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Egy belga története
KÉSZÍTETTE:
Cooperativa RUAH

Címkék
Ez a foglalkozás a
módszer 3 lépésének
egyikére összpontosít,
vagy egy olyan átfogó
kihívást kezel, amellyel
a facilitátorok
szembesülhetnek?

A módszer
lépése

IGEN

Kihívás
kezelése

NEM

Decentralizáció

A másik fél
referenciakeretének
feltérképezése

Negociáció

Rövid leírás
Nézzétek meg (részletekben) Rodrigo Litorriaga „C'est l'histoire d'un belge” című
rövidfilmjét, amely lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők közelebbről megismerjék:
 A másság értelmezési rendszerének felfedezését és legitimációját
 A téma megvitatásának koncepcióját

Rövid információ

1

IDŐTARTAM

LÉTSZÁM

FACILITÁCIÓ
SZINT

90-120 perc

3-18 fő

középhaladó

KOMFORT
ZÓNA

FELHASZNÁLT
ANYAGOK
● - Short film “C’est
l’histoire d’un belge”
di Rodrigo Litorriaga1
● - „PILLANTÁSOK”
tanulókártyák
● - Kamera és videószerkesztő szoftver (a

https://www.youtube.com/watch?v=UrNGzcGWQs4&list=PL9a2kCVvXH6xCzUZsb2UOpxwD6RwjiFVb
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Windows Movie
Maker is elég hozzá)
● - Prezentáció diái

Szükséges előkészületek
Szükség lesz egy osztályteremre, ahol rendelkezésre áll a felszerelés filmnézéshez,
csoportmunkához és színpadi szimulációs gyakorlatokhoz.

Instrukciók lépésről-lépésre
1. lépés
A feladat bemutatása: Rodrigo Litorriaga „C'est l'histoire d'un belge” című rövidfilmjét
fogjuk használni arra, hogy felfedezzük az interkulturális megközelítés különböző szakaszait.
2. lépés
Rövid leírás a filmről:
 Rodrigo Litorriaga rövidfilmje Brüsszelben játszódik a kétezres évek elején. A
cselekmény középpontjában egy marokkói származású bevándorló család áll, akiknek
az iskolai síhét nem kis fejtörést okoz.
 A filmet az Integrazione filmfesztiválra is benevezték (akkori nevén: „C'è un tempo
per... l’integrazione”). Ebből az alkalomból készült olasz felirat hozzá, és a promóció
részeként lehetőség volt órákat venni a rendezőtől.
 A rövidfilmhez egy pedagógiai anyag is tartozik, amelyet utólag készítettek hozzá
olyan szervezetek, akik aktívan tevékenykednek az interkulturális szférában, pl. a
CBAI (mi is egy általuk szervezett tréningen találkoztunk először ezzel a filmmel).
 A rövidfilm mondanivalója részekre szabva kerül lejátszásra, mivel így jobban ki
lehet használni a foglalkozás során a jelenetekben látható, eltérő nézőpontokat.
3. lépés
 Nézzétek meg a filmet egészen addig a jelenetig, ahol a család az asztalnál ül.
 CSALÁDI KONSTELLÁCIÓ: kisebb csoportokban (rajzok/térképek segítségével)
vagy közösen jelöljetek ki egy vagy több résztvevőt Hakim családjának szerepére, és
helyezzétek el térben a karaktereket.
 Játsszátok el újra a jelenetet, kiemelt hangsúlyt fektetve a különbségekre első és
második generáció, nő és férfi, stb. között.
 Az elemezés továbbfejlesztése: beszéljétek meg, milyen lenne a család akkor, ha
Marokkóban maradtak volna, és nem szereznek a migrációval kapcsolatos
tapasztalatokat.

4. lépés
 Nézzétek tovább a filmet addig a részig, ahol az édesanya egyedül marad az asztalnál.
 Beszéljétek meg a látottakat, és vitassátok meg a konfliktus alakulását és lehetséges
feloldását abban az esetben, ha mindkét fél veszít.

ZELDA project is co-funded by the Erasmus+
Programme of the European Union.
Grant agreement no. 2019-1-IT02-KA2014-063370.











