferitele sesiuni ca o
scuză, astfel încât participanții să poată lua decizii fără teama de a
eșua, aflându-se în situații noi sau situații în care au mai fost în
trecut cărora nu au putut să le facă bine față și împreună cu tot
grupul, găsesc un nou mod de a rezolva aceste situații.
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GESTIONAREA
GRUPURILOR
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI

Permiteți greșeala
Pentru a îmbunătăți abilitățile de comunicare cu grupul, ar trebui să
permiteți grupului să „încerce” un exercițiu, chiar dacă pot exista
unele greșeli în timpul efectuării unui exercițiu.
Acest lucru îi va încuraja pe participanți să nu renunțe atunci când
se confruntă cu un obstacol în orice fel de situație și obținându-l
corect a doua sau chiar a treia oară își dau seama că trebuie să aibă
încredere în proces.
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STUDIU DE CAZ
PERSOANĂ
TÂNĂRĂ
A.C., tânăr, Taller d’Art, Cultura i Creació
Am aflat despre proiectul SCRIPT printr-un prieten al lucrătorului cu tinerii
care a condus sesiunile MANUALULUI, deoarece înainte am făcut voluntariat
cu ONG-ul „Pallapupas” la spitalul de copii timp de câțiva ani, dar era doar
pentru persoanele sub 18 ani. Când am împlinit 18 ani, am vrut să particip la
un grup și să profit de experiența mea acolo, să ajut noul grup și să continui
învățarea. Astfel, când lucrătorul cu tinerii al ONG-ului „Pallapupas” mi-a spus
despre posibilitatea de a participa la SCRIPT, m-am simțit motivat, deoarece
teatrul îmi dă viață; îmi permite să mă exprim în alte moduri pe care nu le
știam înainte și aș putea ajuta un nou grup de teatru.
În cadrul sesiunii de introducere, a trebuit să vorbim despre pilotul SCRIPT,
lucrătorii cu tinerii mi-au spus mie și celorlalți tineri interesați de proiect, că
vom avea rolul de „susținător al procesului de creație”.
Vom susține lucrătorii cu tinerii care conduc sesiuni de teatru cu adolescenții
care obișnuiesc să participe la activitățile desfășurate la centrul de tineret „El
Forat” cu sediul în Barberà del Vallès (municipalitate din apropiere de
Barcelona, Spania).
Ulterior, uneori am colaborat la dinamizarea exercițiilor de teatru când am
împărțit grupul mare de adolescenți în grupuri mai mici sau a trebuit să
moderez o adunare; uneori am participat ca alt membru adolescent, iar
alteori mi s-a cerut să dau un exemplu, etc. De-a lungul proiectului, am avut
și un rol de interpret, în mod concret, de antagonist. În acea piesă,
antagonistul trebuia să improvizeze și să-și cunoască rolul mult mai mult
decât să învețe un scenariu și, din moment ce adolescenții nu aveau încă
acest tip de abilități, am putea juca acest rol
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STUDIU DE CAZ
PERSOANĂ
TÂNĂRĂ
În timpul sesiunilor, lucrătorul cu tinerii îmi oferea câteva sfaturi
despre cum să mă descurc cu adolescenții atunci când aceștia nu
se comportau bine sau când nu exista un angajament al
adolescenților sau al celorlalți tineri care aveau rolul de
susținători. Anxietatea pe care am avut-o la începutul proiectului
a dispărut când m-am simțit mai apropiat de adolescenți și când
am simțit că mă ascultă.
De asemenea, am combinat energizantele cu exercițiile de teatru.
Cred că acest antrenament a fost destul de eficient, în ciuda
dificultății de a face grupul de teatru să se concentreze și lipsei de
timp pe care am avut-o pentru a pregătit o piesă. Este adevărat că
nu am putut termina piesa la timp, dar experiența mea a fost
satisfăcătoare, colaborarea cu acest grup mi-a întărit răbdarea și
mi-a îmbunătățit managementul sentimentelor. Cred că am făcut
o lucrare grozavă de creație cu băieții și fetele, au idei grozave și
s-au simțit încrezători să-și exprime opiniile, ceea ce cred că spune
multe despre personal (în care mă includ) care este grijuliu,
răbdător și înțelegător. Cred că creația în general a fost cea mai
bună parte.
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STUDIU DE CAZ
LUCRĂTOR CU
TINERII
Yannis Kourtis - angajat al USB - Dendropotamos, Salonic
Atunci când implementați programul SCRIPT, ar trebui să fiți conștienți că
grupul țintă, pe care îl veți gestiona, este format din participanți cu situații
vulnerabile, cu vârste, medii și capacități economice diferite. Unele dintre
aceste persoane au abandonat școala timpuriu, sunt șomeri și trăiesc într-o
stare de izolare. Majoritatea dintre ei are un nivel scăzut de școlarizare și
cunosc doar sistemele de învățământ obișnuite, astfel încât tind să nu vadă
activitățile non-formale ca educative și să nu recunoască abilitățile de
relaționare ca „abilități”.
Prin urmare, subestimează importanța participării lor active și nu înțeleg
scopul activităților de îmbunătățire și validare a competențelor lor.
Lucrătorul cu tinerii ar trebui să aibă în vedere că activitățile pe care
urmează să le implementeze ar trebui să fie planificate într-un mod
accesibil și inteligibil pentru toți participanții, pentru a le asigura implicarea
și coeziunea grupului. În timpul pilotului nostru din 2019 al programului
SCRIPT, am lucrat cu un grup de participanți din comunitatea romă din
Salonic, cu vârste cuprinse între 17 și 24 de ani, care aveau un nivel scăzut /
mediu de școlarizare, fundaluri diferite și condiții familiale dificile. Cea mai
mare provocare în gestionarea grupului a fost de a face participanții să
înțeleagă relevanța educației informale în îmbunătățirea și validarea
competențelor lor și de a-și păstra participarea activă.
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LUCRĂTOR CU
TINERII
Într-adevăr, unii au cerut să participe din nou, în timp ce femeile nu erau
foarte dispuse să participe la activități și doar trei dintre ele au participat
pentru că partenerul lor era în program. În același timp, a fost foarte ușor
ca grupul să-și piardă concentrarea în timpul sesiunii, iar când doar o
persoană a fost distrasă, au urmat și ceilalți.
Pentru a gestiona grupul, ceilalți facilitatori împreună cu mine, am decis să
punem în aplicare activități de bază non-formale pentru consolidarea
grupului, simplu de urmat, pentru a garanta un mediu sigur în care toată
lumea să fie confortabilă. Exercițiile teatrale au fost utile pentru a depăși
obstacolele barierelor lingvistice, acesta fiind unul dintre motivele
principale pentru care participanții nu au avut încredere să participe la
program. Fiecare participant a participat activ, deoarece toți au
experimentat deja teatrul și le-a fost mai ușor să se exprime prin acțiune și
să înceapă să se familiarizeze cu grupul și cu facilitatorii. Exercițiile i-au
ajutat să fie mai deschiși și să înceapă să-și împărtășească viața și poveștile
cu grupul. Astfel, am fost conștienți de situațiile dificile pe care le trăiesc
participanții - unii au un fel de loc de muncă, unii sunt șomeri, unii
căsătoriți, unii cu copii și unii dintre ei cu antecedente penale. După sesiune,
participanților le-a fost mai ușor să își expună experiența și să-și creeze
povestea pentru pod play legat de cel mai drag subiect pentru ei libertatea de a alege pentru viața lor.
În general, experiența a fost pozitivă și tot procesul a ajutat participanții săși câștige încrederea și să își recunoască abilitățile sociale ca fiind utile
pentru munca lor sau pentru viața de zi cu zi.
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FILM SITUAȚIONAL
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FILM SITUAȚIONAL

TRANSCRIERE
LUCRĂTOR CU TINERII:
„CURSUL A ÎNCEPUT ACUM 3 SĂPTĂMÂNI. TOTUL A FOST BINE,
PARTICIPANȚII S-AU ÎNȚELES, AU INTERACȚIONAT FOARTE BINE
CU PROGRAMUL PÂNĂ ACUM. ASTĂZI, PUȚIN MAI DEVREME, 2
PARTICIPANȚI DINTR-UN GRUP S-AU CERTAT PE CORIDOR ȘI
FIECARE REFUZĂ ACUM SĂ PARTICIPE LA SESIUNE, DACĂ PARTICIPĂ
ȘI CELĂLALT. MAI MULT, ÎNTREGUL GRUP S-A ÎMPĂRȚIT ÎN DOUĂ,
ȚINÂND CU UNUL SAU CU CELĂLALT... NU POT FI PĂRTINITOR ȘI
NU ȘTIU CUM SĂ GESTIONEZ CONFLICTUL... CE SĂ FAC?”
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EXERCIȚIU DE
GRUP

