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CUM FACEM EDUCAȚIE
NON-FORMALĂ ÎN ȘCOLI?

METODE

Teatru Forum foloseşte teatrul ca pe un mijloc
de împuternicire şi rezolvare de probleme, care
te motivează să fii activ şi să faci o schimbare.
Caracteristica interactivă a acestei forme de
teatru este dată de puterea pe care o are
publicul. Cu ajutorul Joker-ului, persoanele din
public pot urca pe scenă să înlocuiască un
personaj din piesă şi să încerce să rezolve
situaţia de opresiune prezentată. Ulterior, se
doreşte ca aceştia să transfere şi să pună în
aplicare aceste soluţii în comunitatea lor.

Educaţia pentru dezvoltarea durabilă este
educaţia care deschide ochii oamenilor asupra
realităţilor lumii şi îi îndreaptă spre o schimbare
în care să se regăseasă o justiţie mai dreaptă,
egală, incluzivă, o lume mai corectă,
interdependentă şi care îi împuterniceşte să
contribuie la această transformare.

Biblioteca Vie funcţionează ca o bibliotecă
obişnuită – cititorii vin şi împrumută cărți
pentru o perioadă limitată de timp, însă cărțile
sunt oameni care intră într-un dialog personal
cu cititorul.

TEME ABORDATE

Prin teatru forum, adresăm subiecte
legate de situații conflictuale, cu
scopul de a împuternici oamenii să le
medieze într-un mod incluziv, non-
discriminatoriu și non-violent.

PRIN TEATRUL FORUM...

Subiectele abordate au în vedere
interdepenţele globale, reducerea
consumului de resurse naturale și stil
de viață durabil, protejarea mediului
și a drepturilor omului, în general.

PRIN EDUCAȚIA PENTRU
DEZVOLTAREA DURABILĂ..

Prin Biblioteca Vie, sunt abordare
subiecte conexe drepturilor omului,
precum discriminare, hărțuire,
prejudecăți și stereotipuri.

PRIN BIBLIOTECA VIE...

Vrem să contribuim la creșterea nivelului
de cunoștințe în subiecte precum:

sustenabilitate, interdependențe globale,
consum responsabil, schimbare climatică.

Vrem să contribuim la dezvoltarea unei
atitudini de responsabilitate cu privire la
sustenabilitate și stil de viață sănătos în

rândul tinerilor,

Vrem să stimulăm gândirea critică și 
 responsabilitatea civică.

AI ACELEAȘI OBIECTIVE CU
ALE  NOASTRE?
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