
Vitaszínház
Az interaktív színházi társasjáték

Szeretné, ha a kollégái jobban 
odafigyelnének egymásra és az 

ügyfeleikre?

Szeretné, ha a cégéről azt gondolnák: 
„jó velük együtt dolgozni, mert 
nyitottak és meghallgatnak”?

A vitaszínház azt a közösségi élményt kínálja, ami elindítja a kollégákat a 
hatékony együttműködés útján.

Egyéni szinten fejleszti a kommunikációs, valamint a verbális és nonverbális 
kifejezőképességet és az érveléstechnikát. Céges szinten pedig, azon kívül, 
hogy egy fontos közösségi élmény a résztvevő csapat számára, hozzájárul, 
hogy a sokszínűség megértésének és elfogadásának hatására a munkatársak 
nyitottabbak legyenek egymásra és másokra. Így, egy sokszínű szervezetben 
a munkatársak szívesebben tanulnak egymástól, ami a cégen belüli 
hatékonysághoz is hozzájárul, illetve jobb együttműködéshez vezet.

Szeretné, ha a cégen belüli 
tudásmegosztás „magától” 

működne?

Szeretné, ha az együttműködés akkor is 
hatékonyan menne a kollégák között, ha 

esetleg a nézeteik különböznek?



Létszám: minimum 20, maximum 80 fő
Időtartam: 90 perc
Helyszín: előzetes egyeztetés alapján

MI A VITASZÍNHÁZ?

A vitaszínház fő célja, hogy a résztvevők megismerjék egymás 
véleményét korunk legégetőbb társadalmi kérdései kapcsán. A résztvevők 
moderált keretek között vitatkozhatnak előre meghatározott témákról. A 
vita során problémafelvető színházi jeleneteket látnak a nézők, melyekkel 
kapcsolatban állást foglalnak. 

A színházi jelenetek megtekintése után jön el a vita ideje: a résztvevő 
csapattagok megpróbálhatják meggyőzni egymást a maguk igazáról. 
A vitába bekapcsolódhatnak a meghívott - szakmai vagy tapasztalati - 
szakértő vendégek is.

A részvétel azon résztvevők számára is élvezhető és izgalmas, akik 
nem kedvelik a nyilvános szereplést, mivel csupán azzal is kifejezhető 
a témával kapcsolatos vélemény, hogy a nézőtér mely részén foglalnak 
helyet.



Milyen témákról vitáztunk eddig?

Milyen kérdéseket feszegettünk?

• Vajon ugyanolyan lehetőségei vannak egy nőnek, mint egy férfinak a cégen 
belüli előrelépésre? 

• Kell-e határt szabni a munkahelyeken a megszokottól eltérő jelenségekkel 
kapcsolatos toleranciának?

•  Tényleg több lett az erőszak a társadalomban? Milyen hatással van ez a 
munkahelyi környezetre? 

• A társadalmi folyamatokat az igazságosságra való törekvés működteti?

• Feladata-e egy cégnek, hogy kiálljon a társadalmi igazságosság mellett?

• Fog-e változtatni a munkavállalók átlagéletkorának növekedése a vállalat 
hatékonyságán?

• A különböző etnikumok, társadalmi rétegek jelenléte valóban jó hatással 
van a cégre?

Emberi jogok

Agresszió  Cyber világ

Másságok  

Férfiak és nők

Ügyfeleink által 
választott témák



Kerekasztal Színház

Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a

kerekasztal@kerekasztalszinhaz.hu

+36304979207

Ha szeretné, hogy a kollégái részesei legyenek a biztonságos vitázás 
élményének, itt megtalál bennünket:

Lipták Ildikó
liptak@kerekasztalszinhaz.hu

Faragó-Kovách Eszter
kovach@kerekasztalszinhaz.hu

RÓLUNK
A Kerekasztal Színház Magyarország első színházi nevelési társulata. Módszere 
egyedülálló a színházzal és drámapedagógiával foglalkozók között. A nézőket a 
színházzal ösztönözzük aktivitásra, vitára. 
Színházi nevelési előadásainkat elsősorban gyerekeknek és fiataloknak tartjuk, míg 
vitaszínházi előadásaink inkább felnőtt nézőinknek szólnak. Éves szinten 200-250 
előadást tartunk országszerte. Vitaszínházi előadás megrendelésével az egyesület 
általános céljaihoz is hozzájárul, mivel a bevételekből rászoruló gyerekközösségeknek 
szóló színházi nevelési programokat tartunk. Küldetésünk, hogy aktív részvételre 
ösztönözzük az előadásainkon résztvevőket, és ezt pályázatok keretén belül biztosítsuk 
azok számára is, akik társadalmi helyzetük miatt ezt nem tehetnék meg.