Situații precum cea descrisă în film pot fi foarte frecvente, în special
având în vedere multitudinea de nevoi complexe pe care le pot avea
tinerii SCRIPT și cu o gamă largă de setări de abordare potențial
provocatoare în care ați putea livra proiectul…
În grup sau individual, gândiți-vă la modalitățile în care acest lucrător
cu tinerii ar putea începe să depășească această problemă. Încercați să
găsiți idei de abordări, acțiuni și exerciții din Manualul SCRIPT, pe care
acesta ar putea să le considere utile în această situație.
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TEMĂ
Gândiți-vă la tinerii dvs. care vor participa la SCRIPT, la dvs. și la abilitățile
dvs. ca lucrător cu tinerii și la cadrul dvs. special de livrare.
Care sunt factorii potențiali care pot informa, influența și schimba dinamica
grupului pentru acești tineri pe parcursul procesului SCRIPT?
Încercați să completați o analiză SWOT pentru începutul, mijlocul și
sfârșitul procesului SCRIPT
S - luați în considerare punctele forte sau pozitive ale anumitor tineri,
abilitățile dvs. de lucrător cu tinerii și cadrul dvs. special de asigurare a
programului raport cu dinamica grupului
W - luați în considerare punctele slabe sau domeniile de îmbunătățire unde tinerii au nevoie de cel mai mult sprijin în acest domeniu și de ce?
O - luați în considerare OPORTUNITĂȚILE - ce resurse aveți la dispoziție
pentru a vă susține și ce strategii / acțiuni puteți pune în aplicare în diferite
etape ale procesului SCRIPT pentru a construi, menține și îmbunătăți
managementul grupului?
T - LUCRURI DE LUAT ÎN CONSIDERARE - Există ceva care ar putea avea
un impact negativ asupra managementului grupului pe parcursul întregului
proces? Există alte măsuri pe care trebuie să le întreprindeți pentru a fi
pregătit, de exemplu, pentru a obține informații suplimentare / specifice
despre cadrul de livrare ?
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ÎNCREDERE
INTRODUCERE
Încrederea participanților în cadrul programului SCRIPT este, fără
îndoială, unul dintre cei mai importanți factori atunci când se lucrează
cu tinerii marginalizați pentru care este programa concepută. Tinerii
care intră în program au, de cele mai multe ori, o situație zbuciumată și
ar putea avea probleme care le-ar afecta încrederea - atât în ei înșiși,
cât și în ceilalți (de ex. persoane cu autoritate, lucrători cu tinerii), cum
ar fi:
încredere / stimă de sine scăzută
este posibil ca unii dintre tinerii noștri să nu aibă o mare
conștientizare a propriilor competențe și atuurilor.
lipsa valorizării de sine
este posibil ca participanții să fi trecut prin anumite experiențe care
le-au deteriorat propria opinie despre ei înșiși.
asocierea de sine negativă
prin unele experiențe prin care tinerii s-ar putea să fi trecut, se pot
asocia cu idei și acțiuni negative, iar acest lucru i-ar putea afecta.
traume fizice și sociale din trecut
s-ar putea să constatăm că unii participanți au un probleme
mentale și fizice datorită vieții lor traumatice și acest lucru ar putea
afecta reacțiile lor la anumite abordări și terțe părți.
Prin urmare, este extrem de important ca facilitatorii SCRIPT să
urmărească și să sporească cât mai mult încrederea tinerilor noștri!
Atunci când se lucrează cu tineri care deseori se simt ridiculizați, aceștia
își pierd ușor încrederea.
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ÎNCREDERE
Acest aspect evidențiază necesitatea de a fi constant conștienți de
creșterea și micșorarea nivelului de încredere în cadrul grupurilor.
Diferit de unele programe obișnuite care sunt concepute pentru a pune
un accent puternic pe creșterea încrederii participanților aproape doar
la începutul proiectului, SCRIPT este conceput special pentru crește
încrederea tinerilor și încrederea în ceilalți care nu este liniară.
Creșterea încrederii în cadrul participanților marginalizați ai acestui
proiect va crește și va descrește pe parcursul călătoriei lor și nu va fi
aceeași pentru niciunul dintre participanți datorită unor diverși factori
precum:
Diferitele provocări de învățare din programa SCRIPT cu care se
confruntă
Nevoile specifice ale grupului:
în funcție de unitatea / zona în care se desfășoară programul,
grupurile de participanți pot avea nevoi / condiții specifice pe care
trebuie să le respecte.
Nevoile specifice ale individului:
unii indivizi pot avea nevoi fizice sau emoționale specifice.
Adesea, aceste nevoi sunt legate de experiențele lor trecute
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ÎNCREDERE

Participanții joacă un rol imens în dezvoltarea încrederii participanților
în cadrul programului SCRIPT prin:
Încurajarea tineri participanți care nu simt că au capacitatea sau
abilitățile de a face asta.
Descurajarea opoziției față de participare într-un mod pozitiv.
Încurajarea tinerilor de a fi implicați în noi forme de învățare
informală și de a-și urmării progresul.
Cu încurajarea corectă din partea practicienilor, arătându-și
angajamentul și încrederea în program, încrederea participanților va
înflori atât personal, cât și social.
Încrederea participanților în practicienii SCRIPT le va reînnoi credința în
furnizorii de servicii și îi va putea face să devină participanți puternici în
societate.
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ÎNCREDERE
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI

Evaluarea nevoilor de bază
Practicanții ar trebui să realizeze o evaluare a nevoilor de bază cu
fiecare participant la începutul procesului, pentru a înțelege mai bine
nevoile pe care le pot avea participanții, care vor afecta nivelurile lor
de implicare, relațiile dintre participanții din grup și pentru a stabili
sprijinul suplimentar de care ar avea nevoie.
O evaluare SCRIPT a nevoilor de bază a fost anexată la acest modul,
cu toate acestea, vă rugăm să nu ezitați să utilizați propriul model
dacă vă simțiți mai confortabil.
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ÎNCREDERE
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI

Lucrați cu ce aveți
Stabiliți un cadru de suport în contextul de livrare, utilizând rolurile și
responsabilitățile agențiilor existente, acolo unde este posibil.
Este important să aveți o comunicare clară în contextul de livrare:
Permiteți facilitatorului să fie la curent cu incidentele care s-ar
putea întâmpla în afara sesiunii, atunci când practicienii nu sunt
prezenți. Este posibil să fi fost un incident în perioada dintre
sesiuni care poate avea impact asupra unei persoane sau a
grupului în ansamblu.
În cazul în care există un incident în cadrul sesiunii (de ex., o
ceartă sau un dezacord între participanți), o linie clară de
comunicare și un cadru de sprijin în contextul de livrare va
asigura tinerilor participanți o rețea de sprijin în afara sesiunii.
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ÎNCREDERE
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI

Aveți grijă cum vorbiți!
Este important atunci când vorbesc despre anumite aspecte ale
procesului, ca practicienii să fie conștienți de limbajul pe care îl
folosesc pentru a menține procesul accesibil. De exemplu - atunci
când vorbim despre participanți, este posibil ca unele persoane să
ezite să se implice dacă sunt denumiți „actori”, de aceea este
important să folosiți o alternativă astfel încât faptul că sunt implicați
să nu le dea emoții. Odată ce participanții încep să aibă încredere și să
se simtă capabili în proiect, poate fi introdus un limbaj mai artistic
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ÎNCREDERE
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI
Suntem o echipă!
Oferiți întotdeauna modalități participanților de a se implica în toate
exercițiile. Unii participanți pot fi inițial foarte precauți cu privire la
participarea la unele exerciții de „Crearea conținutului”, care necesită
mai multă improvizație din partea participanților.
În timp ce secțiunea „Încredere” din Manualul SCRIPT oferă exerciții
pentru a începe să depășească acest aspect, oferind o modalitate
alternativă, oarecum indirectă pentru implicarea participanților, le
permite totuși membrilor funcționali ai grupului în timp ce se
deplasează în ritmul lor.
Un astfel de exemplu poate fi în timpul improvizațiilor, acei
participanți care sunt reticenți să se implice direct pot dori să facă o
notă despre punctele de interes din cadrul improvizației sau să
sugereze puncte despre care ar dori să le vadă care pot fi importante
pentru povestea lor. Rămânând implicați și angajați, încrederea lor va
crește, ceea ce duce la o participare suplimentară în viitor.
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ÎNCREDERE
