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  Asociatia A.R.T. Fusion şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor au implementat în perioada 

februarie – noiembrie 2010 proiectul EXIT II care şi-a propus să furnizeze servicii de educaţie non-formală 

tinerilor aflaţi în centre de detenţie în vederea dezvoltării de abilităţi de viaţă necesare reintegrării acestora 

în societate. 

 Proiectul s-a adresat tinerilor aflaţi în centre de reeducare, dar şi lucrătorilor de tineret implicați în 

activităţi pentru tinerii cu nevoi speciale. Cauzele pentru care un tânăr ajunge în detenţie îl împiedică pe 

parcursul vieţii să dezvolte abilităţi de viaţă necesare pentru o integrare armonioasă în societate. Prin 

urmare, acest proiect a urmărit să suplinească şi să acopere acest deficit de abilităţi de viaţă capacitând 

tinerii din grupul ţintă să se intregreze în societate.  

EXIT II este un proiect ce s-a desfășurat la nivel naţional implicând un număr de 6 centre de 

reeducare coordonate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor din: Craiova, Tichileşti, Tg.Ocna, 

Buziaş, Găeşti şi Târgu Mureş. 

 

Obiectivele proiectului au vizat: 

 

 Dezvoltarea competenţelor Asociaţiei A.R.T Fusion  de a furniza servicii  de  educaţie non-formală- 

Teatru Forum ( instrument social de intervenţie comunitară) pe termen lung.  

 În cadrul proiectului s-a realizat instruirea a 24 formatori din comunitate şi personal din centrele de 

reeducare şi formarea de competenţe în livrarea şi coordonarea de activităţi non-formale specifice 

Teatrului Forum (Teatrul Celor Opresaţi) 



 Dezoltarea abilităţilor de viaţă a 120 de tineri aflaţi în 6 penitenciare de minori şi  tineri şi 

centre de reeducare din Romania.  

 Au fost implicați 120 de tineri din centrele de reeducare pentru dezvoltarea de competenţe precum: 

lucru în echipă, gândire critică, creativitate, adaptabilitate, comunicare, folosind metoda Teatrului 

Celor Opresaţi (Teatru Forum). Ȋn perioada de implementare a proiectului au avut loc 12 

reprezentaţii de Teatru Forum în comunităţile de acţiune 

 Diseminarea de bune practici din sfera artelor participative în rândul a 100 de organizaţii şi 

instituţii care lucrează cu tineri dezavantajaţi la nivel naţional- în special cei privaţi de libertate. 

 

Asociaţia A.R.T. Fusion diseminează rezultatele acestui proiect prin Ghidul de bune practici pentru 

metoda de teatru forum, Curriculum Teatru Forum și a filmului de prezentare a proiectului.  

Acest proiect a fost finanţat de Guvernul României, Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul de Plăţi si 

Contractare Phare prin asistenţa financiară din partea proiectului Facilitatea de Tranziţie 

2007/19343.03.03 - Integrarea în societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor 

dezavantajate, proiect al Comisiei Europene cu numarul AB 33. 

 

 

 

 



Curriculum Teatru Forum este o experiență planificată de educație care are ca scop dezvoltarea de 

competenţe în rândul copiilor şi tinerilor folosind ca metodologie de baza  Teatru Forum ca mijloc de 

intervenţie socială. 

 

Curriculum Teatru Forum  îşi propune: 

 

 să ofere  o experienţă de învățare unui grup larg de tineri  

 să  fie flexibil şi structurat pentru a da uşurinţă în folosire 

 să atingă obiectivele, misiunea Asociaţiei A.R.T. Fusion şi a proiectului E.X.I.T II 

 să folosească resursele cele mai potrivite pentru a atinge nevoile beneficiarilor 

 să ţină cont de caracteristicile vârstei beneficiarilor finali (tineri din centrele de reeducare) 

 să fie bazat pe ceea ce vrem ca tinerii să ştie, să facă şi să fie (cunoştinţe, abilităţi, atitudini) 

 să se bazeze pe competențele pe care tinerii le dobândesc și nu pe cât de mult este livrat către ei 

 să demonstreze ce au învățat tinerii 

 



Fiecare întâlnire este construită astfel încât să puteţi alege, din activităţile propuse, metodele pe care le 

consideraţi cele mai relevante pentru grupul de tineri cu care se lucrează, ţinând cont de:  

 

 vârsta participanţilor 

 obiectivele de învăţare aşteptate 

 preferinţele participanţilor 

 stilul facilitatorilor și al  Jokerilor 

 secvenţa activităţilor  

 spațiul de desfășurare 

 materialele necesare, etc. 

Pentru o citire mai uşoară a curriculumului, la începutul fiecărei componente a acestuia, puteţi vizualiza 

structura tabelară a sa. În structura tabelară sunt cuprinse:  

 săptămâna în care s-ar putea desfășura atelierul 

 denumirea atelierului 

 obiectivele de învăţare pentru fiecare atelier în parte, structurate în: cunoştinţe, abilităţi şi 

atitudini. 

 

În tabelul de mai jos puteţi identifica fiecare dintre aceste aspecte : 

 



 

Săptămâna Denumirea atelierului 

Obiectivele atelierului - ce vor dobândi participanţii la sfârşitul acestui 

atelier 

(C-cunoştinţe, A-abilitaţi, V-atitudini): 
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1.Eu şi proiectul E.X.I.T. II 

C - Participanții vor descrie pe scurt ce înseamnă proiectul E.X.I.T. II 

C - Participanții vor descrie care sunt rezultatele așteptate la sfârșitul 

proiectului 

C-Participanții  vor cunoaște echipa în care vor lucra în cadrul proiectului 

A-Participanții vor putea identifica modul în care acest proiect îi va ajuta și 

motiva pe termen lung 

C/A-Participanții vor identifica motivele pentru care implicarea lor în proiect 

aduce un beneficiu atât lor cat și comunității   

C-Participanții vor descrie care sunt pașii pe care îi vor parcurge pana vor 

ajunge la rezultatele finale ale proiectului 

2.Echipa mea 

C-Participanții se vor cunoaște cât mai bine în cadrul echipei 

A-Participanții vor da un nume echipei lor de teatru forum 

A-Participanții vor demonstra abilitatea de a construi un contract de valori al 

grupului, după care se vor ghida  până la finalizarea proiectului 

A-Participanții vor începe să-și dezvolte abilitatea de a lucra împreună 

A- Participanții vor demonstra abilitatea de a-și face un plan de învățare  

specific proiectului EXIT  
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3. Ce este Teatru Forum 1 

 

C-Participanții vor identifica ce este teatrul și teatrul celor opresați 

C-Participanții vor putea defini concepte ca: actor, public, scenariu, regie, 

joker și cum funcționează acestea în teatru forum și în cadrul echipei lor 

C-Participanții vor putea descrie ce tipuri de personaje pot exista într-o piesă 

de teatru forum 

C-Participanții vor putea identifica o situație de opresiune în societate dar și o 

situație de opresiune prin care au trecut ei 

A-Participanții vor recunoaște importanța întregii echipe în construcția finală a 

piesei/pieselor de teatru 

A- Participanții vor demonstra abilitatea de a lucra împreună 

V- Participanții vor deveni mai deschişi spre cunoaștere 

 

 

4. Ce este Teatru Forum 2 

 

