
TEATR
U 

CULEGERE
 DE 

BUNE PR
ACTICI

FORUM

TEATRU

    FoRUM



TEATRU FORUMCULEGERE DE BUNE PRACTICI

O introducere despre ce este Culegerea de bune practici în 
Teatru Forum

Aflii apoi de ce o Culegere de bune practici în Teatru 
Forum 

Ti se dezvaluie cine sta în spatele acestei culegeri

Nu știi ce este Teatru Forum? Gasești si o mica descriere

Fiecare capitol prezinta practicile sub forma unui studiu 
de caz al organizatiilor parte

Ce gasesti 
in Culegerea 

de bune practici 
in Teatru Forum? 
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Este o brosura ce aduce la un loc mai multe modele de 
practici în metoda Teatru Forum ale mai multor             
organizatii și grupuri informale din București si din tara. 
Desi nu este foarte larga, noi am numit-o culegere si ne 
propunem sa se largească cu cat mai multe exemple 
adunate din practica. 

Ce este Culegerea de practici in Teatru Forum? 

De ce un astfel de demers?  

Această Culegere de practici în Teatru Forum face parte dintr-un pachet de resurse pe 
metoda Teatru Forum realizat de Asociația A.R.T. Fusion în cadrul proiectului Școala de 
Teatru Forum generația 2.0, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, 
program finanțat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de 
Raiffeisen Bank, administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Pentru ca, în opinia noastra, atunci când vrei sa cresti      
calitatea a ceea ce faci, sa înveti de la altii si sa                  
împartasesti cu ei experientele tale aduce un plus de valoare 
muncii depuse. Astfel, aceasta culegere reprezinta un 
spatiu de împartasire, de schimb de practici și abordari, si 
nu în ultimul rând reprezinta o sursa de inspiraaie si      
motivatie pentru alte organizatii sau grupuri informale ce 
vor sa lucreze sau lucreaza deja cu Teatru Forum.   
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A.R.T. Fusion doreate sa mulțumeasca organizatiilor si 
grupurilor informale care au raspuns invitatiei de a         
împartasi experientele si practicile lor si care au dat astfel 
continut unei astfel de culegeri.

Aceste organizații sunt:

Grupul informal de elevi din Colegiul National                
Anastasescu Rosiorii de Vede,

Asociatia pentru Libertate si Egalitate de Gen din Sibiu,

Asociatia Salvati Copiii Filiala Iasi,

Asociatia Tineri pentru Europa de Maine Targoviste.
 
 

Cine a facut posibila Culegerea de bune 

practici in Teatru Forum?  
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Noi credem ca este forma pura de împuternicire la atitudine si 
implicare în comunitate. Nu am inventat noi metoda, ci         
Augusto Boal în Brazilia. Prin teatru forum ne uitam cu atentie 
în jur si vedem unde am putea sa facem noi ceva, alegem o 
problema a noastra sau a comunitatii si o transformam într-o 
piesa. Noi suntem personajele care interpreteaza si nu trebuie sa 
fim profesionisti pentru asta. Doar ne dorim sa ne implicam, 
sa spunem cu voce tare ce se întâmpla în jurul nostru si sa îi 
invitam si pe ceilalti sa ni se alature. Piesele de teatru forum 
sunt o invitatie dechisa catre spectatori, sa reflecteze, sa se 
transpuna în pielea personajelor, sa se gandeasca cum ar face 
ele sa gaseasca ei o solutie. Si din simpli spectatori, se         
transforma în spect-actori. Piesele de teatru forum se            
concentreaza în jurul unui opresat (cel care se se confrunta cu 
problema) si a unui opresor (cel care cauzeaza problema), 
ambii având aliati sau interacționeaza cu personaje neutre. 
Jokerul (moderatorul) este cel care moderează piesa și crează 
contextul unei debateri și luarii de initiativa. Este un spatiu 
sigur, spunem problemelor pe nume fara ca la finalul              
forumului cineva chiar sa cada victimă lor. Însă e o repetiție 
pentru realitate, unde ne putem confrunta cu ele si acolo trebuie 
sa stim sa luam atitudine. .
 