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI

Campania de teatru
Pe măsură ce grupul dobândește mai multă încredere, devine
implicat și începe să se mândrească cu ceea ce creează, este o idee
bună să începeți să îi numiți „Companie de teatru”.
Adesea, acest lucru aduce un sentiment de realizare a grupului că
încep să facă ceva ce nu au crezut niciodată că ar putea. Poate că
participanții și-ar putea denumi compania lor de teatru? Din nou
crearea proprietății, recunoașterea creșterii pozitive și sporirea
încrederii.
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ÎNCREDERE
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI

Respectarea performanțelor
În cadrul programei SCRIPT, există exerciții care impun
participanților să se ridice în fața semenilor și să improvizeze, să
joace o scenă la care lucrează etc. este o mare sarcină pentru
oricine! Pentru mulți participanți, aceasta poate fi o sarcină foarte
descurajantă, pentru a nu spune mai mult, motiv pentru care este
imperativ ca facilitatorul să creeze o atmosferă de sprijin în cadrul
grupului.
Acest lucru poate fi obținut asigurându-vă că toți membrii
grupul se respectă unul pe celălalt atunci când fiecare joacă,
respectând câteva reguli simple:
1. Nu se vorbește în timp ce oamenii joacă.
2. Fiecare scenă dacă este urmată de aplauze.
3. Nu se vor folosi telefoane sau alte dispozitive în timpul scenelor.
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ÎNCREDERE
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI
Delegare
Pe măsură ce procesul avansează și începe să prindă contur, este
bine să delegăm anumite responsabilități participanților pe care să
le facă în afara sesiunilor, de exemplu - a se îndepărta de sesiuni,
de exemplu –
1. Faceți participanții să își asume singura responsabilitatea de a
avea grijă de propriile scripturi, asigurându-vă că le vor aduce la
fiecare sesiune.
2. Sugerați grupului să-și țină propriile repetiții / să exerseze în
afara sesiunilor pentru a se familiariza mai mult cu Pod Play
3. Poate puteți solicita unui număr de participanți să vină cu idei de
design pentru un poster pentru Pod Play?
4. Solicitați participanților să se gândească la ce muzică să
folosească în Pod Play sau să vină cu o listă de efecte sonore
necesare.
5. Creați o listă cu „lucrările de făcut” gata pentru începutul sesiunii
următoare.
Această listă are doar câteva exemple de activități care pot fi
finalizate între sesiuni, dar nu poate fi subestimat impactul
încrederii participanților cu responsabilități, în ceea ce privește
dezvoltarea încrederii lor în propria lor capacitate și stima de sine.
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STUDIU DE CAZ
PERSOANĂ
TÂNĂRĂ
A.C., tânăr, Taller d’Art, Cultura i Creació
Înainte să mă alătur proiectului SCRIPT, făcusem teatru încă din primul
an de liceu și eram voluntar la ONG-ul „Pallapupas” la spitalul de copii.
Am considerat teatrul o modalitate de a mă exprima într-un alt mod, mai
liber, iar teatrul mă ajută să mă deschid față de ceilalți, devenind mai
puțin timid și introvertit.
Cu toate acestea, SCRIPT a fost o provocare pentru mine, deoarece am
fost rugat să îl sprijin pe lucrătorul cu tinerii să conducă exerciții de teatru
cu adolescenți care obișnuiesc să frecventeze centrul de tineret „El Forat”
după-amiaza și asta a fost ceva nou pentru mine.
La începutul pilotului, mai erau și alți tineri de peste 18 ani ca mine pentru
a susține sesiunile de teatru, dar au renunțat încet să vină din diverse
motive, iar angajamentul lor în proiect a fost nesusținut, iar asta mi-a
creat o anumită anxietate, de vreme ce aveam nevoie de mai multe
sesiuni planificate.
În ceea ce privește adolescenții din „El Forat”, am avut o bună capacitate
de conectare cu membrii adolescenți încă de la început; întrucât eram
doar cu câțiva ani mai în vârstă decât restul grupului, m-au considerat un
bun referent pentru grup, ceea ce m-a ajutat să mă simt mai încrezător și,
astfel să acționez ca responsabil.
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STUDIU DE CAZ
PERSOANĂ
TÂNĂRĂ
Chiar și așa, puteam face glume și mă puteam distra. În timpul
programului pilot am devenit tot mai încrezător față de grup și am putut
comunica mai bine cu ei; pe lângă aceasta, puteam discuta cu lucrătorul
cu tinerii care conducea sesiunile (C.A.) în drum spre gară, iar acesta îmi
dădea sfaturi care m-au ajutat să mă perfecționez.
Cu toate acestea, în unele momente, am simțit descurajare și anxietate,
deoarece comportamentul unor membri ai grupului a fost haotic în
anumite sesiuni sau când un membru al grupului nu și-a îndeplinit vreun
angajament. Chiar și așa, am asistat la întregul proces, cu excepția unor
absențe justificate, cum ar fi înregistrarea pod-play-ului, deoarece am
avut examene.
Am fost fericit când toate grupurile de adolescenți au decis împreună
subiectul pod-play-ului (neînțelegerea tinerilor LGTBI) și că am putut
arăta piesa de teatru împreună cu alte grupuri din Barberà del Vallès, întrun eveniment public.
În general, SCRIPT-ul mi-a permis să fac față cu bine anxietății provocată
de faptul că îl susțineam pe C.A. să conducă câteva sesiuni de teatru cu
adolescenții centrului de tineret „El Forat”
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STUDIU DE CAZ
LUCRĂTOR CU
TINERII
John Burns, Facilitator, No Place Productions
Când implementați programul SCRIPT, indiferent de cadru, este aproape
sigur că grupul dvs. de participanți va avea un nivel de încredere diferit.
Majoritatea grupurilor vor avea un număr de participanți care vor să fie
implicați cât mai mult și în fiecare parte a procesului, acești tineri vor sări
adesea de la locurile lor atunci când li se va da șansa de a juca. La celălalt
capăt al scării îi avem pe acei participanți care sunt reticenți să fie la fel de
implicați și încearcă adesea să ocupe locurile din spate în majoritatea
exercițiilor în timpul procesului. Acest lucru poate fi adesea un obstacol
dificil de depășit, însă folosind SUGESTIILE ȘI RECOMANDĂRILE este
absolut posibil să-i faceți pe acei membri mai puțin implicați ai grupului dvs.
să devină membri cu drepturi depline ai companiei.
Pe parcursul pilotului nostru din 2019 al programului SCRIPT, am depășit un
scenariu ca acesta folosind tehnici subtile dovedite pentru a ușura
performanța membrilor mai timizi ai grupului și a le permite să își realizeze
potențialul în mod organic. Unul dintre membrii de sex masculin ai
grupului, dintr-un centru de reabilitare a drogurilor, era un tânăr foarte
timid și neasumat, participa la fiecare sesiune la timp, era respectuos și
politicos față de facilitatori și de colegii săi, dar totuși stătea în spate la
aproape toate activitățile și exercițiile.
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STUDIU DE CAZ
LUCRĂTOR CU
TINERII
Pe parcursul întregului proces, eu și colegii mei facilitatori i-au permis să fie
atât de implicat pe cât se simțea confortabil. Acest tânăr a găsit plăcerea
de a da sugestii în timpul exercițiului pentru a extinde povestea, astfel încât
colegii săi să se poată extinde. Încet, dar sigur, l-am încurajat să ia tot mai
mult un rol activ în improvizație, inițial pe rând cu un facilitator pe care îl
admira și, în cele din urmă, în fața întregului grup. Acest tânăr a fost inițial
sceptic în ceea ce privește capacitatea sa de a juca teatru și a avut nevoie
de multă încurajare pentru a juca în cele din urmă pentru colegii săi, dar cu
ajutorul și sprijinul nu numai al facilitatorilor, ci al întregului grupului, în cele
din urmă a preluat rolul principal în piesa "Biletul de întoarcere" a Pod-Play.
Încrederea pe care acest tânăr a câștigat-o în cadrul programului SCRIPT sa regăsit în recuperarea sa și în viața personală. A început să aibă mai multă
grijă de aspectul său, a început să preia roluri în cadrul unității care
impuneau multă responsabilitate și a început să caute modalități externe
de a continua să învețe în afara centrului de reabilitare. Acest tânăr s-a
înscris voluntar din timpul său și s-a alăturat și unui grup de teatru de
amatori, astfel încât, odată ieșit din reabilitare, să își poată continua
călătoria.
Toate acestea provin din utilizarea atentă a tehnicilor pentru a încuraja un
tânăr inițial timid să iasă din carapacea sa și să fie un membru mai
important și mai activ al grupului, Odată ce eu și colegii mei facilitatori am
reușit să-l entuziasmăm pe acest tânăr, acesta a început să câștige
încredere în sine, atât ca actor cât și ca membru al echipei SCRIPT și de
asemenea ca persoană pe calea recuperării sale
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FILM SITUAȚIONAL
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FILM SITUAȚIONAL

