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SZCZEBLE EDUKACJI TEATRALNEJ
W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ
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TEATR FORUM

LEKCJE TEATRALNE

dzieci od 2 lat do IV
klasy

młodzież od V do VIII
klasy

młodzież szkół średnich

CzteryRazyPe
czyli Pierwsza Przyjacielska Pomoc Psychologiczna

cele spektaklu:

• radzenie sobie w rzeczywistości post-pandemicznej
• udzielanie przyjacielskiej pomocy psychologicznej
• zadbanie o siebie i swoje granice przy udzielaniu pomocy

PROFILOVE
•
•
•
•

cele spektaklu:

zrozumienie pojęcia cyberprzemocy.
uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania z portali społecznościowych.
uświadomienie konsekwencji działań zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców
kształtowanie postawy odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetu.

W Teatrze Forum prezentowane przedstawienie dotyka problemów bliskich
widzom, które mogą oni odnieść do siebie i zidentyfikować jako własne.

Pierwsza część

SPEKTAKL
Pokaz spektaklu, w którym główny bohater bezskutecznie próbuje rozwiązać problemy
i konflikty, które są jego udziałem, a widownia biernie przygląda się rozwojowi wypadków.

Druga część

INTERWENCJA
Interwencja jokera – osoby prowadzącej forum, mediatora, który jest pośrednikiem między
widownią a aktorami. Ponowne odtworzenie spektaklu, angażujące widownię do
modyfikowania scenariusza. Mamy tym samym możliwość sprawdzenia w relatywnie
bezpiecznych warunkach, jakie konsekwencje miałoby nasze zachowanie w rzeczywistości.

LEKCJA O… PRZYJACIELSKIEJ POMOCY
CzteryRazyPe
czyli Pierwsza Przyjacielska Pomoc Psychologiczna

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wielu z nas doświadczyło kryzysu. Jednak szczególnie
młodzież wskazywana jest jako ta grupa, która poniesie największe psychologiczne konsekwencje
lockdownu. Po powrocie do szkoły wielu uczniów stawia sobie pytania nie tylko o to, jak samemu
poradzić sobie w nowej sytuacji, lecz także jak wesprzeć swoich przyjaciół w przeżywaniu trudności. O
tym, jak udzielać przyjacielskiej pomocy psychologicznej a jednocześnie zadbać o siebie i swoje
granice, porozmawiamy w najnowszej produkcji Teatru Forum
Ada ma 18 lat i próbuje odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej po lockdownie. W nowym roku będzie
musiała zmierzyć się nie tylko z egzaminem maturalnym, lecz także z doświadczeniem depresji u bliskiej
osoby. Ada działa intuicyjnie, nie zawsze wie, co zrobić, aby pomóc. Trudno się temu dziwić - nie
jesteśmy przecież uczeni, jak skutecznie wspierać i empatycznie towarzyszyć osobom w kryzysie.
Dlatego podczas spotkania z widownią podejmiemy temat pierwszej przyjacielskiej pomocy
psychologicznej i poprzez wspólne dzielenie się doświadczeniem, będziemy normalizować temat
depresji oraz wypracowywać najlepsze narzędzia wsparcia dla osoby chorującej.
Czas trwania: 120 min.

Cena: 35zł

Liczba widzów: do 60 osób

LEKCJA O… CYBERPRZEMOCY
PROFILOVE
Internet i urządzenia mobilne zmieniły trwale nasz świat. Jak mawiają młodzi: „Jeśli nie masz
„insta” „fejsa” albo „snapa”, to nie istniejesz.” Nowoczesna technologia to jednak nie tylko zabawa,
ale także ryzyko uzależnienia, przemocy, upokorzenia oraz łatwego dostępu do nieodpowiednich
treści.

Kamila ma 15 lat. Właśnie zmieniła miejsce zamieszkania i trafiła do nowej szkoły, w której poznaje
intrygującego outsidera. Nowa znajomość rozpoczyna serię wydarzeń, w której zacierają się
granice pomiędzy światem wirtualnym a rzeczywistością. Internet staje miejscem „polowań” i
zemsty. Jakie konsekwencje będą musiały ponieść obydwie strony? O przemocy wirtualnej,
prześladowaniu i stalkingu porozmawiamy przy okazji spektaklu Teatru Forum pt. „ProfiLove”.

Czas trwania: 120 min.

Cena: 35zł

Liczba widzów: do 60 osób

REZERWACJA
TEATR@TEATRGDYNIAGLOWNA.PL
EDUKACJA@TEATRGDYNIAGLOWNA.PL
KOM: 692 820 511

BILETY
CENA: 35 zł
OPIEKUNOWIE: WSTĘP BEZPŁATNY
WIDOWNIA: MAX 60 OSÓB

TEATR GDYNIA GŁÓWNA
PLAC KONSTYTUCJI 1
(PERON -1)
81-354 GDYNIA