 

Ai deschis aceasta culegere si nu stii ce este 

Teatru Forum? 
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Lectura placuta 
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Titlu proiect: Piesa de Teatru Forum “Las ca se rezolva!” 

Nume organizație: Un grup informal de 13 elevi de liceu din Colegiul 
National Anastasescu 

Persoană de contact (telefon, e-mail): Emil Lazar, 0769648935, e_lazar@ymail.com 

Oraș / Regiune unde a avut loc proiectul: Rosiori de Vede, Teleorman, Sud-Muntenia 

Perioadă / durată: 6 luni 

Ce probleme au fost abordate în proiect și de ce? Training Teatru Forum cu elevii Colegiului National 
Anastasescu, Rosiori 

Identificarea unui subiect din realitatea scolara 
(propunerea si stabilirea rolurilor le-a apartinut) 

Jucarea piesei in fata profesorilor (sursele de inspiratie 
pentru subiect si personaje) 

Scurtă descriere a activităților: Training in metode de Teatru Forum 

Pregatirea unei piese de Teatru Forum cu liceenii 

Jucarea piesei in liceu si in alte context 

Participarea cu piesa “Las ca se rezolva!” La Festivalul 
de Tf din iulie 29 2012 de la GodoCafe 

Care au fost Beneficiarii direcți și indirecți: Elevii Colegiului Anastasescu Rosiori 

Colegii lor din alte licee din zona 

Profesori, parinti, autoritati locale 

Care a fost impactul proiectului dumneavoatră 
asupra: 

- Echipei de proiect 
- Beneficiarilor direcți 
- Beneficiarilor indirecți 
- Comunității locale 

A fost  pentru prima data cand metoda nonformala de 
Teatru Forum a fost prezentata in Judet! Elevii, 
pasiovati de ceea ce au facut, voluntari in proiect, au 
avut ocazia sa prezinte un subiect dintr-o realitate in 
care traiesc: scoala, ei, profesorii, cei din afara scolii. 

Au putut face acest lucru cu naturaletea data de 
dorinta de a prezenta realitati care dor, care ii 
afecteaza sip e care, au aratat, pot sa le indrepte. 

, 
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-  

 

Profesorii au reactionat diferit: unii s-au recunoscut, 
atii nu au avut rabdare sa inteleaga! Intotseauna 
adevarul doare! 

Ceilalti elevi au prins curaj cand au vazut ca se poate 
prezenta realitatea cu solutii de imbunatatire. 

Comunitatea locala a ramas indiferenta la mesaj! 

Elevii au fost cei mai castigati! 

Care ar fi metodele cele mai eficiente de măsurare a 
impactului metodei? Cum faceți dumneavoastră 
asta? 

Interesul elevilor, dorinta lor de a continua in proiect, 
implicarea in trainingurole de metoda TF. 

Ce provocări, mai ales legate de metoda Teatru 
Forum, ați întâmpinat? 

Nedumerirea celor din mediul scolar: ce este aceasta?, 
vor putea sa fie elevii acestia pe scena? 

Pregatirea piesei in sala de sport (open space) si in 
sala de clasa (elevii se pregatesc pentru ce 
olimpiada?). 

Link-uri pentru materiale ale proiectului 
dumneavoastră: filmulețe, fotografii, blog, pagină / 
grup facebook, site, etc? 

 

Ce recomandări aveți pentru folosirea metodei? O propunere de integrare a metodei (sau de elemente 
ale metodei) intr-o curricula optionala pe care 
Ministerul Educatiei sa o avizeze si sa o recomande 
liceelor ca metoda nonformala. 

Alte comentarii? Multumesc ART Fusion! 
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Titlu proiect: Festivalul Egalității de Gen 

Nume organizație: Asociatța pentru Libertate și Egalitate de Gen - Sibiu 

Persoană de contact (telefon, e-mail):  

Oraș / Regiune unde a avut loc proiectul: Sibiu 

Perioadă / durată: Proiect anual: iulie – octombrie 2012 , iulie 2011 – 
aprilie 2012, ianuarie - februarie 2010 

Ce probleme au fost abordate în proiect și de ce? Campanie de conştientizare pentru schimbarea 
de atitudini şi comportamente care generează 
discriminare şi violenţă de gen. Violenţa împotriva 
femeii este favorizată de rolurile tradiţionale de 
gen şi normele sociale tolerante la violenţă. 