TRANSCRIERE
TÂNĂR
“ÎMI PLACE FOARTE MULT DINAMICA. ÎMI PLACE SĂ FIU AICI ȘI APRECIEZ
CU ADEVĂRAT EFORTUL DVS ... DAR ... NU VĂD CUM MĂ
VA AJUTA ACEST LUCRU. AM ALTE LUCRURI DE FĂCUT ȘI NU VĂD NICIUN
PROGRES. CRED CĂ O SĂ RENUNȚ! ”
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EXERCIȚIU
DE GRUP

Atunci când unii participanți nu văd rezultate sau o evoluție imediată în
cadrul programului SCRIPT, acest lucru, deseori, le poate deteriora
încrederea în sine, ceea ce, uneori, duce la reacții precum cea văzută în
film. Ca grup, sau individual, gândiți-vă la modalitățile prin care dvs, în
calitate de lucrător cu tinerii, ați încerca să vă construiți încrederea și
credința în sine a acestui tânăr, pentru a încerca să-l convingă să nu
renunțe. Încercați să găsiți idei despre abordări, acțiuni și exerciții din
Manualul SCRIPT care pot fi utile în această situație.

IO3-EQUIP

TEMĂ
Gândiți-vă la tinerii dvs. care vor participa la SCRIPT, la dvs. și la abilitățile
dvs. ca lucrător cu tinerii și la cadrul dvs. special de livrare.
Care sunt nevoile specifice ale tinerilor dvs. în acest domeniu? Încercați
să completați o analiză SWOT pentru început, mijloc
și sfârșitul procesului SCRIPT
S - luați în considerare punctele forte ale tinerilor dvs. - unde și cum sunt
cei mai încrezători? Luați în considerare nivelul lor de încredere în sine, în
sistemele lor de sprijin (inclusiv cadrul de livrare) și încrederea lor în dvs.!
W - luați în considerare PUNCTELE SLABE sau domeniile de
îmbunătățire - unde au nevoie tinerii dvs. de cel mai mult sprijin și de ce?
O - luați în considerare OPORTUNITĂȚILE - ce resurse aveți la dispoziție
pentru a vă susține și ce strategii / acțiuni puteți pune în aplicare în diferite
etape ale procesului SCRIPT pentru a îmbunătăți încrederea
participanților?
T - LUCRURI DE LUAT ÎN CONSIDERARE - Există ceva care ar putea avea
un impact negativ asupra încrederii tinerilor pe parcursul procesului? Există
alte acțiuni pe care trebuie să le întreprindeți pentru a fi pregătiți, de
exemplu, pentru a obține informații suplimentare / specifice din cadrul de
livrare?
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COMUNICARE ȘI
ÎNȚELEGERE
INTRODUCERE
Comunicarea pe diverse niveluri este esențială în timpul procesului
SCRIPT. Este o constantă și are loc pe o multitudine de nivele; între
facilitatori înșiși, între facilitatori și participanți și între facilitatori și
cadrul de livrare. Este extrem de important ca practicienii să fie
conștienți de diversele lucruri care pot afecta comunicarea dintre ei și
participanți, cum să-i susțină pe participanți și să le încurajeze abilitățile
de creștere și de comunicare și cum să facă față problemelor care pot
apărea ca urmare a anumitor exerciții.
Programa SCRIPT este concepută pentru a dezvolta nivelul de
comunicare și înțelegere al participanților săi - atât la nivel 1-2-1, cât și
între ei și comunitatea mai largă și să înțeleagă diferite puncte de
vedere și culturi cu care pot intra în contact pe parcursul călătoriilor lor
personale.
Tehnicile SCRIPT vor permite participanților să își dezvolte încrederea
și disponibilitatea de a se exprima într-o manieră care să le permită să
devină contribuitori mai mari la nivel civic și social.
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ÎNȚELEGERE
Practicanții vor ajuta și susține participanții prin intermediul procesului,
dezvoltând înțelegerea tinerilor privind diverse metode de comunicare,
când pot fi cei mai puternici, când și ce metode de comunicare pot fi
eficiente, înțelegerea lor asupra limitelor anumitor tehnici de
comunicare și dezvoltarea înțelegerii comunicării lor ca indivizi,
precum și ca grup. Atunci când se confruntă cu participanți cu limitări
în ceea ce privește comunicarea și înțelegerea lor, este important ca
facilitatorii să practice răbdarea și înțelegerea și să-și amintească ... –
Proiectul SCRIPT este conceput pentru tinerii MARGINALIZAȚI, prin
urmare, poate că aceștia au trecut prin experiențe în trecut care le-au
influențat dezvoltarea la nivel social, iar abilitățile lor de comunicare și
de înțelegere ar fi putut suferi, prin urmare. – Cadrul de livrare poate
afecta comunicarea și înțelegerea participanților, de exemplu, atunci
când se implementează un proiect în închisoare, nu numai că tinerii
provin dintr-un mediu marginalizat, dar trăiesc într-un mediu în care
este posibil să fie nevoiți să comunice într-un mod diferit decât dacă sar afla într-un cadru comunitar. Cultura - unele grupuri de tineri care
participă la proiect pot proveni din medii sau comunități care
informează metodele în care comunică și / sau parametrii lor de
înțelegere.
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COMUNICARE ȘI
ÎNȚELEGERE
Exercițiile din manualul SCRIPT sunt concepute special pentru a utiliza
personaje și scenarii fictive pentru a nu dezvolta doar conținut pentru
Pod Play, ci a crea o plasă de siguranță prin care participanții să-și
poată explora propriile experiențe, relații și puncte de vedere, fără a
trebui să vorbească direct despre ei în public.
Această plasă de siguranță permite un nivel mai mare de exprimare
din partea participanților, fără a se simți expuși emoțional la restul
grupului. În timp ce această tehnică promovează o mai bună înțelegere
a propriilor experiențe prin reflecție, distanțarea și discuțiile de grup
(din nou prin discutarea personajelor și scenariilor fictive), poate duce,
totodată, la dezvăluiri personale - atât pozitive, cât și negative.
Practicanții ar trebui să rămână atenți și receptivi la această
posibilitate, urmând în același timp propriile lor standarde și proceduri
de protecție
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COMUNICARE ȘI
ÎNȚELEGERE
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI
Evaluarea nevoilor de bază
Practicanții ar trebui să completeze o evaluare a nevoilor de bază cu
fiecare participant la începutul procesului pentru a obține o mai bună
înțelegere a tuturor nevoilor pe care participanții le pot avea, care le
vor afecta comunicarea și înțelegerea pentru a stabili sprijinul
suplimentar de care ar putea avea nevoie. Evaluarea nevoilor de bază
SCRIPT a fost anexată la acest modul, cu toate acestea vă rugăm să nu
ezitați să folosiți propriul dvs. model dacă vă simțiți mai confortabil.