Kis csoportokban (20–30 fő) találjátok ki, és jelenítsétek meg a színpadon a
rövidfilmnek azt a változatát, ahol a konfliktus happy enddel ér véget (mindkét fél
nyer).
Csináljátok meg közösen a szimulációs gyakorlatok színpadi ábrázolását (a színpadi
eseményeket kamerával rögzítsd)
(a gyakorlatokat csoportosítsd szerepek szerint), a trénerek közös megbeszélés és
döntés alapján értékelik a szimulációkat 1-től 5-ig és nyertest választanak a(z)...
o Eljátszott szerep (ki volt a legjobb „apa”?);
o A legjobb stratégia (a „rugalmasság” / „áthidalás” / „empátia” / „kreativitás” /
„türelem”... díját kapja...)
o És a(z)...alapján
Értékelés 2. rész: a történet lehetséges, színpadra adaptált befejezéseinek értékelése
elemzéssel egybekötve (hasonlóságok, különbségek, sajátosságok)
Értékelés 3. rész: az alkalmazott stratégiák és az egyes jelenetek áttekintése
(színházfórumként is lehet), kérd meg a résztvevőket, hogy játsszák újra a jeleneteket
úgy, hogy valaki bármikor közbeléphet, és olyan alternatív megoldásokat kínálhat az
adott jeleneten belül, amelyek nem jelentek meg egyik befejezésnél sem
Az alkalmazott stratégiák megvitatása
További elemzés: milyen személyes helyzeteket idézett fel ez a gyakorlat?

5. lépés
● Nézzétek meg a film utolsó részét (ha lehetséges, ehhez a részhez már ne kapcsolódjon más
feladat, hogy jobban átjöjjenek a film által közvetített érzelmek).
6. lépés
 Szemeink élesítése a PILLANTÁSOK című feladattal. Párokat alkotva (egy külön
lapon) elemezzétek apa és fia arckifejezéseit.
 Mutassátok meg az egész csoportnak a kártyákat.
 A téma közös feldolgozása, külön hangsúlyt fektetve (és lehetőség szerint színpadi
reprezentációval kiegészítve) a két főhős által vetett pillantásokra, és azok irányára.
7. lépés
7. lépés előtt: szerkeszd meg úgy a videót, hogy tartalmazza a résztvevők 4. lépésnél előadott
színpadi konstellációját.
Nézzétek újra a rövidfilmet (azt a változatot, amiben – Meglepetés! – a résztvevők alakításai
is benne vannak).
A látottak megbeszélése (hasonlóan a 4. lépésben leírtakhoz), különös tekintettel a:
a rendező által hozott döntésekre,
 az alkalmazott kommunikációs stratégiákra,
 a szimulációk során adaptált lehetséges befejezések analógiáira és különbségeire,
 a konfliktus végkifejletére,
 a főhősök ábrázolásában bekövetkezett változásokra,
 Dahmane El Harraci „Ya Raya” című dalának szerepére a filmben (a dal Akim
apjának származását jelképezi, amivel Akimnak is konfrontálódnia kell, ideális
esetben nem egyedül!).
Az elemzés kibővítése: Hogyan kell kezelni ezeket a helyzeteket, különös tekintettel azokra,
amelyek a mi munkánk szempontjából is relevánsak? Milyen elemzési módszereket kell
ehhez alkalmazni? Milyen készségek kellenek hozzá? Milyen stratégiákra/forrásokra van
szükség? Mire kell figyelni?
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Tippek a facilitátorok számára
Ha van rá lehetőség, köszöntsd a résztvevőket háttérzene kíséretében, hogy jól induljon a nap
és a közös munka. Javasolt zeneszám: Cím: Ya Raya, Előadó: Dahmane El Harraci

Források
Ezt a tanulási módszert Nicola Di Pirro, Giancarlo Domenghini és Marco Muzzana
fejlesztette ki közösen, az interkulturális megközelítésről szóló tréning keretében.
Források:
 C’est l’histoire d’un belge / IT IS THE STORY OF A BELGIAN, készítette: Rodrigo
Litorriaga (Belgium, 2003, Fiction, 14', sub ITA). Egy fiatal, Belgiumban élő,
marokkói származású diák már alig várja, hogy síszünetre mehessen. Amire azonban
nem számított, az az apja teljes egészében elutasító magatartása...
 C’est l’histoire d’un belge by Rodrigo Litorriaga, DOSSIER PEDAGOGIQUE
produced by Commission Comunitaire Français, Transit Transat ASBL