A-Participanții vor  identifica  situații de opresiune din comunitate  

A- Participanții își vor dezvolta abilitatea de a lucra ȋn echipă  

A- Participanții vor demonstra creativitate - abilitatea de a dezvolta idei noi și 

originale 

V- Participanții își vor dezvolta nivelul de încredere în membrii grupului 
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5. Experimentează 

“jocxerciţii” pentru actori 

şi non-actori 

încredere, spațiu, ritm, 

respirație, integrare, 

dinamizare 

A- Participanții vor explica motivele pentru care vor experimenta seria de 

exerciții pentru actori și non-actori 

A- Participanții vor  experimenta metode specifice actorilor, cu ajutorul cărora 

vor deveni mai conștienți de mediul înconjurător  

 A- Participanții vor  experimenta metode specifice actorilor cu ajutorul cărora 

își vor dezvolta expresivitatea și capacitatea de a transmite și a primi mesaje 

într-un mod coerent folosindu-și toate simțurile și corpul 

A-Participanții își  vor dezvolta  capacitatea de a folosi eficient limbajul 

verbal, paraverbal și non-formal 

V- Participanții își vor dezvolta nivelul de încredere în membrii grupului  

V- Participanții vor empatiza mai mult  cu membrii grupului 

V-Participanții vor fi mai respectuoși față de ceilalți membri ai grupului 

 

 

 

6. Experimentează 

“jocxerciţii” pentru actori 

si non-actori 

*încredere, spaţiu, ritm, 

respiraţie, integrare, 

dinamizare 

 

A- Participanții vor explica motivele pentru care vor experimenta seria de 

exerciții pentru actori și non-actori 

A- Participanții vor  experimenta metode specifice actorilor cu ajutorul cărora 

vor  deveni mai conștienți de mediul înconjurător  

 A- Participanții vor  experimenta metode specifice actorilor cu ajutorul cărora 

își vor dezvolta expresivitatea și capacitatea de a transmite și a primi mesaje 

într-un mod coerent folosindu-și toate simțurile și corpul 

A-Participanții își  vor dezvolta  capacitatea de a folosi eficient limbajul 

verbal, paraverbal și non-formal 

V- Participanții își vor dezvolta nivelul de încredere în membrii grupului  

V- Participanții vor empatiza mai mult  cu membrii grupului 

V-Participanții vor fi mai respectuoși față de ceilalți membri ai grupului 
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7.  Improvizație 

jocuri și exerciții specifice 

 

A- Participanții vor  exersa  abilitatea de a improviza și de a lua decizii rapide 

A- Participanții își vor demonstra abilitatea de a fi creativi 

A- Participanții își  vor dezvolta abilitatea de a comunica eficient folosind 

diverse mijloace de comunicare 

A- Participanții își dezvolta abilitatea de a asculta activ și a avea reacții 

8.Improvizație 

Jocuri și exerciții specifice 

 

A- Participanții vor  exersa  abilitatea de a improviza și de a lua decizii rapide 

A- Participanții își vor demonstra abilitatea de a fi creativi 

A- Participanții își  vor dezvolta abilitatea de a comunica eficient folosind 

diverse mijloace de comunicare 

A- Participanții își dezvolta abilitatea de a asculta activ și a avea reacții 
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9.Putere și opresiune 

(teatru cu imagini/teatru 

cu statui) 

 

A- Participanții vor putea descrie ce înseamnă o relație de putere (obiect - 

obiect, obiect-persoană, persoană -  persoană) și care este conexiunea cu 

Teatru Forum 

A- Participanții vor demonstra abilitatea de a identifica o situație de opresiune 

folosind teatru cu imagini 

A- Participanții vor descrie modul în care percepțiile sunt diferite și cum ar 

trebui să le privească în contextul unei piese de teatru 

10.Putere si opresiune 

(teatru cu imagini/teatru 

cu statui) 

 

A- Participanții vor putea descrie ce înseamnă o relaţie de putere (obiect - 

obiect, obiect-persoana, persoană - persoană) și care este conexiunea cu 

Teatru Forum 

A- Participanții vor demonstra abilitatea de a identifica o situație de opresiune 



folosind teatru cu imagini 
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11. Construcție scenariu 

de teatru forum - 1 

 

A- Participanții vor putea identifica situații de opresiune realiste 

A- Participanții vor putea identifica situații de opresiune cu care se confruntă 

grupul țintă al reprezentațiilor lor găsind conexiuni între cele doua teme 

A- Participanții vor demonstra abilitatea de a fi creativi propunând scenarii  cu 

care ar putea să se confrunte ei sau grupul țintă pentru care vor face 

reprezentațiile de teatru 

A- Participanții exersează abilitatea de a  gândi critic  

A- Participanții  exersează abiltatea de a scrie un scenariu de teatru forum  

 

 

12.Construcție scenariu de 

teatru forum  – 2 

 

A- Participanții vor putea identifica situații de opresiune cu care se confruntă 

ei înşişi  sau grupul țintă pentru care vor face reprezentația 

A- Participanții vor demonstra abilitatea de a fi creativi propunând scenarii de 

opresiune 

A- Participanții vor exersa abilitatea de a da și de a primi feedback 

A- Participanții vor exersa abilitatea de a  lua decizii repede - abilitatea de a 

aduna informații, de a evalua opinii în scopul de a lua decizii  

A- Participanții exersează abilitatea de a  gândi critic  

A- Participanții  exersează abilitatea de a scrie un scenariu de teatru forum 

V- Participanții demonstrează perseverență și responsabilitate în construcția 

scenariului 
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13.  Construcție scenariu 

teatru forum/Repetiţii-  3 

 

A- Participanții vor demonstra abilitatea de cunoaștere și interiorizează 

motivația fiecărui personaj și unde vrea să ajungă cu el 

A- Participanții demonstrează capacitatea de a dezvolta personajele pe care le 

joacă 

A- Participanții vor  improviza  și  vor exersa abilitatea de a găsi soluții la 

situații de opresiune pentru subiectul propus 

A- Participanții demonstrează  abilitatea de a gândi critic 

 A- Participanții vor exersa rolurile distribuie în cadrul piesei de teatru forum 

A- Participanții demonstrează capacitatea de autoevaluare în cadrul echipei 

sale căutând să se îmbunătățească 

A- Participanții aplică compenţele de lucru în echipă  

V- Participanții au o abordare pozitivă în abordarea scenariului 

 

 

 

14.  Repetiții Piesa Teatru 

Forum 

 

A- Participanţii vor demonstra abilitatea de cunoaşte şi interioriza motivaţia 

fiecărui personaj si unde vrea sa ajungă cu el 

A- Participanţii demonstrează capacitatea de a dezvolta personajele pe care le 

joaca 

A- Participanţii vor  improviza  şi  vor exersa abilitatea de a găsi soluţii la 

situaţii de opresiune pentru subiectul propus 

A- Participanţii demonstrează  abilitatea de a gândi critic 

 A- Participanţii vor exersa rolurile distribuie în cadrul piesei de teatru forum 

A- Participanţii demonstrează capacitatea de autoevaluare în cadrul echipei 

sale căutând să o îmbunătăţească 

A- Participanţii aplică compenţele de lucru în echipa  

V- Participanţii au o abordarea pozitiva în abordarea scenariului 
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15. Simulare de Teatru 

Forum 

 

A- Participanţii demonstrează abilitatea de a da şi a primi feedback A- 

Participanţi demonstrează capacitatea de se autoevalua şi de a propune 

strategii de îmbunătăţire 

A- Participanţii vor simula o piesa de teatru forum pentru alţi beneficiari din 

centre sau penitenciare pentru a putea fi pregătiţi pentru reprezentaţiille de 

teatru forum 

A- Participanţii demonstrează abilitatea de a identifica posibile soluţii care ar 

putea veni din partea spectatorilor şi posibile reacţii ale “personajelor” la 

soluţiile propuse 

* după atelierul 15 vor urma reprezentaţiile propriu-zise 

 

 

16. Evaluarea 

competentelor 

 

A- Participanţii demonstrează capacitatea de se autoevalua şi a se îmbunătăţi 

după reprezentaţia propriu-zisa 

A- Participanţii vor demonstra abilitatea de a-şi evalua competenţele 

dobândite în cadrul proiectului şi modul în care aceste vor putea fi folosite pe 

termen lung în viata de zi cu zi 

A- Participanţii vor demonstra abilitatea de a sărbători rezultatele la nivel 

individual dar şi la nivel de echipă 

 



În tabelul  de mai jos puteţi vizualiza modul de construcţie al fiecărui atelier de teatru forum. 