Acorduri de grup
Având deja „Acorduri de grup” agreate în avans în cadrul sesiunilor,
referindu-se la acestea în mod regulat și încurajând participanții să își
asume răspunderea acordurilor lor, facilitatorii pot folosi acest
instrument pentru a impune atitudini pozitive de comunicare și
înțelegere. Facilitatorii nu ar trebui să existe să revină la acorduri și să
mai adauge în plus pe măsură ce procesul avansează.
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COMUNICARE ȘI
ÎNȚELEGERE
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI
Nivelul de alfabetizare al participanților
Lucrul cu grupuri de tineri marginalizați poate însemna adesea că
abilitățile de alfabetizare sunt limitate. La exercițiile care necesită
scriere, facilitatorii ar trebui să scrie mereu mai întâi pentru a nu-i face
pe participanți să se simtă presați. Deși vom fi finalizat o evaluare a
nevoilor de bază, este posibil ca unii participanți să nu se simtă
confortabil dezvăluind problemele de alfabetizare (sau orice alt tip de
probleme) la începutul proiectului, înainte de a-și construi un nivel de
încredere în practicieni.
Prin urmare, este important ca facilitatorul să rămână receptiv la
potențialele probleme de alfabetizare care poate nu au fost dezvăluite
de participanți. Dacă, pe măsură ce procesul avansează, considerați că
alfabetizarea nu este o limitare pentru participanții dvs., vă rugăm să
rugați tinerii să scrie, când este nevoie. Dacă există probleme de
alfabetizare pentru 1 sau mai mulți participanți, vă recomandăm să
eliminați toate elementele de citire și scriere a exercițiilor. Vă rugăm să
consultați „SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI pentru Crearea conținutului”
pentru mai multe informații despre cum să realizați acest lucru.
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COMUNICARE ȘI
ÎNȚELEGERE
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI
Fiți pregătit
Programa SCRIPT fiind concepută în vederea dezvoltării abilităților
sociale și dezvoltării și sprijinirii nivelurilor de încredere ale
participanților, ar trebui să fim întotdeauna pregătiți pentru dezvăluirile
potențiale ale tinerilor.
Dacă practicienii obțin o dezvăluire de la un tânăr, tratați-o cu
înțelegere și sensibilitate, urmând procedura de securitate a
organizației dvs.
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COMUNICARE ȘI
ÎNȚELEGERE
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI
Stați prin preajmă!
Știm că suntem cu toții foarte ocupați, dar este o idee grozavă ca
practicienii să își facă timp atât înainte, cât și după sesiune, să fie
prezenți în afara activităților sesiunii pentru ca tinerii să se apropie de
dvs. și să discute dacă au nevoie.
Este posibil ca unii tineri să nu se simtă confortabil vorbind despre
diverse probleme într-un cadru de grup și s-ar putea simți mai
confortabil conectându-se unul la unu. Nu trebuie să fie mult timp doar câteva minute înainte și după o sesiune pot face o diferență
uriașă. Dacă acest lucru nu este posibil, dacă aveți o pauză în sesiune,
încercați să fiți disponibili și să deschideți conversația.
Muzica în aceste momente vă poate ajuta cu adevărat! - consultați
secțiunea „Gestionarea grupurilor - Sugestii și sfaturi” pentru mai
multe informații
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ÎNȚELEGERE
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI
Eveniment de ascultare
Organizarea unui eveniment la sfârșitul proiectului, în care participanții
își pot juca Pod Play-ul complet public în fața colegilor și invitaților
este o modalitate excelentă de a-și prezenta toată munca asiduă.
Un astfel de eveniment oferă tinerilor un mare sentiment de mândrie,
este o mare răsplată pentru toată munca depusă și pentru dăruirea pe
parcursul întregului proces și permite să fie sărbătoriți atât ei, cât și
progresul lor!
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STUDIU DE CAZ
PERSOANĂ
TÂNĂRĂ
A.C., tânăr, Taller d’Art, Cultura i Creació
Am aflat despre proiectul SCRIPT printr-un prieten al lucrătorului de
tineret care a condus sesiunile MANUALULUI de când făceam voluntariat
cu ONG-ul „Pallapupas” la spitalul de copii.
Am fost întotdeauna timid și introvertit și am început să fac teatru în mod
regulat în primul an de liceu, fără să iau în calcul lecțiile de teatru pe care
le-am făcut la școală, deoarece teatrul mă ajuta să mă exprim într-un alt
mod, mai liber. Mie teatrul îmi dă viață; îmi permite să mă exprim în
moduri pe care nu le știam înainte și, prin urmare, îmi îmbunătățesc
abilitățile de comunicare datorită teatrului.
Cu toate acestea, chiar dacă am participat la sesiuni de teatru cu ONG-ul
„Pallapupas”, cu care obișnuiam să fac voluntariat la spitalul de copii,
SCRIPT a reprezentat o provocare pentru mine, din moment ce eram cu
adolescenți și alți tineri pe care nu îi cunoșteam și eram în afara zonei
mele de confort.
Întrucât în cadrul proiectului SCRIPT vârsta de participare a fost de la 18
ani, dar activitățile desfășurate în centrul de tineret „El Forat” s-au adresat
adolescenților, TACC mi-a oferit mie și altor alți tineri șansa de a acționa
ca susținători ai lucrătorilor cu tinerii. pentru a conduce câteva exerciții
de teatru cu adolescenții.
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La începutul proiectului care mi-a provocat o anumită anxietate, pentru că am
crezut că adolescenții nu mă vor asculta, dar cu ajutorul lucrătorului de tineret
(C.A.), m-am simțit mai însoțit și mi-a oferit câteva sfaturi despre cum să discut
cu adolescenții centrului de tineret „El Forat”. De fapt, de obicei, vorbeam
despre sesiunea noastră în drum spre gară.
Odată cu trecerea sesiunilor, am devenit mai încrezător în grup și am putut
comunica mai bine cu ceilalți. Totuși, problema pe care am descoperit-o era că
ceilalți tineri nu veneau constant la sesiunile de teatru SCRIPT și poate că ar fi
fost mai bine dacă aș fi avut un moment să vorbesc și să planific sesiunile cu
lucrătorul cu tinerii.
Să fi avut un moment specific rezervat coordonării noastre mi-ar fi permis să
fiu mai pregătit să-l susțin conducând câteva exerciții cu adolescenții.
În timpul sesiunilor de teatru decideam tema piesei, schimbând de la subiectul
neînțelegerii ca tânăr în termeni de neînțelegere LGTBI ceea ce a fost bine,
deoarece a fost o decizie de grup. De asemenea, la finalul sesiunilor, am
colaborat cu alte grupuri din Barberà del Vallès într-o piesă de teatru și am
avut șansa de a arăta piesa de teatru la care am lucrat de-a lungul proiectului.
Consider că SCRIPT mi-a permis să controlez și să fac față bine anxietății care
m-a afectat când am încercat să susțin conducerea unor sesiuni cu
adolescenții centrului de tineret „El Forat”
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LUCRĂTOR CU
TINERII
Rachel Worsley, Practician, No Place Productions
Comunicarea pe tot parcursul programului SCRIPT reprezintă unul
dintre cei mai importanți factori în realizarea unui proiect de succes.
Comunicarea dintre practicieni, între practicieni și participanți și între
participanții înșiși. Deoarece programul SCRIPT este conceput cu un
public țintă care include unii dintre cei mai marginalizați tineri din
comunitățile noastre, este complet posibil ca unii dintre tinerii dvs. să
se lupte chiar și cu formele rudimentare de comunicare. Apoi, tinerii
marginalizați care au participat s-ar putea să nu fi avut niciodată
ocazia de a face parte din proiectul SCRIPT, iar acesta poate fi una
dintre cele mai mari realizări pe care le-au avut. Pentru unii dintre
acești tineri să se angajeze într-un proces ca acesta și să rămână
indiferent de li se poate întâmpla atât fizic, cât și emoțional, este de
apreciat. Mulți dintre acești tineri pot avea probleme grave acasă sau
puteți constata că unii dintre ei suferă de probleme fizice datorate
consumului de droguri sau de alcool.
În cadrul programului nostru SCRIPT din 2019, implementat la
unitatea de reabilitare rezidențială Phoenix Futures din Marea
Britanie, am decis să facem ceva care să le ofere tinerilor o șansă de
a fi sărbătoriți, unii pentru prima dată. Participanții la reabilitare erau
câțiva dintre cei mai marginalizați tineri pe care îi veți întâlni
vreodată.
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Lupta cu dependența de substanțe, dizabilități fizice datorate
consumului de droguri sau alcool, unii provenind din cele mai sărace
medii socio-economice imaginabile, pentru acești tineri să realizeze
ceea ce au realizat și să ajungă până acum într-o perioadă atât de
scurtă de timp, este ceva remarcabil, iar echipa noastră a vrut să le
ofere oportunitatea de a-și arăta realizarea. După ce am consultat toți
membrii grupului, am decis să organizăm evenimentul care va fi numit
„eveniment de ascultare”, o ocazie pentru membrii distribuției de a le
arăta colegilor lor, personalului din unitate și oaspeților ce a rezultat
din toată munca grea și angajamentul lor. Unii dintre membrii și
personalul casei nu au fost conștienți doar de ce făceau procesele de
bază SCRIPT și nu de ce făceau membrii SCRIPT, așadar acest
eveniment a fost o oportunitate excelentă de a le prezenta lumea
SCRIPT.
În cadrul sesiunii finale a procesului SCRIPT, toți membrii personalului
și membrii care nu făceau parte din proiect au fost invitați la
eveniment, când au intrat în sală, toate scaunele erau aranjate pentru
public, ca și cum urmau să vizioneze un spectacol. Fiecare scaun avea
un mic program pe care scria numele Pod-Play-ului pe și lista de
distribuții. Toți membrii distribuției s-au așezat în fața publicului cu fața
la ei, aproape ca un grup de experți. Înainte de a începe vizionarea, unul
dintre membrii mai încrezători ai grupului s-a ridicat în picioare și a
oferit prezentat ceea ce publicul urma să audă.
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După ce s-a încheiat pod-play-ul, membrii distribuției și-au întrebat
colegii cum s-au simțit să facă parte dintr-un proiect atât de mare.
Acest lucru le-a oferit membrilor distribuției posibilitatea de a
exprima ce a însemnat SCRIPT pentru ei. Participanții au exprimat
detaliat cât de mândri erau și cum acest proiect a fost unul dintre
cele mai bune lucruri pe care le-au făcut vreodată.
Oamenii care nu făceau parte din proiect și-au exprimat
dezamăgirea că nu au luat parte la proces atunci când li s-a oferit
ocazia și au spus că ar vrea să participe dacă se va mai face.
Organizând un eveniment de ascultare, le-am oferim tinerilor care
poate nu au fost niciodată sărbătoriți înainte, ocazia să aibă un
sentiment de realizare și mândrie pentru ce au făcut. Oferă acestor
participanți o șansă să recunoască faptul că, cu angajament și
răbdare, pot realiza ce își doresc.
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TRANSCRIERE
LUCRĂTOR CU TINERII
„NU MAI SUPORT ASTA! TOT TIMPUL ANXIOS, NERVOS ȘI SUB
PRESIUNE. SIMT CĂ SUPRAVEGHETORII MEI NU ACCEPTĂ OPINIILE
MELE ȘI CĂ SISTEMUL BAZAT PE REGULI NU VA SCHIMBA NIMIC. EI
DOAR ÎȘI FOLOSESC AUTORITATEA! ÎNCERC TOT CE POT, DAR NU
ESTE NICIODATĂ SUFICIENT - CHIAR DACĂ AM VENIT CU ATÂT DE
MULTE IDEI. SIMT CĂ VREAU SĂ RENUNȚ. NU EXISTĂ COMUNICARE. LA
FINAL ... POATE PROBLEMA E LA MINE...? "
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Să lucrezi în primele linii ale asigurării programului, în cadrul unor
contexte de livrare potențial provocatoare, poate fi o muncă dificilă,
mai ales dacă supraveghetorii tăi nu sunt dispuși să-ți asculte punctul
de vedere și experiențele.
În grup, sau individual, gândiți-vă la modalitățile prin care acest
lucrător cu tinerii din film ar putea comunica mai eficient cu