Scurtă descriere a activităților: A.L.E.G. organizează anual această campanie de 
conștientizare adresată în special tinerilor. În 
2012, festivalul a fost partener Sibiu BookFest. 
Campania include o varietate de acțiuni bazate pe 
metodele educației non-formale. Cele consacrate 
sunt: 

Biblioteca vie - Lecturi neconvenţionale cu 
oamenii-carte ; tematica de gen. 

Teatru forum – situațiile sunt concepute de 
tinerii din echipa de proiect împreună cu actorii 
selectați; pornim de la o situaţie de discriminare 
sau violență de gen în rezolvarea căreia 
încercăm să implicăm publicul spectator. Jokerii 
nostri au fost până acum Roxana Marin și 
Alexandra Blejan. Spectacolele le jucăm în 
cafenele, la Sibiu Book Fest sau la Teatru pentru 
Copii și Tineret Gong. 

Pelicula de gen - Vizionare de filme pe tematica 
de gen (ex. Persepolis) urmate de dezbateri  

ALEGe-ţi cuvintele - trecătorii au ocazia să creeze 
mesaje cu privire la semnificaţia egalităţii de gen, 
cu ajutorul voluntarilor-litere 
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Gender Treasure Hunt - echipe baiat+fata au avut 
ocazia ca trecând prin 10 probe menite să combată 
stereotipurile şi prejudecăţile de gen să descopere 
valorile şi semnificaţia egalităţii între sexe 

Egali pe Biciclete - concurs în colaborare cu 
Asociaţia Tura-n Natură ce a promovat nu doar 
egalitatea de gen, dar şi un stil de viaţă sănătos, 
îmbinând proba practică cu o probă creativă 
(crearea unui coaj prin care participanţii să îşi 
exprime propria viziune cu privire la egalitatea de 
gen). 

În 2012 am publicat Ghidul de promovare a 
egalității de gen în rândul tinerilor care prezintă 
metodele folosite de noi. Pentru detalii si 
descarcare ghidului http://www.aleg-
romania.eu/de/projekte/tia-projekt-das-festival-
der-geschlechtsgleichheit 

  

 

 

Care au fost Beneficiarii direcți și indirecți: Directi: elevi din liceele sibiene 

Indirecti: societatea civila, voluntarii, profesorii ce pot 
prelua si dezvolta activitatile initate in cadrul 
Festivalului si folosi modelele de bune practici 

Care a fost impactul proiectului dumneavoatră 
asupra: 

- Echipei de proiect 
- Beneficiarilor direcți 
- Beneficiarilor indirecți 
- Comunității locale 

Echipa de proiect: este formată în special din tineri 
voluntari care sunt în prealabil instruiți în tematica 
egalității de gen. Impact: s-a sudat și a învățat să își 
asume responsabilități, să se organizeze, să 
depășească conflictele, si-a confruntat propriile 
prejudecati, a acumulat experienta, a stabilit noi 
contacte în comunitate, a diseminat experiența 
proprie si altor specialiști din domeniile: învățământ, 
servicii sociale. 

Beneficiarii directi: elevii de liceu au descoperit si au 
discutat stereotipuri de gen si nu numai, devenind 
conștienți de propriile prejudecati si atitudini 
discriminatorii, au cunoscut oameni si povesti de viata 
care ilustrează fie efectele inegalității de gen sau 
curajul de a fi diferit, au învățat să identifice și să 
reacționeze la atiitudini și comportamente 
discriminatorii, să gândească critic și să iasă din tipare. 
Beneficiarii directi (tineri) sunt implicați tot mai mult 
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Titlu proiect: Tineri împotriva violenței 

Nume organizație: Asociația Salvați Copiii Filiala Iași 

Persoană de contact (telefon, e-mail): Mighiu Corina, Coordonator Proiect 

tel: 0232 219986, 0726 210196 
email: corinamighiu@yahoo.com, 
iasi@salvaticopiii.ro 

 