 

NUME  ATELIER Durata atelierului SĂPTĂMÂNA 

 Obiective specifice de învăţare (V.A.C.)- 

valori, abilităţi şi cunoştinţe: 

Ce ar trebui să știe să facă sau să cunoască 

participanţii după parcurgerea atelierului. 

Acestea sunt mai tangibile și evaluabile 

după derularea proiectului. 

 

Concepte: 

 Cuvinte care vor trebui 

explicate și care reprezintă 

concepte noi și importante 

de învățat într-un atelier. 

 

Materiale de lucru: 

Sunt caiete, markere, flipchart-uri scrise, 

filme, etc., orice instrument necesar pentru 

derularea corespunzătoare a atelierului. 

Metodele non-formale folosite/ Timp pentru fiecare metoda: 

 Aici sunt listate metodele non-formale folosite cât şi timpul recomandat pentru fiecare metodă în parte. 

Descrierea fiecărei activităţi: 

Prezintă pas cu pas fiecare activitate pe care ar putea să o facă facilitatorul 

pentru a  atinge obiectivele de învățare din cadrul fiecărui atelier. 

 

 Întrebări de procesare/debrifing: 

 Aici regăsim  întrebările de procesare sau 

debrifing pe care facilitatorii sunt 

recomandaţi să le folosească după activităţi 

pentru a atinge obiectivele de învăţare. 



 Aceste întrebări sunt foarte importante 

pentru procesul de învăţare al 

participanţilor. 

 

 

 

Alte recomandări/idei: 

Aici se găsesc diverse recomandări de activităţi sau alte 

aspecte de luat în considerare pentru întâlnirea 

respectivă. 

 

 Bibliografie/Resurse pentru documentare: 

Pentru că nu plecăm de la premisa că un faciliator este un 

expert în teatru forum  sau în activități de formare, această 

secțiune oferă pentru cei interesați surse cu informații 

suplimentare şi bibliografie pentru fiecare atelier. 

 



 În urma parcurgerii celor 16 ateliere ne propunem să dezvoltam competenţe din sfera comunicării, 

relaţionării, creativităţii, luării deciziilor,  autoevaluarii şi nu în cele din urmă din sfera lucrului în echipă. Toate 

aceste competenţe descrise în detaliu le puteţi identifica mai jos. Este important de reţinut că participanţii în 

cadrul atelierelor vor cunoaşte de la început competentele pe care pot să le dobândească iar în cadrul 

ultimului atelier vor putea să identifice dacă aceste competenţe au fost obţinute şi până la ce nivel. 

 

COMPETENTE ( cunoştinţe, abilitaţi, atitudini) 

Competenţe din sfera comunicării si relaţionării 

 Comunică nevoile, aşteptările şi temerile 

 Comunică ideile şi părerile membrilor grupului 

 Capacitatea de a-şi folosi mai bine în 

comunicare toate simţurile şi corpul 

 Dezvoltă capacitatea de a folosi eficient 

limbajul verbal, paraverbal şi non-formal 

 Îşi dezvoltă expresivitatea şi capacitatea de a 

Competente din sfera creativităţii si luării 

deciziilor 

 Gândeşte creativ - abilitatea de a 

dezvolta idei originale şi soluţii 

inovatoare 

 Abordează probleme şi soluţii într-un 

mod flexibil - construieşte conexiuni 

între elemente 

 Dezvoltă capacitatea de a improviza 



transmite şi a primi mesaje într-un mod coerent 

 Acultă activ şi înţelege 

 Negociază activ şi responsabil 

 Dă şi primeşte feedback   

 Cunoaşte şi are abilitatea de a recunoaşte mai 

uşor propriul corp, relaţiile cu mediul extern 

(obiecte, spaţiu, volum, alte persoane); 

 Dezvoltă capacitatea de a se adapta uşor în 

comunicare şi relaţionare cu membrii grupului 

de actori 

repede şi de a găsi soluţii la situaţii de 

opresiune 

 Dezvolta capacitate de adaptare şi 

flexibilitate 

 Ia decizii - abilitatea de a aduna 

informaţii, de a evalua opinii în scopul 

de a lua decizii  

 Gândeşte critic şi are o abordare 

pozitivă în rezolvarea  problemelor 

 

Competenţe din  sfera autoevaluării şi lucrului in echipa 

 Conştientizează  nevoia de a învăţa pentru a produce dezvoltare atât la nivel personal cât şi la 

nivelul grupului 

 Este capabil să  se autoevalueze în cadrul echipei sale şi să caute să se îmbunătăţească 

 Lucrează şi colaborează cu persoane diferite în echipa sa 

 Empatizează cu membrii clubului şi îi respectă  

 Identifică rolul său în cadrul echipei  dar şi rolul celorlalţi membri 

 Aplică competenţe de lucru în echipa în diferite situaţii de conflict sau criza, etc. 



 

Numele atelierului:  

1. Eu şi proiectul EXIT 

 

Durata atelierului: 

3 h 

 

Săptămâna 

UNU (1) 

 

Obiective de invăţare specifice ( V,A,C)- 

valori/atitudini, abilităţi , cunoştinţe 

c-participanţii vor descrie pe scurt ce 

înseamnă proiectul EXIT II 

c-participanţii vor descrie care sunt 

rezultatele proiectului 

c-participanţii  vor cunoaşte echipa în care 

vor lucra în cadrul proiectului 

a-participanţii vor identifica care sunt 

aşteptările şi temerile lor de la acest proiect 

a-participanţii vor putea identifica modul în 

care acest proiect îi va ajuta şi motiva pe 

Concepte atinse : 

 

 Proiect 

 Rezultatele proiectului 

Materiale necesare: 

flipchart, markere, fotografii ( la alegere 

ȋn funcţie de metoda aleasa),  foi 

colorate, markere, pixuri, lista de 

prezenta, ghidul Teatru Forum, filmul 

teatru forum, formular feedback 

participanţi 

 



termen lung 

C/A- Participanţii vor identifica motivele 

pentru care implicarea lor în proiect aduce 

un beneficiul lor cât şi comunităţii 

C - Participanţii vor descrie care sunt paşii 

pe care îi vor parcurge pana vor ajunge la 

rezultatele finale ale proiectului; 

 

Metode non-formale folosite/ Timp: 

 Prezentare - Bine aţi venit- 10 minute 

 Discuţie - Sondarea cunoştinţelor – 10 minute 

 Prezentare - Prezentarea structurii următoarelor întâlniri- 10 minute 

 Joc de cunoaştere - 30 minute 

 Prezentare EXIT II- 30 minute 

 Lucru pe grupe- Beneficiile implicării- 30 minute 

 Joc de cunoaştere - 20  minute 

 Aspecte administrative -  10 minute 

                                                                                                             