supraveghetorii săi și depăși frustrările, astfel încât să își poată
concentra eforturile asupra livrării SCRIPT. Încercați să adunați idei
despre abordări, acțiuni care pot fi utile în această situație.
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Gândiți-vă la tinerii dvs. care vor participa la SCRIPT, la voi în calitate de
lucrător cu tinerii, la contextul dvs. special de livrare și / la supraveghetori.
Care sunt nevoile specifice de comunicare ale fiecăruia dintre aceste
grupuri? Ce puteți pune în aplicare pentru a ajuta și a îmbunătăți o
comunicare eficientă pe tot parcursul procesului, precum și pentru a
construi pe baza abilităților existente? Încercați să adunați idei.
Vă recomandăm să efectuați o analiză SWOT pentru tinerii dvs. care
participă la SCRIPT, în care să luați în considerare:
PUNCTELE LOR FORTE în acest domeniu
PUNCTELE LOR SLABE - domenii în care ar putea avea nevoie de sprijin
suplimentar / în plus
OPORTUNITĂȚI - ce resurse aveți la dispoziție pentru a oferi acel sprijin
suplimentar și ce acțiuni / metode și exerciții din manualul SCRIPT puteți
utiliza pentru a dezvolta aceste abilități?
ASPECTE DE AVUT ÎN VEDERE - ce ar putea afecta negativ capacitatea lor
de a comunica eficient? Mai trebuie să acționați în plus?
De asemenea, poate doriți să efectuați o analiză SWOT pentru a înțelege
în continuare propriile dvs. nevoi de comunicare, cele ale
supraveghetorilor dvs. și cadrul de livrare. Acest lucru nu trebuie să fie
împărtășit cu nimeni, dar vă poate pregăti pentru provocările potențiale cu
care vă puteți confrunta.
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INTRODUCERE
Crearea conținutului reprezintă „Piulița & Șurubul” programului SCRIPT,
deoarece este în această etapă a procesului tinerii vor genera
conținutul pentru Pod Play-ul lor final.
Pe parcursul acestei etape vom genera narațiuni, vom crea personaje,
vom explora relații și vom dezvolta lumi pentru a crea scenariul nostru
Pod-Play. Utilizând exercițiile SCRIPTS dezvoltate în mod special în
secțiunea „Crearea conținutului”, facilitatorii îi pot ghida pe tineri în
călătoria lor creativă pe măsură ce dezvoltă un produs final de care pot
fi cu adevărat mândri. Pe parcursul procesului creativ, rolul facilitatorilor
este unul de îndrumare. Reprezintă sarcina practicienilor noștri de a
conduce procesul de generare a lumilor și a personajelor create de
către tineri prin exercițiile de Manual, în limitele specifice în care aceștia
furnizează programul, de exemplu:
- Termenul de livrare (de ex. numărul de sesiuni, frecvența sesiunilor)
- Cadrul de livrare
- Demografia tinerilor participanți
- Aptitudinile și nevoile tinerilor participanți
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Facilitatorul are datoria de a le oferi tinerilor o platformă prin care își
pot face vocea ascultată. Tinerii marginalizați pe care programa SCRIPT
își propune să-i implice au foarte rar posibilitatea de a-și spune
poveștile, de a discuta probleme care sunt importante pentru ei sau
chiar de a vorbi despre lucrurile care îi interesează!
Utilizând corect instrumentele și metodologia SCRIPT, veți deține
abilitățile necesare pentru a le oferi acestor tineri șansa de a se exprima
într-un mod creativ și artistic. Este posibil ca în această etapă a
procesului să fie nevoie să gândiți dincolo de sesiunea care se află în
pregătire. De obicei, aceasta presupune să vă uitați peste notițele luate
în cadrul sesiunii despre personajele create, relații, scenarii sau „lumi” stabilind legături între ele pentru o explorare ulterioară prin exerciții de
improvizație în cadrul sesiunii.
Desigur, această gândire poate fi realizată întotdeauna în cadrul sesiunii
și cu participanții - depinde doar de cât timp aveți pentru a livra
programul și de cât de încrezător sunteți în ceea ce privește conducerea
unui program de învățare bazat pe teatru ... orice vă face să vă simțiți
mai confortabil cu privire la asigurarea proiectului.
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Pe parcursul procesului creativ, disponibilitatea participanților de a fi
implicați în procesul creativ va varia, iar în Manual există multe exerciții
pentru a încuraja participarea acestora. Este important să înțelegem că
există multe elemente ale procesului creativ, de exemplu - Alegerea muzicii
- Crearea materialelor publicitare pentru Pod Play (de ex. afișe etc)
- Structurarea scenelor pentru a crea o narațiune
- Interpretarea și regizarea scenelor
Acest lucru nu este în niciun caz exhaustiv, iar rolul facilitatorilor este
de a sprijini domeniile de care sunt cei mai interesați participanții,
pentru a oferi tuturor tinerilor posibilitatea de a se implica în modul în
care se simt cel mai confortabil să o facă. În timpul procesului creativ,
utilizând manualul în mod corect, intriga sau poveștile din Pod-Plays
vor reflecta aproape întotdeauna pasiunile și interesele tinerilor
participanți.
Urmând exercițiile, acest lucru se va întâmpla în mod natural, creând un
Pod Play care reflectă cu adevărat participanții ca persoane și ca grup Cuvintele LOR, munca LOR, vocea LOR, oferind tinerilor proprietatea
totală asupra Pod Play-ului.
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Luați notițe
Facilitatorii trebuie să fie atenți să ia notițe despre tot! Chiar dacă
reprezintă o practică bună să se înregistreze exercițiile asigurate în
fiecare sesiune, în ceea ce privește „Crearea conținutului”, facilitatorii
ar trebui să
1. Urmeze instrucțiunile. Asigurați-vă că urmați exercițiile din Manual
care vă solicită să luați notițe despre personajele, relațiile, situațiile
create! Acest lucru vă va permite să începeți să identificați
potențialele legături pentru a dezvolta o narațiune.
2. Folosiți-vă inițiativa. Dacă apar personaje, relații sau situații
interesante într-un exercițiu care nu vă solicită în mod explicit să luați
notițe, ar fi totuși o idee bună să faceți acest lucru.
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Reluați
Nu trebuie să vă fie teamă să reluați exercițiile la care participanții
răspund bine sau pe care le considerați utile atunci când generați
conținut creativ... Oamenii consideră unele metode mai utile decât
altele în cadrul procesului creativ, deci dacă găsiți că unul
funcționează bine pentru grupul dvs., nu vă fie teamă să îl reutilizați!
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Fiți atent la obiectivul final!
Fiți atenți la faptul că sunt în procesul de creare a unui Pod Play și, de
aceea, toate exercițiile trebuie să conducă participanții către acest
obiectiv final. Prin urmare, materialul creativ generat trebuie să fie
translatabil într-un mediu audio - de exemplu, un personaj poate intra
într-o cameră cu pungi de cumpărături grele și să le pună pe masă.
Dacă am crea o piesă de teatru, am putea vedea că gențile sunt grele
datorită dimensiunii lor și modului în care personajul se mișca și se
chinuia în timp ce le purta. Într-un Pod Play, nu putem vedea nimic tot ce avem sunt urechile noastre, prin urmare, personajul ar trebui să
verbalizeze acest lucru într-un fel. Acest lucru se poate realiza dacă
personajul spune, de exemplu, „Oh, aceste pungi sunt grele!” ... poate
chiar cu efectul sonor de a pune gențile grele pe masă ...?
Acest lucru poate părea de bază, dar ar putea deveni complicat dacă
este lăsat până se face înregistrarea înainte de a fi luat în considerare.
Facilitatorul ar trebui să fie atent la specificul audio al Pod Play încă
de la începutul procesului.
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Fiți corect!
Pe măsură ce personajele și poveștile încep să apară prin exercițiile de
„Creare a conținutului”, recomandăm ca facilitatorul să continue să
schimbe tinerii în și din roluri diferite, astfel încât fiecare persoană să
aibă posibilitatea de a crea și dezvolta fiecare personaj.
Cu toate acestea, va veni inevitabil un moment în această etapă a
procesului în care va trebui să delegați piese gata de repetiție și
înregistrare. De obicei, acest lucru apare organic, deoarece tinerii vor
găsi în mod natural personajul cu care sunt cei mai confortabili. În
cazurile în care nu se întâmplă asta, înainte de a atribui rolurile, vă
recomandăm să dezvoltați mai multe scene pentru unele dintre
rolurile care au mai puține replici.
Făcând acest lucru înainte, înseamnă că fiecare personaj are acum un
rol egal în cadrul Pod Play-ului și, prin urmare, tinerii vor fi mai fericiți
să fie repartizați într-un rol.
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Le aparține!
Exercițiile din manualul SCRIPT le permit tinerilor să genereze
conținutul dorit. Pe cât posibil, ne-am îndepărtat de conținutul /
problemele explorate, fiind sugerate sau conduse de către facilitator.
Astfel, Pod Play-ul este o reflecție adevărată a ceea ce tinerii vor să
exploreze, mai degrabă decât ceea ce crede facilitatorul că ar trebui
să exploreze.
Cu toate acestea, recunoaștem că, pentru unii lucrători tineri,
încrederea în tineri pentru conducerea materialului ar putea fi inițial
destul de grea - în special dacă facilitatorul nu are experiență în
programele de învățare bazate pe teatru. Dacă în calitate de
facilitator, nu vă simțiți suficient de încrezători pentru a face acest
lucru, vă recomandăm să apelați, eventual, la un stimul vizual pentru
ca tinerii să înceapă procesul creativ... Poate imagini, articole din
reviste sau ziare ... ceva care vă va permite să dați „tonul”, respectând
metodologia SCRIPT.
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Idei
În primele etape ale „Creării conținutului”, fiecare idee este o idee
bună! Încercați să explorați cât mai multe sugestii din partea
participanților pentru a vă asigura că toți se simt incluși, pentru a-și
construi încrederea în sine, în capacitatea lor creativă și pentru a
genera blocuri narative care reflectă cu adevărat întregul grup. Odată
ce legăturile dintre personaje, relații și situații au apărut și începeți să
cimentați povestea prin exerciții precum „Îmbunătățiri încrucișate” și
„Rafinând narațiunea”, nu vă fie teamă să încurajați participanții să
exploreze doar ideile din acest cadru și să lucreze cu narațiunea
hotărâtă și convenită la nivel de grup.
Deși inițial acest lucru poate părea restrictiv, reprezintă o provocare
importantă de învățare pentru participanți, stimulând dezvoltarea și
creșterea abilităților - în special în cadrul competențelor sociale și
civice.
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Fiți creativi în siguranță
Pe măsură ce exercițiile din manual îi împuternicesc pe tineri să exploreze
ideile pe care le doresc, pot exista momente în care se vor explora probleme
potențial sensibile.
Când se întâmplă acest lucru, practicantul va stabili dacă va continua cu
această problemă. Dacă decideți să nu continuați, vă sfătuim să fiți sinceri cu
membrii grupului, să le explicați motivele deciziei dvs. și să răspundeți la
toate întrebările pe care le-ar putea avea. Dacă decideți să continuați, vă
recomandăm să atrageți atenția grupurilor asupra acordurilor de grup. Este
de datoria practicianului să se asigure că toate dialogurile, poveștile și lumile
sunt adecvate vârstei, sensibile și responsabile.
Dacă decideți să explorați problema în cadrul unui exercițiu de improvizație,
iată câteva recomandări:
În acest caz, facilitatorul ar trebui să explice participanților ce vor să
exploreze în această improvizație, oferindu-le un început și un final.
În urma acestui lucru, întrebați cine ar dori să fie implicat în improvizație.
Dacă nimeni nu este dispus, abandonați problema și treceți la altceva.
Folosiți în improvizație numai participanții dispuși pentru această abordare.