Oraș / Regiune unde a avut loc proiectul: Județul Iași 

Perioadă / durată: 2 ani 

Ce probleme au fost abordate în proiect și de ce? Obiectivul general al proiectului 

Obiectivul general al proiectului vizeazã dezvoltarea 
unor structuri şi mecanisme de informare, formare, 
monitorizare şi comunicare la nivel local, regional şi 
naţional în domeniul prevenirii şi combaterii 
fenomenelor de violenţã în şcoalã, în vederea 
dezvoltãrii capacitãţii instituţionale a diferitelor 
structuri cu rol în domeniu şi a competenţelor 
resurselor umane implicate în educaţie. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

Obiectivele specifice ale proiectului urmãresc: 

dezvoltarea unui sistem performant de monitorizare a 
fenomenului violenţei în şcoli şi a unui cadru 
metodologic comun la nivelul tuturor judeţelor; 

implementarea unor activitãţi de conştientizare a 
ploblematicii violenţei şcolare în rândul diferitelor 
categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice; 

acordarea de sprijin pentru dezvoltarea instituţionalã a 
structurilor cu responsabilitãţi în coordonarea la nivel 
naţional, judeţean, local cu responsabilitãţi în 
combaterea fenomenelor de violenţã  în şcoalã; 

crearea unei reţele de formatori cu competenţe în 
domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare la 
diferite niveluri de decizie; 
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creşterea capacitãţii instituţionale a centrelor de 
formare judeţene pentru îmbunãtãţirea calitãţii şi 
diversificarea ofertei de formare în domeniul violenţei 
şcolare;implicarea activã a elevilor în activitãţi de 
prevenire şi combatere a violenţei şcolare organizate 
în context şcolar şi extraşcolar. 

 

Scurtă descriere a activităților: Crearea şi implementarea unui sistem de monitorizare 
a fenomenelor de violenţã în şcoli; 

Sprijin pentru dezvoltarea instituţionalã; 

Formarea în domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei; 

Formarea elevilor şi voluntariat; 

Activitãţi de comunicare. 

 

Care au fost Beneficiarii direcți și indirecți: Consilieri şcolari 

Care a fost impactul proiectului dumneavoatră 
asupra: 

- Echipei de proiect 
- Beneficiarilor direcți 
- Beneficiarilor indirecți 
- Comunității locale 

Perfectarea unui sistem de monitorizare a 
fenomenelor de violenţã în şcoli; 

Sprijin pentru dezvoltare instituţionalã; 

Formarea în domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei în şcoalã; 

Formarea elevilor implicaţi în programul de gestionare 
a conflictelor şi comunicare / interacţiune non-
violentã. 

Problematica violenţei în şcoli reprezintã un interes 
constant al politicilor europene contemporane, 
devenind în mod oficial o problemã 
politicã. Recunoscutã ca o realitate la nivel şcolar, 
caracteristicã tuturor timpurilor, violenţa şcolarã are 
amploare şi manifestãri diferite de la un sistem de 
învãţãmânt la altul. La nivel European este larg 
acceptatã importanţa problemei violenţei şcolare şi 
necesitatea promovãrii unor politici la nivelul 
sistemelor de educaţie prin care acest fenomen sã fie 
redus. Proiectul “Tinerii împotriva violenţei” îsi 
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violenţei” îsi propune educarea non-violentã a copilului, astfel încat acesta sã nu preia 
modelul comportamental violent al adulţilor, sã nu înteleagã şi sã accepte violenţa ca pe 
ceva firesc, sã înveţe sã işi gestioneze propriile conflicte şi sã asimileze metode de 
relaţionare non-violente, sã dezvolte şi sã adopte un comportament echilibrat în relaţiile cu 
ceilalti. 

 

Care ar fi 
metodele cele 
mai eficiente de 
măsurare a 
impactului 
metodei? Cum 
faceți 
dumneavoastră 
asta? 

Vorbim despre violenţă atunci când elevii se lovesc, se împing, se amenință fizic, se 
intimidează, iau cu forța obiecte ale celorlați. Pun porecle umilitoare, discriminează, sunt 
agresivi cu profesorii, folosesc telefonul și internetul pentru mesaje jignitoare despre alți 
copii sau cadre didactice. Atunci când profesorii își pierd răbdarea, controlul, când 
amenință, utilizează pedepsele fizice, ironia sau umilirea. 