Descrierea activităţii; 

 

1.Bine aţi venit–prezentarea facilitatorilor:  

Facilitatorii din echipa de la nivel local se vor întâlni cu participanţii - tinerii din 

proiect - şi se vor prezenta echipei de tineri cu care vor lucra. Odată ce au sosit 

toţi potenţialii participanţi în sala de activităţi, aceştia vor fi invitaţi se aşeze 

(de preferinţa în cerc sau semicerc, pe scaune). Facilitatorii  se vor prezenta 

folosind o metoda cat mai relaxantă sau dinamică. Se pot alege mai multe 

metode de a se prezenta : prezentare liber vorbită, prezentare cu fotografii şi 

imagini din viaţa facilitatorului astfel încât să sublinieze câteva caracteristici 

ale facilitatorului (proiecţie), sau, se poate face un desen pe o foaie de 

flipchart care să îl reprezinte. De aici trebuie să reiasă: numele, ocupaţia, 

motivul pentru care este în aceste proiect, câteva caracteristici. 

 

2. Sondarea cunoştinţelor despre proiect: participanţii vor fi întrebaţi dacă 

ştiu motivul pentru care se află la aceasta întâlnire, dacă ştiu ce înseamnă 

teatru forum, dacă au jucat vreodată într-o piesă de teatru forum.  Scopul 

acestei activităţii este  de a le oferi participanţilor oportunitatea de a-şi da cu 

părerea despre ce înseamnă acest proiect pentru a sonda care este motivaţia 

pentru care au fost interesaţi să participe. Activitatea  este o activitate 

introductiva pentru activităţile care urmează. În aceste sens ca şi facilitatori vă 

veţi da seama cam ce imagine au tinerii despre un astfel de proiect. 

 

 Întrebări de procesare/debrifing ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Prezentarea structurii întâlnirii:  

Se va prezenta participanţilor că până la sfârşitul proiectului vor mai avea loc 

16 întâlniri - fiecare întâlnire va dura  maxim 3 ore. În cadrul fiecărei întâlniri se 

vor face o serie de jocuri pentru non-actori în cadrul cărora ei vor participa. 

Aceste jocuri sunt specifice grupurilor de actori şi îi va ajuta pe ei să se 

pregătească pentru a fi actori în cadrul piesei de teatru pe care o vor juca. 

În aceste sens tinerii vor trebui să fie pregătiţi pentru astfel de jocuri: 

 jocuri de încredere  

 jocuri de echipă 

 jocuri de comunicare 

 jocuri de spaţiu 

 jocuri de ritm 

 jocuri de improvizaţie 

 jocuri de dinamizare 

Multe din aceste jocuri îi vor pune  pe tineri în situaţii în care s-ar putea să se 

simtă ridicoli, dar tocmai acest lucru e important, să fie pregătiţi pentru orice 

situaţie atunci când vor fi actori pe scena. 

 

 

4.Joc de cunoaştere: 

Înainte de a prezenta proiectul vom face un joc de cunoaştere. 

Varianta 1: Sunt unic. Participanţii se vor aşeza în cerc pe scaune. Fiecare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cum vi s-a părut exerciţiul? Aţi aflat 

ceva nou despre colegii voştri? De ce 

credeţi că e importanta să ne 

cunoaştem? Ce spune acest exerciţiu 

despre noi? Cum putem să folosim 

aceste informaţii în cadrul grupului 



participant îşi va lua 2 minute sa se gândească la ceva care îl face pe el unic în 

grupul mare. După ce fiecare s-a gândiţi la ceea ce îl face unic fiecare va trebui 

sa spună de ce este unic, fiecare pe rând. De exemplu: “Sunt unic pentru ca am 

zburat cu avionul”. Fiecare pe rând va spune de ce este unic. Daca mai este 

cineva care este unic din acelaşi motiv va trebui să ridice mana ca să fie vizibil, 

sau se pot ridica în picioare şi să spună tare “ ŞI EU”. 

 

Varianta 2: 

Toţi vecinii mei - participanţii se vor aşeza pe scaune într-un cerc. Un jucător 

va fi în mijloc (pentru început un lider, pentru a demonstra jocul). Toţi ceilalţi 

participanţi vor sta pe scaun. Scopul jucătorului din mijloc este sa ocupe un loc 

pe unul din scaune spunând o afirmaţie de genul: “Toţi vecinii mei care au 

fraţi” (de exemplu). Toţi cei care au fraţi trebuie să se ridice de pe scaune să 

ocupe un loc - altul decât cel pe care l-au avut iniţial. Persoana din mijloc va 

încerca să ocupe cât de repede unul din locurile libere. Cine va rămâne fără 

scaun va fi în mijloc. Cel rămas în mijloc va continua cu afirmaţii: Toţi vecinii 

mei cărora le place muzica clasică (de exemplu). Şi tot aşa pana au fost măcar 

jumătate de participanţi în mijloc. 

 

 

5.Prezentarea generala a proiectului E.X.I.T. II: 

După finalizarea jocului de cunoaştere se face o prezentare a proiectului din 

care tinerii vor trebui sa reţină că: 

nostru de teatru? 

 

 

 

 



 vor pregăti o piesă de Teatru Forum pe care o vor juca  pentru alţi 

tineri din comunitate 

 piesa o vor putea juca şi în alte contexte 

 se vor întâlni cel puţin o dată pe săptămâna să lucreze la piesă 

 va fi distractiv, dar va fi şi muncă de făcut deci să se aştepte la 

DISTRACŢIE şi MUNCA 

 personajele din piesa vor fi create chiar de ei înşişi 

 se vor implica ȋn jocuri diverse – pentru că actorii când se pregătesc 

pentru o piesă trebuie să exerseze pentru a-şi intra ȋn rol. E important 

să lucram cu corpul şi cu mintea pentru a putea fi buni actori. 

 nu este o competiţie. Vor putea juca mai mulţi şi vor putea schimba 

rolurile între ei 

 vor avea la dispoziţie un buget pentru materiale, recuzită,  materiale 

de promovare 

 la sfârşitul proiectului experienţa lor va fi prezentată într-o carte de 

teatru forum şi într-un film de prezentare 

 în urma acestui proiect ne dorim ca ei să îşi dezvolte anumite 

competenţe şi abilităţi (şi aici ar fi bine să le prezentaţi competenţele 

din curriculum -  citite şi explicate un pic pe înţelesul lor) 

 

IMPORTANT: Dar ce este o piesa de Teatru Forum - foarte pe scurt. Aici se 

poate prezenta pe scurt ce reprezintă o piesa de teatru forum. Mai multe 



detalii puteţi să citiţi în Ghidul de Teatru Forum pe care deja l-aţi primit la 

training sau de pe www.teatruforum.ro 

 

6.Beneficiile mele în urma participării la acest proiect: se va împărţi grupul în 

3 echipe folosind jocul: Huan He, Iantzi, Xi Lu. 

Fiecare grup va reprezenta o familie. În interiorul fiecărei familii fiecare va 

trebui să îşi desemneze un rol in familie. De exemplu: Huan He bunica, Huan 

He Copilul Gălăgios, etc. 