Mellékletek
Rövidfilm, a rendező és a pedagógiai segédlet.
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Mellékletek
PILLANTÁSOK

1. keret

6. keret

8. keret

13. keret

15. keret

16. keret
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Rodrigo Litorriaga: It is the story of a Belgian (Történet egy belgáról)
A pillantás
elemzése: merre
néz a karakter?
1. közelkép
fiú a lisszaboni
erőmű előtt
(1. keret)

2. közelkép
apa a rádió előtt
(6. keret)

3. közelkép
a fiú a tányérjával
(8. keret)

4. közelkép
Apa az ablaknál
(13. keret)

5. közelkép
apa a kormány
mögött
(15. keret)

6. közelkép
fiú a buszon
(16. keret)

Mik a karakter
motivációi?

Milyen kapcsolata
van a karakternek
a külvilággal?
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Rodrigo Litorriaga: It is the story of a Belgian (Történet egy belgáról)

1. közelkép
fiú a lisszaboni
erőmű előtt
(1. keret)

2. közelkép
apa a rádió előtt
(6. keret)

3. közelkép
a fiú a tányérjával
(8. keret)

4. közelkép
Apa az ablaknál
(13. keret)

5. közelkép
apa a kormány
mögött
(15. keret)

A pillantás
elemzése: merre
néz a karakter?
Pillantás másfelé:
egy másik helyről
és időről, más
horizontokról való
ábrándozás
(Lisszabon a 17.
században, hajók).
Valami más,
valami új felé
venni az irányt.
Pillantás másfelé:
egy másik helyről
és időről (Oujda)
álmodik, mielőtt
elhagyta azt.
Valami más, a múlt
felé veszi az irányt,
a származási
országa által
közvetített értékek
felé.
Üres pillantás:
aggodalom a
szituációban való
bennrekedés miatt.
Üres pillantás:
reflexió Gyerekei
és felesége
ellentmondanak
neki. Kicsúszik a
helyzet a kezéből?
Üres tekintet, majd
rejtett pillantások a
fiúra. Sikerül
megértetni vele
valamit ebből?

Vágyódás a
felfedezés, egy
másik univerzum
keltette ámulat
iránt.

Milyen kapcsolata van a
karakternek a
külvilággal?
A fiú mindezt kifejezi,
lekommunikálja a
külvilág felé: a tanár
kérdéseket tesz fel neki. A
fiú készen áll arra, hogy
megossza másokkal, miről
álmodozik. „Nyitottság” a
külvilág felé.

Honvágy: „Még
mindig hiszel
Oujda-ban....”
Megbánás,
hiányérzet: milyen
életed lenne, ha a
hazádban maradtál
volna?

Nem kommunikál a
külvilággal: a fiú
félbeszakítja a
gondolatait, az apa
mérges lesz.
A külvilágtól való
„elzárkózás”.

Síszünetre akar
menni a barátaival.
Szeretne
beilleszkedni a
saját jelenébe.
Szeretné beavatni
fiát a múltjába, és
átadni neki azokat
az értékeket,
amelyeket neki is
átadtak
Marokkóban.
Kifejezett szándék
arra, hogy jelezze a
helyzettel
kapcsolatban érzett
csalódottságát:
nem vesz részt a
jelenben.

Ki is fejezi a kívánságát:
„Szeretném látni a havat”.
„Nyitottság” a külvilág
felé.

Mik a karakter
motivációi?

Aggályairól nem beszél:
felesége rákérdez, de nem
válaszol neki.
A külvilágtól való
„elzárkózás”.
A külvilágtól és gyermeke
saját kis univerzumától
való teljes elzárkózás.
Mindezt apró nyitás
követi, amikor hátra
fordul.
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Üres pillantás

6. közelkép
fiú a buszon
(16. keret)

A fiút mélységesen
megérinti apja
múltja: a
migrációról szóló
dal szólamai
visszhangzanak
lelkében.

Ki akarja fejezni az
érzéseit, kommunikálni
akar a külvilággal. Ebben
azonban valami
hátráltatja: érzései már
nem olyan egyértelműek,
mint előtte. Válasz: „Nem
tudom”. Elkezd nyitni
apja világa felé. Mit fog
kezdeni az apja
örökségével? Mélyreható
kérdezősködés veszi
kezdetét, amire apja nem
számított.
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Mellékletek
A téma megvitatása
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