Prin intermediul Centrului Copiilor și Tinerilor Voluntari, Salvați Copiii promovează 
participarea și voluntariatul  copiilor și tinerilor în activitățile de prevenire a violenței în 
mediul educațional. 

Pornind de la dreptul la implicare si participare activă a copiilor, un număr de 100 de 
voluntari ai Organizației Salvați Copii au participat la sesiuni de pregătire pentru derularea 
unor activități interactive cu elevii implicați în proiect. 

Curricula activităților interactive abordează teme precum dezvoltarea personală 
(autocunoaștere și intercunoaștere), managementul emoțiilor, comunicarea și relaționarea 
cu ceilalți, drepturile copiilor, conflictul și managementul conflictului, violența - cauze și 
efecte. De asemeni voluntarii implicați au fost consultați în ceea ce privește conținutul 
materialelor realizate de către specialiști (conținutul lecțiilor programului antiviolență, 
pliant, broșură). 

Educația de la egal la egal are un impact mult mai mare asupra tinerilor, aceștia  nu mai 
percep informaţia transmisă ca fiind ceva care îi obligă, ca fiind un ordin. Adultul, oricât de 
bine ar fi pregătit are alt statut, nu are acelaşi stil de viaţă ca al tinerilor, a trăit în alte 
timpuri, alte sisteme. De aceea alături de cadrele didactice formate, voluntarii Salvați  

Copiii derulează activități menite să reducă violența din mediul școlar, prin oferirea de 
alternative de interacțiune nonviolentă, în vederea dobândirii de către copii a unor abilități 
de gestionare a emoțiilor și adoptarea unui comportament echilibrat cu ceilalți, iar metoda 
teatru forum este una dintre acestea. 

 

 

Ce provocări, 
mai ales legate 
de metoda 
Teatru Forum, 
ați întâmpinat? 

Nu am întâmpinat ”provocări” 

: 
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Link-uri pentru 
materiale ale 
proiectului 
dumneavoastră
: filmulețe, 
fotografii, blog, 
pagină / grup 
facebook, site, 
etc? 

http://www.tineriimpotrivaviolentei.edumanager.ro/despre-noi.html 

http://www.tineriimpotrivaviolentei.edumanager.ro/stiri/142-activitatea-organizaiei-salvai-
copiii-in-proiectul-tinerii-impotriva-violenei.html 

http://is.politiaromana.ro/ipj_iasi/Protejati_va/campanie/sa%20exmatriculam%20violenta.p
df 

 

 

Ce recomandări 
aveți pentru 
folosirea 
metodei? 

- 

Alte 
comentarii? 

- 
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Titlu proiect: Fii activ, creativ, respectă-ți semenii! 

Nume organizație: Asociația Tineri pentru Europa de Mâine Târgoviște 

Persoană de contact (telefon, e-mail): Mândruța ANDREESCU, telefon: 0727068515, e-mail: 
mandrutza_andreescu@yahoo.com 

Oraș / Regiune unde a avut loc proiectul: Târgoviște, jud. Dâmbovița 

Perioadă / durată: 27.07 – 06.08.2012 

Ce probleme au fost abordate în proiect și de ce? În proiect a fost abordată problema unor tinere din 
mediul rural care, deși au capacitatea și își doresc să 
studieze, sunt forțate de părinți să se căsătorească și 
să rămână alături de ei. Visele și dorințele lor, 
aspirațiile pentru un viitor mai bun, se năruie. Ele 
devin astfel victim sigure ale opresiunii și sunt 
nefericite tot restul vieții. 

Scurtă descriere a activităților: Proiectul a presupus un curs de formare pentru 
metoda teatru forum, desfășurat în perioada 29 iulie – 
2 august 2012, finalizat cu formarea unei trupe de 
teatru forum pentru Asociația Tineri pentru Europa de 
Mâine și punerea în scenă a piesei în localitatea 
Dărmănești din județul Dâmbovița. Comuna este una 
unde se acordă o importanță deosebită păstrării 
tradiției, iar subiectul a fost unul de interes. 