După ce fiecare şi-a desemnat un rol în grupa sa,  la un START al facilitatorului 

vor trebui sa se plimbe prin sală şi să facă cunoştinţa cu alţi membri ai 

celorlalte două familii. Odată ce cineva din familia Huan He a făcut cunoştinţa 

(dând mana) cu cineva din familia Xi Lu vor trebui să îşi schimbe numele de 

familie intre ei. 

De exemplu: 

Huan He Căţelul face cunoştinţa cu Xi Lu Bunica. HuanHe Căţelul devine Xi Lu 

Bunica şi invers. Fiecare trebuie să facă cunoştinţa cu altcineva de mai multe 

ori încercând să ţină minte în ce s-a schimbat după ce a dat noroc, totul până 

când facilitatorul spune STOP. Când facilitatorul spune stop fiecare va trebuie 

să ţină minte ultimul nume pe care l-a primit (deci nu primul nume, ultimul). La 

un semn al facilitatorului toţi cei care au ultimul nume Huan He se aşează în 

familia Huan He, toţi cei care au rămas cu numele Xi Lu se aşează la Xi Lu, toţi 

cei care au rămas cu Iantzi se aşează la Iantzi.  

Daca nu s-au format nişte familii egale facilitatorul va încercă să ii aşeze în 

http://www.teatruforum.ro/


numere egale. 

Fiecare familie va trebui să stea la un loc şi vor trebui să se gândească de ce ar 

vrea ei sa fie în acest proiect. Se poate da de asemenea fiecărui grup o foaie de 

flipchart şi markere şi fiecare grup poate să facă pe foaia de flipchart un desen 

prin care să reprezinte care cred ei că vor fi beneficiile implicării în aceasta 

piesă de teatru pe care o vor face împreuna. Pentru ajutor se pot scrie pe 

flipchart competenţele pe care ar putea să şi le dezvolte. 

 

 Important: La fiecare grupă va veni câte un facilitator care prin întrebări îi va 

ajuta să răspundă la aceasta întrebare. După ce fiecare grupă şi-a făcut sarcina 

vor trebui să delege pe cineva care să vina să spună un rezumat a ceea ce au 

lucrat. Dacă nu vrea nimeni să vină atunci vor trebui să explice facilitatorului 

care va prezenta. Dar facilitatorii vor trebui să ii încurajeze sub motivaţia că 

vor fi actori şi că vor trebui să se obişnuiască să vină în faţă şi să vorbească 

unui public - în acest sens fiecare exerciţiu care se face are un scop şi 

reprezintă o provocare pentru ei pentru a deveni mai buni actori. 

Aceste exerciţiu este foarte important pentru a afla motivaţia lor şi a ne folosi 

de ea pentru a încuraja şi motiva grupul să ajungă la un rezultată final. 

 

7.Joc de cunoaştere 2: Pentru a se cunoaşte mai bine se mai  introduce un joc 

de cunoaştere. 

Varianta 3:  grupul se va aşeza în cerc/semicerc în ordine alfabetică a 

prenumelui şi de la un capăt la celălalt fiecare va trebui să spună numele, 



vârsta si o caracteristică reprezentativă a lui care începe cu lidera prenumelui. 

Exemplu: Sunt Ana, am 14 ani şi sunt Activă.  Cel de lângă el va trebui să spună 

numele şi caracteristica ce tocmai au fost spuse urmate de numele său şi o 

caracteristică proprie. Va merge tot aşa pâna la capăt. Ultima persoană va 

trebuie să spună astfel numele şi caracteristicile celor de dinainte. 

 

 

8.Aspecte administrative - Închiderea întâlnirii:  

După fiecare sesiune se va evalua în ce măsura le-a plăcut sesiunea şi dacă 

obiectivele fiecărei sesiuni au fost atinse prin completarea  formularului de 

evaluare. Vezi anexa 1.  

Se completează lista de prezenţă, se anunţă sesiunea următoare, se prezintă 

pe scurt ce se va face în sesiunea următoare pentru motivare. Facilitatorii vor 

mai rămâne 15 minute pentru pregătirea sesiunii următoare. 

 

 Alte recomandări/Idei:  

1.Bine aţi venit: recomandăm ca atmosfera să fie cât mai 

destinsă, relaxată, să fie anunţaţi că “nu se pun note”, să se 

creeze un non-formal. Modul de prezentare depinde şi de 

stilul de abordare al  fiecărui facilitator. În general atmosfera 

se doreşte activă iar participanţii să poate interveni cu 

întrebări. 

4. Dacă voi consideraţi că aceste jocuri nu sunt foarte 

Resurse suplimentare de documentare: 

 Asociaţia A.R.T. Fusion, 2007, Teatru Forum - 

instrument cultural de intervenţie sociala, 

Editura Stephanus 

 www.teatruforum.ro 

 



potrivite pentru beneficiari, atunci pot fi adaptate pentru a 

reduce orice grad de periculozitate. 

7. E recomandat chiar de la prima întâlnire să se facă un 

dosar unde să se adune toate listele de prezență şi 

documentele necesare fiecărei echipe. 

  

 

 

Numele atelierului:  

2. Echipa mea 

 

Durata atelier: 

3 h 

 

Săptămâna 

UNU (1) 

 

  Obiective de ȋnvăţare specifice (V,A,C)- 

valori/atitudini, abilităţi , cunoştinţe 

C - Participanţii se vor cunoaşte cat mai bine în 

cadrul echipei 

A- Participanţii vor da un nume echipei lor de 

teatru forum 

A- Participanţii vor demonstra abilitatea de a 

construi  un “contract de valori al grupului” după 

care vor funcţiona până la finalizarea proiectului 

A- Participanţii vor începe să-şi dezvolte abilitatea 

de a lucra împreună; 

Concepte atinse : 

 contract de valori 

 plan personal de 

învăţare 

 

 

Materiale necesare: 

Foi de flipchart, markere, 3 

farfurii de plastic mari, lista de 

prezenţă, formular feedback 

participanţi 

 



A- Participanţii vor demonstra abilitatea de a-şi 

face un  plan de învăţare  specific proiectului EXIT 

Metode non-formale folosite/ Timp: 

Joc de echipă/ritm -  30 minute 

Contractul de valori - 20 minute 

Joc de echipă - 40 minute 

Lucru pe grupe - echipa mea - 30 minute 

Povestire - 15 minute 

Lucru individual - 15 minute 

Aspecte administrative -10 minute                                                                                                           

 

Descrierea activităţii: 

 

1. Joc de spargere a gheţii/ joc de echipă/ joc de ritm:- 1,2,3 

Participanţii se vor fi împărţiţi în grupe de câte doi. Se vor forma echipe de câte două 

persoane. Se va explica faptul că regulile acestui joc sunt pentru a stimula atenţia şi 

gândirea rapidă- aspecte care le sunt necesare actorilor atunci când sunt pe scena şi 

mai ales când trebuie să dea replici rapide. 

Astfel fiecare membru al echipei de doi va sta faţă în faţă. Ȋn urma deciziei membrilor 

grupului cineva va începe să numere. Echipa va trebui  să numere până la cifra 3 astfel. 

Exemplu: Radu şi Daniel sunt o echipă 

 Întrebări de 

procesare/debrifing: 

 

1.Cum v-aţi simţit în timpul 

jocului numărând? Cât de greu 

vi se pare să număraţi aşa?Ce s-

a întâmplat când a crescut 

gradul de dificultate şi s-a 

introdus mişcare şi sunete?Cât 

de greu/uşor v-a fost să 



Radu spune 1, repede Daniel spune 2, Radu spune 3, Daniel spune 1 de la început, 

Radu spune 2, Daniel spune 3 - în consecinţa fiecare trebuie să numere unul după altul 

până la 3 astfel încât să se creeze un ritm. 