IO3-EQUIP

CREAREA
CONȚINUTULUI
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI
Spuneți participanților clar că toți dețineți controlul asupra improvizației.
Dacă, în orice moment, dvs. sau participanții doriți să vă opriți, puteți
spune ”stop” sau puteți ridica mâna, respectând acordurile de grup.
Dacă alți membrii ai grupului privesc improvizația, spuneți-le ce trebuie
să respecte piesa și participanții.
Dacă aveți 2 sau mai mulți facilitatori în această sesiune, vă recomandăm
ca 1 dintre facilitatorii să participe la improvizație împreună cu
participanții.
După improvizație, asigurați-vă că faceți un rezumat în grup. Discutați
despre cum s-a simțit în fiecare dintre personaje. Ceilalți membri ai
grupului ar trebui încurajați să contribuie, oferind feedback pozitiv cu
privire la dialogul interesant / util generat sau orice puncte interesante
După o astfel de improvizație, vă recomandăm fie să faceți o pauză (din
nou, asigurându-vă că sunteți deschis și disponibil pentru a discuta dacă
oricare membru al grupului dorește să discute cu dvs.), sau dacă acest
lucru nu este posibil, vă recomandăm să jucați un exercițiu distractiv de
„încălzire”.
Mulțumiți grupului în ansamblu pentru că a luat parte la improvizație și pentru
respectarea acordurilor de grup
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Muzică!
Muzica poate fi utilizată pe parcursul diverselor etape ale procesului
pentru a obține rezultate diferite. Acest aspect a fost discutat în
modulele relevante. În cadrul „Creării conținutului”, muzica este
deosebit de utilă în 2 moduri:
1. Promovarea gândirii creative - muzica poate fi redată în cadrul
exercițiilor pentru a evoca anumite sentimente / stări de spirit în cadrul
grupului și crearea sentimentului de cadre diferite sau „lumi”. Acest
lucru îi ajută pe participanți să se concentreze și să intre în procesul de
creație, venind mai ușor cu idei noi și coezive.
2. Îmbinarea narațiunii. Folosirea muzicii între scene ajută într-adevăr să
uniți întregul Pod Play, ceea ce face experiența mai dramatică și mai
plăcută pentru ascultător

Vă rugăm să vizitați www.scripteu.com pentru a asculta câteva exemple de Pod
Plays create prin implementarea metodologiei SCRIPT.
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Dezvoltarea unui scenariu
După ce ați stabilit și cimentat narațiunea și scenele, puteți decide ca
participanții dvs. să creeze un scenariu scris al dialogului pentru
fiecare scenă. Un scenariu scris este util din câteva motive:
1. Cimentează dialogul convenit de grup.
2. Face mai ușoară identificarea aspectelor unde pot exista „lacune” în
narațiune și / sau unde trebuie extinse scenele.
3. Face procesul de înregistrare mult mai ușor, deoarece toată lumea
știe exact ce se întâmplă și unde se află în cadrul Pod Play-ului.
4. Formalizează procesul pentru tinerii participanți, oferindu-le un
sentiment de profesionalism și de „chiar o facem” !!
Pentru exemple despre cum arată un script audio, vă rugăm accesați
www.scripteu.com pentru exemple de transcrieri ale unor Pod Play-uri.

IO3-EQUIP

CREAREA
CONȚINUTULUI
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI
Dacă participanții dvs. au diverse niveluri de alfabetizare, puteți decide
să nu faceți acest lucru. În acest caz, vă rugăm să consultați „Sugestii și
recomandări”. Dacă decideți să creați un script pentru Pod Play, nu
trebuie să vă mirați dacă inițial, la prima lectură întâlniți o anumită
rezistență a participanților. De cele mai multe ori, primele lecturi sunt
întotdeauna stângace, dificile și incomode, iar participanții pot simți
aproape că au făcut un pas înapoi în călătoria lor.
Acest sentiment nu este unic în programul SCRIPT și nici nu este unic
pentru utilizatorul țintă! Primul sentiment de lectură este simțit chiar și
de actori profesioniști! Va fi tentant să abandonați scenariul formal și să
continuați să improvizați, cu toate acestea (în funcție de abilitățile de
alfabetizare ale grupului dvs.) vă recomandăm să nu faceți acest lucru. A
avea un scenariu prezintă o etapă importantă în proces, iar provocarea
învățării este valoroasă. Nu numai că participanții își vor auzi și simți
progresul de fiecare dată când îl citesc, dar faptul că un scenariu
reprezintă o reprezentare fizică a ceea ce au obținut până acum. Pentru
a ușura această tranziție, recomandăm să îl prezentați pe scurt
participanților înainte de prima lor lectură. Explicați-le scopul unui
scenariu scris și că deși inițial poate fi dificil, va deveni mai ușor pe
parcurs. Repetiția este mama învățării.
.
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Cu cât este citit mai mult în grup, cu atât mai bine. De fiecare dată, s-ar
putea să simți că puteți avea 1 sau 2 note de îmbunătățit, dar nu mai
multe. Nu-i copleșiți!
Vă recomandăm, de asemenea, să rugați participanții să continue să
citească scenariul și în afara sesiunii. De îndată ce vor începe să vadă
progresul, scepticismul lor va dispărea, iar încrederea lor în ei înșine, în
dvs. și în proces va fi mai puternică,
.
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Gradul de alfabetizare al participanților
Așa cum se menționează în capitolul „Comunicare și înțelegere”, lucrul
cu grupurile de tineri marginalizați poate însemna adesea că abilitățile
lor de alfabetizare sunt limitate. Dacă există probleme de alfabetizare
cu unul sau mai mulți participanți, vă recomandăm să eliminați toate
elementele de citire și scriere ale exercițiilor. În această etapă a
procesului, acest lucru poate părea destul de complicat - mai ales când
vine vorba de cimentarea narațiunii, a scenelor și de a crea un scenariu
pentru Pod Play-ul pregătit pentru înregistrare. Avem 2 modalități de a
depăși acest lucru:
1. Notele facilitatorului! Pentru dvs. va fi și mai important să păstrați
notițe ale scenelor improvizate, personajele create, relațiile explorate,
lumile create. Aceasta pentru a putea identifica link-uri și recapitula și
aminti participanților ceea ce au creat, pentru a se baza pe aceasta și a
stabili și cimenta narațiunea.
2. Repetiția! Pentru a evita dezvoltarea unui scenariu scris pregătit
pentru participanți pentru procesul de înregistrare, repetați
improvizațiile fiecărei scene până când participanții aproape au
memorat dialogul „agreat” gata pentru înregistrare.
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Studiu de caz al unui tânăr din Penitenciarul Timișoara
Cum crearea unui conținut de pod-play m-a făcut să vreau să mă
adresez victimei mele
Acum câteva luni, am început programul de pre-eliberare și împreună
cu doamna X, asistentul meu social, am început să vorbim. De fapt, numi place să vorbesc. Vorbitul mi-a creat probleme. Vorbitul m-a făcut
să rănesc oamenii pentru că pur și simplu nu au ascultat. Și am încetat
să vorbesc pentru că prietenii mei de aici au spus că mă făcea slab. Dar
doamna X știe toate acestea și încă mai încearcă să discute cu mine
din când în când, chiar dacă este foarte ocupată cu restul băieților de
aici. Sunt atât de multe povești de la ei, încât cred că nu este loc pentru
povestea mea. Într-o dimineață, doamna X mi-a spus că are un plan
care să mă ajute să împărtășesc povestea mea și nu mi-a plăcut ideea
ei. M-a făcut să mă simt prost și ca un copil.
Ce însemna asta să stăm într-un cerc și să ne facem că ne pare rău. E
ca și cum ai face cercuri de rugăciune și interogatoriu și spovedanii.
Singurul lucru care ne lipsea era să începem să cântăm. Am urât ideea
și primele 5 minute în sine. A fost ciudat. Și erau două fete din exterior.
Asta chiar m-a enervat, de ce doamna X ne-ar expune așa?
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Prima dată când am avut această întâlnire a fost o mizerie totală.
Fetele alea au continuat despre ce vom face și despre cât de
distractiv va fi, dar la final au întrebat cu adevărat ce ne dorim și care
a fost sentimentul nostru și asta a fost frumos. Încet, încet, am ajuns
într-adevăr să fim o echipă și la un moment dat n-am mai simțit că
fetele erau din afară. Erau la fel ca doamna X.
După câteva întâlniri cu tot felul de jocuri, ne-am dat seama că
jocurile ne-au făcut să ne gândim și să vorbim. Dar nu cum dorea
doamna X, ci doar să stăm pe scaun și să spunem lucruri. Vorbind în
capul nostru, cuvintele deveneau idei, iar cuvintele deveneau oameni.
Și ulterior, ne puneam oamenii din capul nostru împreună și păreau
vii. Și făceau chestii. Și luau lucruri din sufletele noastre și le făceau și
pe ele să fie vii. Oamenii mei, din capul meu, doreau atât de mult să
iasă și să vorbească cu restul bandei. Și singurul lucru despre care au
vrut să vorbească a fost despre ce este bine și ce este rău și ce se
întâmplă dacă suntem cu toții oameni buni care uneori fac lucruri rele
și alte ori fac lucruri decente.
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Odată ce am spus asta, unii dintre prietenii mei au spus că și ei se
gândeau la asta. Jocul a fost mișto și distractiv și a ajutat mult. Dar
ceea ce a fost cu totul neașteptat pentru mine, într-o zi după ce am
făcut piesa, vorbind cu doamna X, tocmai am spus că îmi pare rău și
pur și simplu nu am putut să nu spun ce îmi pare rău. Așa cum
oamenii ăștia din capul meu au prins viață în piesă, au scos cu ei ceva.
Și m-au lăsat să decid ce să fac cu scuzele. Împreună cu doamna X
ne-am hotărât să ne gândim să scriu o scrisoare și să o trimitem
împreună cu piesa, într-un loc unde o pot vedea oamenii pe care i-am
rănit
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Rachel Worsley, Practician, No Place Productions
Pe parcursul procesului creativ, tinerii participanți utilizându-se
corect a manualul și exercițiile, ar trebui să poată explora o
multitudine de probleme despre care consideră că vor să vorbească.
Permițând tinerilor să vorbească și să exploreze lucrurile pe care le
doresc, li oferă întregul proces, li se permite să preia controlul asupra
piesei și să își dea seama că poveștile lor trebuie spuse.
Deși este important să se permită procesul creativ și dezvoltarea
poveștilor, iar lumea apare în mod organic, este esențial ca acest
lucru să se realizeze cu sensibilitate. Tinerii care vor participa la
programul SCRIPT vor proveni adesea din medii în care au fost
nevoiți să suporte lucruri care ar fi putut să le fi afectat sănătatea și
bunăstarea mentală, de aceea unele probleme care pot apărea în
mod natural prin procesul creativ ar putea da naștere unor probleme
și amintiri care i-ar putea afecta pe unii membri.
În 2019, în timpul pilotului inițial al manualului, eu și colegii mei
facilitatori au avut de a face cu un astfel de incident în care, în timpul
procesului de improvizație a apărut o problemă care a fost foarte
îngrijorătoare pentru unul dintre tinerii care au participat la proiect.
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Participanții luau parte la un exercițiu prin care au creat o poză
intrând în cerc unul câte unul, de fiecare dată când un nou
participant a urcat în poză, adăugau un nou strat care putea schimba
sensul imaginilor.
Pe măsură ce această imagine specială se dezvolta în mod natural,
cu tinerii care se alăturau, a început să ia forma unei înmormântări,
un tânăr așezat pe podea, o adunare a altora și o figură de tip preot
deasupra celui întins pe jos. În mod normal, acest lucru ar fi în regulă,
atâta timp cât tinerii ar putea apoi să dezlege povestea din spatele
acestei imagini și să spună grupului cum au ajuns la această poveste.
Dar de acea dată, am observat că o persoană dintre tinerii care nu
intrase în imagine devenise destul de supărată la vederea imaginii.
Tânăra membră a grupului s-a înfuriat foarte tare când a văzut
imaginea devenind o înmormântare. Am decis o pauză de 5 minute,
pentru a putea vorbi cu tânăra și a verifica starea lor de bine, timp în
care ea a dezvăluit facilitatorilor că iubitul ei s-a sinucis anul trecut și
imaginea i-a readus amintiri din ziua înmormântării sale.
Am profitat de acest timp ca să stăm cu ea și să discutăm orice
sentiment pe care și-l dorește, i-am oferit ocazia să vorbească despre
orice și-a dorit și să ne-am acordat timp să bem o băutură fierbinte.
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Tânăra a folosit acest timp să discute despre sentimentele ei cu
adulții în care a început să aibă încredere și a devenit calmă și a dorit
să continue procesul. Odată ce participanta a devenit calmă și a fost
capabilă și dispusă să continue, apoi am schimbat exercițiul cu unul
foarte ușor și am oferit grupului posibilitatea de a se distra.
După sesiune, am verificat încă o dată cum se simte tânăra care de
atunci a devenit foarte calmă, apoi am profitat de ocazie să vorbim
cu membrii personalului din cadrul unității și să-i informăm că a
existat o problemă de salvgardare în timpul sesiunii și că dacă doresc
pot fi atenți la tânăra femeie, întrucât s-a simțit rău. Este extrem de
important ca practicienii să rămână conștienți că, deși procesul
trebuie să fie deschis și sincer cu toți participanții încurajați să se
exprime creativ și să creeze povești și lumi pe care doresc să le
discute, bunăstarea participanților trebuie să rămână în fiecare
moment prioritatea numărul unu.
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TRANSCRIERE
TÂNĂR

