
PITBULL KAMILLA GIMNÁZIUM  
színházi nevelési előadás fiataloknak  

  
Előadás hossza: 90 perc, feldolgozó foglalkozás: 45 perc  

Az előadás helyszíne: tanterem      Korosztály: 8.-9.-10.-11.-12. évfolyam  
  

Az előadás bemutatójára 2020. február 26-án a Három Hollóban került sor felnőtt közönség 
előtt. Azóta az előadást folyamatosan visszük középiskolákba Budapesten és vidéken.  

Év elején új diák érkezik a Szent Kamilla 
Gimnáziumba. Eleinte nem sok vizet zavar, 
szinte észrevétlenül próbál az új iskola és az 
ismeretlen közösség kihívásainak 
megfelelni. Nem sokáig  tud azonban 
észrevétlen maradni - ő lesz az elsőszámú 
zaklató-diák legújabb céltáblája.  
Az intézményt vezető határozott igazgatónő 
komoly ambíciókkal vág neki a tanévnek: 
szeretné, ha idén felkerülne a térképre a  

gimnázium. A tanári kar belviszályai azonban megnehezítik a helyzetet, így a diákokra marad 
a kérdés körbejárása: mit tehetünk a zaklatás ellen?   

Az előadás a bullying, az iskolai zaklatás témájával foglalkozik. A programon a színházi nevelés 
eszköztárával, a résztvevőkkel közösen tárjuk fel a zaklatás hátterét és a lehetséges cselekvési 
lehetőségeket. Az előadásba beépülő interaktív részek és az előadást követő 45 perces 
feldolgozó foglalkozás egyaránt a résztvevő diákoknak nyújt megnyilvánulási és részvételi 
lehetőséget. Célunk az érzékenyítés, a bullying felismerésének segítése és a zaklató-típusok 
tisztázása, a megerősítés és pozitív válaszutak keresése.   

Alkotók és szereplők:  
Írta: Horváth Kristóf, Szivák-Tóth Viktor, Zsigó Anna  
Rendező: Szivák-Tóth Viktor  
Dramaturg: Zsigó Anna  
Színházi nevelési szakember: Szivák-Tóth Viktor  
Színészek: Feuer Yvette, Háda Fruzsina, Pászik  
Cristopher  
Látvány: Komesz Borbála, Zubor Kata  
Szakmai konzulens: Dr. Kulcsár Gabriella  
Produkciós asszisztens: Varga Tímea  
  
Az előadás a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával jött létre a Pro Progressione Egyesülettel 
koprodukcióban. 
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http://lathataroncsoport.hu/


 

 

Kisfilm:  https://nlc.hu/egeszseg/20211126/megrazo-eloadas-az-iskolai-zaklatasrol/  

Nézői visszajelzések:   

„Az osztályommal 2020. szeptember 22-én (Pécsi Leőwey Klára Gimnázum 10.b) megtekintettük a 
Láthatáron Csoport Pitbull Kamilla Gimnázium című előadását, amely egy a diákok számára igen 
érdekes és fontos témát, a zaklatást, ez esetben az iskolai zaklatást dolgozta fel. A diákok mindvégig 
nagy figyelemmel követték az előadást, és aktívan részt vettek benne. A darab után velük folytatott 
beszélgetésből az derült ki, hogy nagyon hasznosnak gondolták a látottakat, többekben felidézett 
olyan saját élményeket, amelyekről ez után jobban tudtak beszélni.                                                                                            
A társulat egy korábbi darabját - Én, Prométheusz - is elhozta már nekünk, és mindkettő remek 
élmény volt mindnyájunknak. A későbbiekben, amennyiben lehetőségünk nyílik rá, szívesen 
fogadnánk újabb bemutatókat. Köszönettel, Probszt Réka, osztályfőnök, magyartanár”  
  
„Jó hangulata volt, jók voltak a zenék, viccesek voltak a mellékszereplők, aktuális volt a téma, jól éreztem 
magam, tetszett az előadás stílusa.” – Diák  

Sajtómegjelenések:   

CÍM: Pitbull Kamilla Gimnázium, ahol a farkasfalka törvényei uralkodnak – Érzékenyítő előadás  
gimnazistáknak                                                                                                                          
MEGJELENÉS: 2020. március 3. www.wmn.hu                                                                        
https://wmn.hu/ugy/52342-pitbull-kamilla-gimnazium-ahol-a-farkasfalka-torvenyei-uralkodnak-- 
erzekenyito-eloadas-gimnazistaknak                                                                                                  
SZERZŐ: Fiala Borcsa   
  
CÍM: Fontos, hogy tudjunk közösen gondolkodni                                                                   
MEGJELENÉS: 2020. szeptember 10. www.papageno.hu                                             
https://papageno.hu/featured/2020/09/feuer-yvette-fontos-hogy-tudjunk-kozosen- 
gondolkodni/                                                                                                                                         
SZERZŐ: Gurubi Ágnes   
  
CÍM: Az iskolai zaklatás nem csupán a zaklató és az áldozat között történik   
MEGJELENÉS: 2020. szeptember 14.  www.hvg.hu                                                                 
https://hvg.hu/elet/20200914_Lathataron_Csoport_Pitbull_Kamilla_Gimnazium_eloadas_foglalkozas  
SZERZŐ: Czeglédi Fanni  

CÍM: Ne szólj, szám, nem fáj fejem! Ilyen nincs! – megrázó előadás az iskolai zaklatásról   
MEGJELENÉS: 2021. november 26.  www.nlc.hu 
https://nlc.hu/egeszseg/20211126/megrazo-eloadas-az-iskolai-zaklatasrol/ 
SZERZŐ: Mellik Éva 

 
 
Előadásszervezés: 

Varga Tímea 
e-mail: varga.timea@lathataroncsoport.hu 

telefon: +36309485168 
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