După ce fiecare echipa a numărat până la trei  de mai multe ori astfel încât să existe 

un ritm şi fără să râdă, facilitatorul va complica un pic regulile astfel. 

Echipa de doi va trebui să stabilească împreuna ca în loc de cifra 2 vor trebui să 

introducă  o mişcare a corpului şi un sunet pe care o să-l folosească de fiecare dată 

când trebuie să spună cifra doi. Imediat ce fiecare echipa şi-a stabilit mişcarea şi 

sunetul încep să numere astfel: 

Radu 1 

Daniel (mişcare şi sunet - fără să spună 2) 

Radu  3 

Daniel 1 

Radu (mişcare si sunet - fără sa spună 2) 

Daniel 3 

Radu 1 

Daniel (mişcare si sunet- fără sa spună 2) 

.................................................................. 

Şi aşa mai departe pana când  fiecare echipa reuşeşte să facă un ritm constant. 

Facilitatorul va trebui să îi încurajeze să fie serioşi pentru că e un exerciţiu important 

pentru actori, chiar dacă ar putea să para “caraghios” aşa cum ar putea să li se pară 

multe exerciţii de teatru. 

Facilitatorul crește iarăşi provocarea echipelor întrucât de data aceasta se va înlocui şi 

menţineţi ritmul?Cine a simţit la 

fel? Ce concluzii aţi tras în urma 

acestui exerciţiu?Ce aţi invitat 

din acest exerciţiu?Cum e să 

lucrezi în echipă de doi în acest 

exerciţiu?Cum credeţi că va fi să 

lucraţi mai mulţi şi cu mai multe 

numere şi mişcări?Cum credeţi 

că va ajuta acest exerciţiu în 

piesa de teatru pe care o să o 

construiţi voi?De ce credeţi că 

pentru actori e important să 

aibă ritm, să reacţioneze repede 

şi să fie atenţi?Ce o să faceţi 

data viitoare când o să mai aveţi 

un exerciţiu de acest gen? 

 

 

 



cifra trei cu un alt sunet şi o altă mişcare astfel: 

Radu 1 

Daniel – mişcarea şi sunetul care înlocuia 2 

Radu – o nouă mişcare şi un nou sunet care înlocuieşte 3 

Daniel 1 

Radu - mişcarea şi sunetul care înlocuia 2 

Daniel -  mişcarea şi un  sunetul care înlocuieşte 3 

.......si aşa mai departe 

În acest sens în final va ieşi ca o mişcare ritmică pentru fiecare echipă. După ce toata 

lumea a exersat şi facilitatorii s-au plimbat printre echipe ca să îi încurajeze şi să îi 

sprijine,  fiecare echipă va trebui să îşi prezinte mişcare în fata celorlalţi şi să 

primească aplauze pentru a se obişnui cu “reprezentaţii”- deşi sunt doar exerciţii de 

ritm şi mişcare a corpului. 

 

2.Contractul de valori al grupului de teatru: 

Contractul de valori (sau regulile grupului) reprezintă un element foarte important 

pentru funcţionarea buna a echipei de teatru ȋn sensul că acum grupul se află ȋn 

stadiul de FORMARE şi este nevoie, ca facilitatori, să oferiţi oportunitatea astfel încât 

grupul sa îşi stabilească un cadrul de funcţionare. Acest “contract” va responsabiliza 

membrii grupului să fie mai eficienţi si să se apropie de atingerea rezultatelor lor. 

Învăţătura este eficientă atunci când se poate pune în practică şi când cel care învaţă 

primeşte critica constructivă când greşeşte şi lauda atunci când reuşeşte. Învăţarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



prin experienţă este eficientă în încurajarea individului pentru a dezvolta noi 

comportamente. O componentă a învăţării o constituie decizia conştientă a persoanei 

de a atinge un anumit scop. Metode de a planifica anumite obiective şi planuri de 

acţiune ajută individul să descrie ce anume doreşte să realizeze, căile prin care se va 

ajunge la îndeplinirea acestor obiective specifice. Credem că acest contract de valori 

este cea mai bună metodă de a învăţa şi de a ajuta indivizii să-şi atingă scopurile, în 

grup. Acesta este un contract (scris sau verbal) făcut de fiecare membru şi cuprinde 

ceea ce acesta doreşte să realizeze în cadrul grupului. Scopul contractului este de a 

ajuta individul şi grupul să definească ce comportament doresc sa aibă astfel încât sa 

ajungă sa aibă rezultate bune ȋn cadrul piesei. 

Folosirea acestui contract de valori reprezintă o cale de a stimula fiecare membru sa 

gândească şi să se poarte ȋn cadrul grupului. Contractul cuprinde reguli stricte de etică, 

iar membrilor grupului trebuie sa li se aducă la cunoştinţă faptul  ca sunt făcute pentru 

a încuraja respectul. 

 

Exista mai multe variante de facilitare a contractului de valori:: 

Varianta 1: 

Pe o foaie de flipchart  facilitorul va nota ce răspund participanţii referitor la 

întrebarea: 

Ce credeţi ca ar trebui sa facă echipa voastră pentru a putea să ajungem să facem o 

piesă de teatru forum de succes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce condiţii credeţi că ar trebui să îndeplinim pentru a avea nişte întâlniri eficiente? 

Ce ar trebui să respectăm? Ce se întâmplă dacă nu respectăm ce ne-am propus? Există 

nişte sancţiuni? 

Răspunsuri posibile: să vorbim pe rând, să fim atenţi, să fim implicaţi, să nu ne 

certăm, să fim punctuali, etc. 

Odată ce variantele au fost prezentate şi încurajate şi de facilitatori - ȋn cazul ȋn care 

vin mai greu - se decide cu ajutorul grupului care dintre acestea e important să fie 

respectate şi de asemenea, se decide ce cred ei că ar trebui să se întâmple dacă ele nu 

sunt respectate. 

După ce toata lumea a fost de acord, fiecare vine şi semnează că e de acord, iar foaia 

de flipchart se lasă pe un perete, la vedere, pentru ca atunci când nu se respectă 

regulile, facilitatorul să se întoarcă la această foaie afișată şi să le amintească de reguli 

stabilite împreună. 

 

Varianta 2: 

Se va împarţi grupul în două. Pentru fiecare grup se va da o foaie de flipchart pe care 

este desenat un contur de om. Membrii primului grup vor trebui să se gândească 

împreună şi să scrie în interiorul omulului desenat cum este şi ce ar trebui să facă un 

membru al grupului în general, dar mai ales în cadrul atelierelor. Al doilea grup va 

trebui să scrie în afara omului, tot pe flipchart, ce crede el ca nu ar trebui să facă sau 

să fie un membru  în timpul întâlnirilor dar şi după acestea. Fiecare echipa va trebui să 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Cum aţi găsit soluţia la acest 

exerciţiu? Ce dificultate aţi 

întâmpinat? Cum v-aţi simţit în 



îşi ia rolul foarte în serios. Aceasta activitate este foarte importantă pentru grup. 

Fiecare echipă va prezenta foaia de flipchart cu explicaţii pentru fiecare afirmaţie. Iar 

ceilalţi vor trebui să fie de acord sau să negocieze asupra acestor elemente. În final, cu 

aprobarea grupului, se va semna contractul de valori (daca grupul este pregătit). La 

acest instrument se va reveni de fiecare data când este nevoie mai ales atunci când 

simţiţi că echipa voastră este într-o etapă de “furtună - storming”.  