„CORECT. NU SUNT MULȚUMIT. DAVID A PRELUAT CONTROLUL
COMPLET. ÎI CONDUCE PE TOȚI CEI DIN JUR. TOATE SUGESTIILE PE
CARE LE-AM FĂCUT AU FOST IGNORATE. NU MĂ ASCULTĂ NIMENI!
CARE ESTE SENSUL CA EU SĂ FIU AICI ?! LA FEL DE BINE POT SĂ NU VIN
SĂPTĂMÂNA VIITOARE. AM CREZUT CĂ ASTA TREBUIA SĂ FIE UN
EFORT DE ECHIPĂ ... EVIDENT CĂ NU!”
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GRUP

Lucrul cu mai multe persoane înseamnă că, inevitabil, vor exista
„diferențe creative”, mai ales că participanții devin mai implicați în
proces și pasionați de pod play și de contribuția lor.
În grup sau individual, gândiți-vă la modalitățile prin care dvs., în
calitate de lucrător cu tinerii, ați gestiona frustrarea tânărului din film
și cum puteți încerca să faceți auziți vocile tuturor membrilor în
această etapă a procesului SCRIPT.
Încercați să adunați idei despre abordări, acțiuni și exerciții, prin
discuții de tip brainstorming, din manualul SCRIPT, care se pot
dovedi utile în această situație.
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Fie individual, fie ca grup, ascultați pod play-urile create prin dezvoltarea
SCRIPT pe http://scripteu.com/pod-play/
Acestea includ pod play-uri realizate de tineri din Marea Britanie, Grecia,
Spania și România într-o varietate de cadre de livrare, inclusiv centre
comunitare, penitenciare, instituții pentru delincvenții juvenili și centre
rezidențiale de reabilitare a dependenților de droguri și alcool.
Observați gama variată de subiecte și probleme abordate în cadrul pod
play-urilor, de stilurilor, precum și gama largă de personaje, asigurându-vă
că fiecare tânăr simte că aportul său a fost ascultat, valorizat și inclus.
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INTRODUCERE
Înregistrarea digitală este partea finală a programului SCRIPT în care
participanții produc Podpay-ul bazându-se pe conținutul creat.
Procesul de înregistrare include diferite elemente și caracteristici,
precum aspecte teatrale, digitale și muzicale, pe care facilitatorul ar
trebui să le ia în considerare atunci când implementează această
ultimă secțiune.
În această etapă, participanții folosesc toată informația și tehnica
teatrală dobândită prin exercițiile SCRIPT pentru a da viață poveștii
lor, în timp ce-și îmbunătățesc abilitățile tehnologice prin utilizarea
unui program specific pentru înregistrare.
Rolul facilitatorului, în acest caz, este de a prezenta participanților
cum să utilizeze software-ul, microfonul și manualele pentru a-și
înregistra poveștile și a oferi un ghid privind sincronizarea, cum să
utilizeze corect muzica și sunetele și cum să editeze.
În cadrul acestui proces, facilitatorul ar trebui să ia în considerare
faptul că majoritatea participanților vizați de programul SCRIPT sunt
tineri marginalizați fără experiență cu instrumente radio și digitale de
înregistrare și editare, așadar aceștia trebuie să transmită informații
în așa fel încât să fie inteligibile și accesibile pentru toată lumea
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Înregistrarea digitală este partea finală a programului SCRIPT în care
participanții produc Podpay-ul bazându-se pe conținutul creat.
Procesul de recodare include diferite elemente și caracteristici,
precum aspecte teatrale, digitale și muzicale, pe care facilitatorul ar
trebui să le ia în considerare atunci când implementează această
ultimă secțiune.
În această etapă, participanții folosesc toată informația și tehnica
teatrală dobândită prin exercițiile SCRIPT pentru a da viață poveștii
lor, în timp ce-și îmbunătățesc abilitățile tehnologice prin utilizarea
unui program specific pentru înregistrare.
Rolul facilitatorului, în acest caz, este de a prezenta participanților
modul de utilizare a software-ului, a microfonului și a manualelor
pentru a înregistra poveștile lor și a oferi un ghid privind sincronizare
și cum să utilizeze corect muzica și sunetele și cum să editeze.
În cadrul acestui proces, facilitatorul ar trebui să ia în considerare
faptul că majoritatea participanților vizați de programul SCRIPT sunt
tineri marginalizați fără experiență cu instrumente radio și digitale
pentru înregistrare și editare, astfel încât aceștia trebuie să transmită
informații în așa fel încât să fie inteligibile și accesibile pentru toată
lumea.
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În etapa finală, facilitatorul ar trebui să reamintească faptul că
Podplay-ul nu este doar o scurtă emisiune radio, ci este un
instrument pentru educația non-formală pentru a dezvolta
creativitatea și expresia participanților prin realizarea poveștii pe care
o creează. Astfel, facilitatorul, folosind exercițiile din Manual, ar
trebui să se asigure fiecare participant, în special cei care au mai
multe dificultăți în comunicare, că sunt implicați în piesă, prin acțiune
sau contribuție la procesul de înregistrare și editare.
De asemenea, facilitatorul ar trebui să fie conștient de faptul că unii
participanți se simt mai puțin încrezători decât alții în ceea ce
privește înregistrarea și ascultarea vocilor lor, mai ales atunci când
consideră barierele limbii ca o limitare de a se exprima liber.
În acest caz, înainte de înregistrare, puteți utiliza Manualul pentru a
facilita exercițiile și jocurile pentru a crește încrederea participanților
și a-i ajuta să își exprime mai bine sentimentele și emoțiile,
considerând că trebuie să interpreteze un personaj folosindu-și doar
vocile.
Aceste activități au, de asemenea, funcția de a crea un mediu de
încredere și confortabil și de a consolida relațiile dintre participanți,
permițându-le să lucreze mai bine împreună și să fie convingători în
timpul procesului de înregistrare.
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Timp
Podplay își propune să ofere un produs care să distreze publicul și, în
același timp, să mențină atenția asupra unui subiect specific timp de
câteva minute prin arta antică a teatrului. Din acest motiv,
participanții trebuie să fie conștienți de timp și să-și înregistreze
povestea în maximum cinci minute.
Muzică și efecte sonore
Muzica și efectele sonore joacă un rol relevant deoarece susțin
atmosfera, îi fac pe ascultători să se concentreze pe poveste și să
însoțească spectacolul prin crearea climatului perfect, dar ar trebui
să fie planificată perfect pentru a evita acoperirea dialogurilor dintre
personaje. Înainte de înregistrare, participanții ar trebui să planifice
timpul pentru muzică și efectul sunetelor pentru a da ritmul perfect
poveștii și pentru a ajuta piesa să fie mai realistă.
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Planificare
Un Podplay are nevoie de o planificare și de o pregătire anterioară
pentru a da impresia că personajele sunt reale și că dialogurile sunt
naturale. Astfel, participanții ar trebui să fie conștienți de faptul că
Podcast-ul conține principalele informații despre intrigă, personaje și
subiectul poveștii, având în vedere că au timp limitat pentru
înregistrare. Planificarea permite, de asemenea, ascultătorilor să
urmărească povestea ușor.
Exercițiu
Participanții ar trebui să fie întotdeauna conștienți de publicul țintă la
care doresc să ajungă cu povestea lor în timpul procesului de
înregistrare, deoarece îi ajută pe actori să aleagă expresia vocală
adecvată, cuvintele și modul de a seta muzica și efectele sonore în
funcție de ascultătorii lor. Într-adevăr, dacă ascultătorii sunt colegi, ar
fi ușor pentru participanți să folosească expresii vocale care sunt mai
aproape de viața lor de zi cu zi.
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Microfon
Când participanții folosesc microfonul pentru înregistrare, este foarte
important să stea aproape de microfon pentru a evita zgomotele de
fond.
Vocea ta
În timp ce creează Podplay-ul, participanții ar trebui să fie conștienți
de vocile lor în înregistrare și, prin urmare, să fie mereu prezenți. De
asemenea, deseori, în timp ce vorbesc oamenii tind să spună „hmm”,
„ahm” sau „ahh” ceea ce îi poate distrage pentru ascultători.
Participanții își pot edita vocile ulterior, dar este un proces lung și
este mult mai ușor să exerseze dialogurile înainte de înregistrare.
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Drepturi de autor
Când înregistrați un Pod-play și adăugați muzică, este important să
consultați aspectele legale ale drepturilor de autor și redevențele din
țară, pentru a evita anumite probleme juridice.
Permisiunea din partea participanților
Asigurați-vă că participanții autorizează diseminarea conținutului
înregistrat de aceștia.
Utilizarea aplicațiilor
Folosind puține resurse, un Pod-play poate fi înregistrat și ușor de
editat. Unele exemple de aplicații sunt „Anchor”, „Castbox”. Aceste
două aplicații, de exemplu, permit încărcarea conținutului pe
platforme masive ca Spotify.
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Christos Tsakiris - Comunitatea ROMĂ - FAROS to Kosmou
Am fost invitat să iau parte la proiectul SCRIPT de către lucrătorii cu
tinerii aparținând comunității noastre ROMA din Salonic și care
lucrează cu alte organizații locale pentru a aduce activități nonformale în cartierul nostru. Când lucrătorii tineri au venit la
personalul USB pentru a vorbi despre proiect, nu am înțeles cu
adevărat ce înseamnă pod-play și care a fost scopul activităților. Miau spus că este o combinație de emisiuni radio și joc de teatru. Nu
am avut niciodată experiență în scrierea de scenarii și înregistrarea
audio pentru radio. De obicei ascult radioul când conduc ca să ascult
muzică care să mă mențină în companie. Pe de altă parte, am
participat deja la cursuri de teatru în școală.
Am avut amintiri bune pentru grupul de teatru pe care îl întâlneam
după orele obișnuite, deoarece a fost unul dintre motivele bune
pentru a participa la școală. M-a ajutat să fiu mai încrezător și mai
deschis cu ceilalți colegi și să iau o pauză de la problemele și
preocupările din viața mea de zi cu zi. Din acest motiv, am decis să
particip la program, chiar dacă nu eram convins că exercițiile și
jocurile de teatru mă pot ajuta să dobândesc abilități utile pe care
să le folosesc la locul de muncă, așa cum au explicat în prima
întâlnire pe care am avut-o. Christos Tsakiris - Comunitatea ROMĂ FAROS to Kosmou
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În prima parte a programului, întâlnim lucrătorii cu tinerii și
facilitatorii careu au participat la exerciții de teatru și m-a ajutat să
devin mai încrezător față de ceilalți participanți și să mă exprim
deschis. După ce ne familiarizăm, începem să ne gândim la povestea
pe care am vrut să o jucăm pentru emisiunea radio. Ne-am dat
seama că toți avem ceva în comun în fondul nostru, nimeni dintre
noi nu a avut libertatea de a ne alege viața, din cauza presiunii din
partea familiei noastre. Pornind de la acest punct, înregistrăm o
poveste pentru jocul care reprezenta sentimentele noastre.
Înregistrarea nu a fost ușoară, deoarece a trebuit să joci teatru
folosind vocea și aproape de microfon.
Experiența a fost pozitivă din moment ce am învățat să scriu o
poveste, să înregistrez, să editez și să postez o emisiune radio și, de
asemenea, am descoperit că am multe alte abilități pe care nu le-am
luat în considerare, precum prezentarea unei idei, vorbitul în public,
lucrul în echipă, respectând programul și timpul de finalizare a podplay-ului.
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Rachel Worsley, Practician, No Place Productions.
Procesul de înregistrare este etapa finală a programului SCRIPT în
care tinerii își înregistrează povestea digital, care poate fi apoi redată
ca pod-play finalizat. Toată munca grea a tinerilor în timpul
procesului; improvizația, dezvoltarea personajelor, extinderea liniilor
de poveste, alegerea muzicii, crearea unei lumi, printre altele, toate
se reunesc pentru a ne oferi baza acestei etape finale. Ceea ce vi s-ar
părea ciudat este că, pe parcursul întregului proces, tinerii dvs. vor fi
inițial neliniștiți și nervoși atunci când vor juca unii în fața celorlalți,
folosind manualul de scenariu, iar cu experiența dvs. ca lucrător cu
tinerii, îi veți duce într-o călătorie în care vor deveni actori încrezători
și își vor recita povestea cât mai bine posibil. Acestea fiind spuse,
procesul poate fi oprit oarecum odată ce trecem din sala de repetiție
în sala de înregistrare ...
Eu și No Place Productions am constatat că, în timpul proiectului
nostru din 2019, la centrul rezidențial de reabilitare Phoenix Futures,
deși tinerii lor au dezvoltat o pasiune și o fluență pentru teatru, iar
personajele la care au muncit atât de mult ca să le dezvolte, atunci
când li s-a cerut să-și înregistreze secțiunile în Pod Play, s-au
înțepenit cumva. Pentru a combate acest obstacol în procesul de
înregistrare, am făcut ceea ce se numește „cititul la masă”.

IO3-EQUIP

STUDIU DE CAZ
LUCRĂTOR CU
TINERII
Cititul la masă presupune ca membrii distribuției stau în jurul unei
mese și citesc Pod-play-ul, în același mod vor trebui să joace în
timpul sesiunii de înregistrare. Având lecturi la masă ale Pod Playului înainte de înregistrare, oferă tinerilor șansa de a se familiariza cu
a juca teatru stând, folosindu-și doar vocile și emoțiile, spre
deosebire de corp. Odată ce participanții au devenit confortabili
jucând în acest mod, aceștia au trecut treptat la etapa de înregistrare
a procesului.
Tinerii au fost asigurați că acest proces nu este diferit de cititul la
masă cu care au devenit acum confortabili și că nu trebuie să-și facă
griji, deoarece ar putea relua oricând doreau sau simțeau că au
nevoi. Am constatat că adăugând această etapă între jocul fizic și
înregistrarea staționară, tinerii au o plasă de siguranță prin care s-ar
putea familiariza cu următoarea etapă a procesului și a contribuit la
calitatea generală a interpretării lor.
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FILM SITUAȚIONAL
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FILM SITUAȚIONAL

TRANSCRIERE
LUCRĂTOR CU TINERII

NU ȘTIU CE S-A ÎNTÂMPLAT, DAR SE PARE CĂ LAPTOPUL MEU NU
FUNCȚIONEAZĂ! NU AVEM NICIUN SOFTWARE DE EDITARE ȘI
MICROFONUL NU SE CONECTEAZĂ!! ȘTIU CĂ ASTĂZI ESTE SINGURA
ZI ÎN CARE PUTEM ÎNREGISTRA ȘI NU VREAU SĂ-I DEZAMĂGESC PE
TINERI... CE SĂ FAC?"
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EXERCIȚIU DE
GRUP

Dificultățile tehnice nu sunt niciodată amuzante! Mai ales atunci când
aveți doar o perioadă mică de timp cu tinerii dvs. pentru a înregistra
pod play-urile. În grup, sau individual, gândiți-vă la modalitățile prin
care acest lucrător cu tinerii ar putea depăși aceste obstacole pentru a
se asigura că tinerii vor putea înregistra în continuare.
Încercați să colectați idei despre abordări, acțiuni și metode alternative
de înregistrare care pot fi de ajutor în această situație.
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TEMĂ
Înregistrarea poate fi atât de complicată sau de simplă pe cât doriți
dvs.!
Încercați să folosiți unele dintre transcrierile de redare ale pod-urilor
furnizate pe http://scripteu.com/pod-play/ pentru a exersa diferite
metode de înregistrare și a găsi stilul de înregistrare care
funcționează cel mai bine pentru dvs. și parametrii resurselor
disponibile precum și cadrul de livrare.
De ce nu încercați să înregistrați o scenă prin intermediul aplicației
„notă vocală” pe telefonul dvs. mobil? Deși este o înregistrare de
bază, este totuși o metodă foarte eficientă și vă va pregăti în cazul în
care aveți acces limitat la echipamente.

IO3-EQUIP

INFORMAȚII
SUPLIMENTARE
Publicații recomandate pentru informații suplimentare
Website-ul proiectului http://scripteu.com/Înregistrări
SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI ‘LogicPro’
https://www.youtube.com/watch?v=DKOkpK36eBg
Theatre in Practice: A Student’s Handbook by Nick O’Brienand Annie
Sutton
Games for Actors and Non Actors by Augusto Boal
National Criminal Justice Arts Alliance, UK
https://www.artsincriminaljustice.org.uk/
The Empty Space by Peter Brook
Drama and Social Justice: Theory, research and practice in international
contexts (Routledge Research in Education)
Groupwork with Learning Disabilities: Creative Drama(Speechmark
Practical Manual) by Anna Chesner
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EVALUAREA
NEVOILOR DE BAZĂ
Evaluarea nevoilor de bază este prezentată în următoarele 2
pagini