Care au fost Beneficiarii direcți și indirecți: Beneficiarii direcți au fost cei 13 tineri care au fost 
formați pentru utilizarea metodei teatru forum, iar 
beneficiarii indirecți, publicul pentru care trupa nou 
formată a susținut reprezentația (aproximativ 60 de 
persoane). Ulterior, tinerii au mai susținut piese de 
teatru forum pentru cel puțin 300 de persoane 
cumulat. 

Care a fost impactul proiectului dumneavoatră 
asupra: 

- Echipei de proiect 
- Beneficiarilor direcți 
- Beneficiarilor indirecți 
- Comunității locale 

Echipa de proiect a fost foarte motivată să formeze 
această trupă, chiar dacă, la un moment dat, tinerii 
cursanți au devenit blazați, plictisiți. Ei au înțeles însă 
încele din urmă metoda, așa că prima reprezentație a 
avut un succes neseperat. Bineînțeles, acest lucru s-a 
datorat și faptului că trainerul a fost tot timpul alături 
de echipă, facilitând partea de forum sub masca 
jockerului. 
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Atât beneficiarii direcți, cât și cei indirecți au înțeles importanța implicării și unității unei 
comunități pentru  a rezolva o problemă cu care se confruntă sau a veni în sprijinul unui om al 
cărui drepturi și libertăți sunt încălcate.  

Comunitatea locală a devenit mai deschisă, mai receptivă la metodele de educație 
nonformală. Din ce în ce mai multe instituții ne cer să punem în scenă piese de teatru cu 
diferite ocazii. 

Care ar fi 
metodele cele 
mai eficiente 
de măsurare a 
impactului 
metodei? Cum 
faceți 
dumneavoastr
ă asta? 

Cred că metoda cea mai eficientă pentru a măsura impactul este intervievarea publicului 
imediat ce piesa se termina, atunci când impresiile sunt proaspete, iar impactul piesei și al 
situației descries poate fi exprimat mai clar. 

Cred că eficiente sunt și chestionarele de feedback pe care publicul să le completeze după 
fiecare piseă. La nivelul organizației am folosit metoda chestionarelor până acum, dar vom 
folosi și metoda interviului înregistrat cu reportofonul sau filmat. 

Pentru a vedea impactul piesei asupra actorilor, am realizat  sesiuni de debriefing după fiecare 
piesă, în care am discutat despre ce a fost bine/rău, cum au vazut ei cele întâmplate etc. 

Ce provocări, 
mai ales 
legate de 
metoda 
Teatru Forum, 
ați 
întâmpinat? 

Până acum , am întâmpinat la început reticența publicului și lipsa de implicare, dar ulterior 
acestea au dispărut și totul a mers bine. De menționat este și faptul că jokerul are un rol foarte 
important în motivarea publicului și implicarea lui în piesă. 

Link-uri 
pentru 
materiale ale 
proiectului 
dumneavoastr
ă: filmulețe, 
fotografii, 
blog, pagină / 
grup facebook, 
site, etc? 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.466407166724984.111759.150186388
347065&type=1  - album foto de la cursul de formare 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.564315146934185.1073741835.15018
6388347065&type=1 – imagini de la una dintre piesele noastre 

Ce 
recomandări 
aveți pentru 
folosirea 
metodei? 

Recomandăm ca metoda să fie folosită după un training la nivel organizațional  sau maăcar 
după participarea la niște workshop-uri interactive despre teatru forum. De asemenea, 
recomandăm ca echipa care face teatru forum să fie mereu unită și să înțeleagă faptul că 
fiecare depinde de fiecare în acest caz. 



TEATRU FORUMCULEGERE DE BUNE PRACTICI

Asociația A.R.T. Fusion multumeste 
celor care au fost parte acestui demers 
si celor ce urmeaza sa se alature lui. 

 

Culegerea de practici îin Teatru Forum 
este deschisa si pentru alte studii de caz 

ce asteapta sa îimparta  

si care vor intregi acest demers.   

Traieste ce citesti ca altfel nu are sens 
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