 

3. Joc de echipă. Farfuria zburătoare. Grupul mare se împarte în 2 sau 3 grupe (minim 

5, maxim 7 participanţi la un grup).  Se va povesti participanţilor că în Haiti a avut loc 

un cutremur devastator, în urma căruia sute de mii de oameni au rămas fără mâncare. 

Voi ca grup, aveţi posibilitatea să trimiteţi mâncare pentru 100 de copii în Haiti cu 

ajutorul unei farfurii zburătoare. Nu vă cunoaşteţi prea bine, dar numai în grupurile 

acestea puteţi să trimiteţi farfuria din România în Haiti.   Se va demarca un spaţiu pe 

podea pentru fiecare grup care reprezintă România şi un spaţiu care reprezintă Haiti. 

Fiecărui grup i se va da o farfurie de plastic - simbolic cu mâncare (de aceeaşi mărime 

la fiecare grup). Farfuria de plastic va fi aşezată pe podea în spaţiu desemnat a fi 

România. Scopul fiecărei echipei va fi să ridice farfuria de pe podea atingând marginile 

farfuriei doar cu vârfurile degetelor arătătoare. Fiecare membru al echipei mici va 

trebui să aibă ambele degete sub marginea farfuriei nu mai mult de 5 cm din deget 

sub farfurie. Cele doua degete arătătoare trebuie să fie în permanenţă în contact cu 

farfuria pe durata parcurgerii traseului din România în Haiti. Scopul echipei este să ia 

farfuria de jos şi să o mute din România în Haiti ţinând cont de regulile de mai sus.  

timpul exerciţiului? Cum v-aţi 

simţit în încercarea de a ajuta 

nişte copii în Haiti? Ce aţi aflat 

despre voi în acest exerciţiu? Ce 

aţi invitat despre ceilalţi? Ce v-a 

rămas în urma acestui exerciţiu 

- ce aţi invitat? 

De ce credeţi ca o echipa 

trebuie sa lucreze împreuna? Ce 

ii trebuie unei echipe să lucreze 

împreună? 

Cu ce din viata voastră seamănă 

acest exerciţiu? Vi s-a întâmplat 

vreodată să trebuiască să 

ajutaţi pe cineva? Pe cine? 

Puteţi da nişte exemple? Cât de 

greu este să fii de ajutor cuiva? 

Cum vă simţiţi de obicei când 

reuşiţi să fiţi de ajutor cuiva? 

Cum aţi pune în practică ce aţi 

învăţat în urma acestui 

exerciţiu?  Cum credeţi că 

seamănă acest exerciţiu cu 



Cele două locaţii de plecare din România şi locaţii de sosire în Haiti trebuie să fie 

diferite pentru ambele echipe pentru a nu se suprapune pe acelaşi traseu. Ambele 

echipe (sau cele 3 echipe) pornesc în acelaşi timp şi au la dispoziţie maxim 10 minute 

să ducă sarcina la îndeplinire. Dacă farfuria a picat pe podea, echipa va porni de la 

început jocul. După finalizarea exerciţiului are loc procesarea sau debrifingul. 

La sfârşitul exerciţiului, după debrifing se va face legătura între aceste exerciţii şi ceea 

ce înseamnă să faci o piesă de teatru forum pentru că prin aceasta piesă pe care ei o 

fac pot să aducă un serviciu celor care au nevoie să fie mai informaţi, celor care au 

nevoie să găsească soluţii pentru o viaţă mai bună. 

 

4.Echipa mea de teatru: 

Odată ce echipa şi-a stabilit nişte reguli, am discutat care sunt elementele de baza 

care trebuie să funcţioneze într-o echipă, se va stabili împreună cu echipa un nume 

pentru a da o identitate grupului de lucru. 

Se va împărţi grupul în 3 echipe: mere, pere, portocale. 

Câte un facilitator va merge la fiecare grupă pentru a facilita înţelegerea sarcinii şi 

atingerea obiectivelor. Astfel, fiecare echipă va avea la dispoziţie 10-15 minute să vină 

cu nişte propuneri pentru numele echipei şi semnificaţia numelui. Fiecare echipa va 

trebui să facă nişte propuneri, să le explice celorlalte echipe şi la sfârşit să voteze trei 

variante care li se par cele mai potrivite pentru grupul din care fac ei parte. Dacă nu s-

a reuşit a se ajunge la un consens repede, numele echipei mai poate fi stabilit şi în 

echipa voastră?  

 

4.Cât de greu a fost să găsiţi 

numele echipei?De ce credeţi 

că e greu sau uşor să găsim un 

nume echipei? La ce ne ajută?  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Despre ce este vorba în 

povestire? Voi ce credeţi că s-a 

întâmplat cu cei 3 zidari peste 

ani de zile? Daca ar fi să faceţi 



cadrul celorlalte întâlniri. Important este ca participanţii să fie puşi în contextul în care 

trebuie să lucreze împreună pentru un rezultat comun - numele echipei. 

La sfârşit se face procesare pentru aceste exerciţiu. 

 

5. Povestire – Munca ta contează  

 

Povestirea se va citi pana la întrebarea: “Dar dumneavoastră ce credeţi ca s-a 

întâmplat?” după care va avea loc debrifingul. După punerea întrebărilor de procesare 

se poate citi şi a doua parte a povestirii până la sfârşit, după care, debrifingul continuă. 

Foarte cunoscută este atitudinea pe care au adoptat-o 3 zidari în legătura cu munca 

lor. Este un exemplu clasic pe care îl vom enunţa şi aici. La întrebarea "Ce faci?", primul 

zidar a răspuns: "Pun cărămizi", al doilea "Câştig 9 lei pe oră", al treilea însă a replicat 

"construiesc cea mai frumoasă catedrală din lume". Povestea nu ne spune ce s-a 

întâmplat cu acei zidari peste câţiva ani. Dar dumneavoastră ce credeţi că s-a 

întâmplat? 

 

Primii 2 zidari au rămas doar zidari. Lor le lipsea viziunea. Le lipsea respectul faţă de 

propria slujbă. Nu aveau nimic care să-i poarte mai departe spre succes. Dar puteţi 

paria cu ochii închişi că zidarul care s-a văzut construind catedrala impunătoare nu va 

rămâne un simplu zidar. A devenit maistru sau chiar arhitect. A progresat şi a urcat pe 

treptele ierarhice. De ce? Datorită modului sau de gândire. Modul de a aborda 

problema slujbei spune multe despre cineva şi despre capacitatea lui de a-şi asuma o 

portretul fiecărui zidar care ar 

fi? Ce îi diferenţiază pe cei trei 

zidari unul de celălalt? Voi ce fel 

de “zidar” vă vedeţi în viitor? Ce 

aţi vrea să deveniţi în viitor? 

Care este meseria pe care aţi 

vrea să o faceţi? Cum ar trebui 

să vă pregătiţi pentru meseria 

aceasta? 

Se va citi povestirea în 

continuare....după care se mai 

continua o parte din procesare: 

Care credeţi că este elementul 

principal/valorile care va 

conduc în viaţă? Ce te face 

cea/cine eşti?  Cum te vezi 

peste 10 ani? Ce ai învăţat în 

urma acestei povestiri? Cum vei 

folosi ce ai învăţat pe mai 

departe? 

 



responsabilitate mai mare pentru că este o legătură foarte strânsă între respectul pe 

care cineva îl are faţă de munca sa şi performanţa înregistrată. Ca şi în cazul înfăţişării, 

modul în care va trataţi slujba vorbeşte despre dumneavoastră şefilor, colegilor. În 

general angajaţii se împart în 2 grupe, având drept criteriu modul în care îşi privesc 

slujba. Cei din prima grupă îşi aleg ca subiect principal de discuţie siguranţa, concediile 

medicale, planurile de pensii, un concediu mai mare, asigurările sociale. Mai vorbesc 

despre mulţimea de trăsături neplăcute ale slujbei, despre lucruri care le displac la 

colegii lor, etc. Cei din aceasta grupă reprezintă 80% din angajaţi şi îşi concep slujba ca 

pe un fel de rău necesar. 

Oamenii din a doua grupă privesc altfel ceea ce fac. Pe ei îi interesează viitorul. Doresc 

sugestii concrete în vederea înregistrării unui succes mai rapid, nu doresc decât o 

şansa. Ei aduc propuneri pentru îmbunătăţirea lucrului. Toate recomandările de 

avansări si măririle de salariu sunt pentru oamenii din aceasta grupă. Aceasta este 

proba concretă a faptului că sunteţi ceea ce credeţi că sunteţi. Dacă gândiţi că sunteţi 

slab, că nu aveţi ceea ce va trebuie, că veţi pierde, sunteţi condamnaţi la mediocritate. 

Încercaţi să gândiţi altfel: sunt important, am toate calităţile necesare, sunt cel mai 

bun dintre cei mai buni, munca mea e foarte importantă. Gândiţi astfel şi vă veţi 

îndrepta direct spre succes. Aceasta este cheia. O atitudine pozitivă faţă de 

dumneavoastră. Iar acţiunile dumneavoastră sunt controlate doar de gânduri. 

La sfârşit se va face legătura între aceasta activitate şi planul personal de învăţare în 

cadrul echipei de teatru. 

 

 

 

 



 

6.Planul personal de învăţare- Munca mea contează: “Scrisoare către mine”- peste 3 

luni. 

Scopul acestui exerciţiu este de a-i ajuta pe tinerii participanţi să îşi facă un plan 

personal de învăţare în cadrul echipei şi să-i motiveze să rămână mai mult timp în 

cadrul  echipei urmărind atingerea acestui plan de dezvoltare personală. 

Pe o foaie de flipchart liderul va scrie mare următoarele întrebări de ghidaj la care 

participanţii vor trebui să-şi răspundă individual pe hârtie: 

 Ce cunoştinţe noi ai vrea să afli lucrând în aceasta echipa? (a şti/să cunoşti) 

 Ce abilităţi noi ai vrea să iţi dezvolţi? (a face/ să facă) 

 Cum te vezi peste 3 luni? (a fi/ a deveni) - valori, atitudini 

De recomandat ca facilitatorul să dea un exemplu pentru a fi mai clar exerciţiu pentru 

fiecare participant. 

Se va explica faptul că exerciţiu este individual, fiecare participant va trebui să 

găsească un spaţiu în camera unde să stea în linişte 10 minute şi să se gândească la 

aceste întrebări. Se mai pot citi încă odată competenţele pe care noi ni le propunem să 

le dezvoltam după proiect pentru a se putea inspira. Cine poate să scrie poate să ȋşi 

noteze pe o foaie de hârtie - chiar este recomandat dacă este posibil. După ce sarcina 

a fost îndeplinită  fiecare foaie va fi băgata în plic şi se va scrie numele pe plic.  După 3 

luni  facilitatorul va aduce aceste scrisori şi le va înapoia celor care le-au scris pentru a 

evalua dacă şi-au atins ceea ce şi-au propus fiecare. 



Aceasta activitate poate fi simplificată daca este prea complicată. Important este ca 

tinerii să conştientizeze că pentru orice trebuie să îşi facă un plan şi că, atât individual 

cât şi în echipă, pot contribui la atingerea rezultatelor proiectului. 

 

 

7.Aspecte administrative - Ȋnchiderea întâlnirii:  

După fiecare sesiune se va evalua în ce măsura le-a plăcut sesiunea şi dacă obiectivele 

fiecărei sesiuni au fost atinse prin completarea formularului de evaluare. Vezi anexa 1. 

Se completează lista de prezenţă, se anunţă sesiunea următoare, se prezintă pe scurt 

ce se va face sesiunea următoare pentru motivare. Facilitatorii vor mai rămâne 15 de 

minute pentru pregătirea sesiunii următoare. 

 

 Alte recomandări/Idei:  

3.  Această activitate trebuie condusă cu mare 

responsabilitate şi seriozitate pentru că de  aceasta 

activitate depinde motivaţia şi implicarea copiilor în cadrul 

clubului. Participanţii trebuie să ȋşi intre foarte bine în rol 

atunci când vor petrece timpul singuri pentru a identifica ce 

vor să înveţe în cadrul clubului/ grupului. 

Resurse suplimentare de documentare: 

 Asociaţia A.R.T. Fusion, 2007, Teatru Forum- 

instrument cultural de intervenţie socială, Editura 

Stephanus 

 www.teatruforum.ro 

 

 

 

 

 



 
 

Numele atelierului:  

Ce este Teatru Forum 1 

 

Durata atelier: 

3 h 

 

Saptămâna 

DOI (2) 

 

Obiective de învățare specifice ( V,A,C)- 

valori/atitudini, abilități, cunoștințe 

 

C-Participanții vor identifica ce este teatrul și  

teatrul celor opresați 

C-Participanții vor putea defini ce inseamnă 

concepte ca: actor, public, scenariu, regie, joker și 

cum funcționează acestea în teatru forum și în 

cadrul echipei lor 

C-Participanții vor putea descrie ce tipuri de 

personaje pot exista într-o piesă de teatru forum 

C-Participanții vor putea identifica ce inseamnă o 

situație de opresiune  

A-Participanții vor recunoaște importanța întregii 

echipe în construcția finală a piesei/pieselor de 

Concepte cheie atinse : 

 teatrul celor opresați 

 teatru forum 

 personaje teatru 

forum 

 

 

Materiale necesare: 

Flipchart, markere, 4 foi, culori, 

carton, listă de prezență, formular 

feedback participanți 



teatru 

A- Participanții vor demonstra abilitatea de a lucra 

împreună 

V- Participanții vor deveni mai deschiși spre 

cunoaștere 

Metode non-formale folosite/ Timp: 

Joc de cunoaștere- Cercul valorilor- 10 minute 

Exercițiu de asociere- 30 minute 

Joc- Ce este opresiunea- 20 minute 

Termomentrul Opresiunii- 20 minute 

Lucru pe grupe- Opresiunea – 80 minute 

Aspecte adminstrative- 5 minute 

                                                                                                             

Descrierea activității: 

 

1.Cercul valorilor: Participanții trebuie să stea așezați pe scaune, într-un cerc. Toate 

scaunele trebuie să fie ocupate. Unul din participanți trebuie să stea în interiorul 

cercului, în picioare. El va spune o afirmație de genul: “îmi place marea”sau “nu îmi 

place răutatea”. Ceilalți membrii ai grupului care sunt de acord cu acesta trebuie să-

și schimbe locul foarte rapid (dar să nu se mute pe scaunul următor dacă se 

eliberează). Persoana din mijloc trebuie și ea să ocupe un scaun. Atunci va ramâne 

 Întrebări de procesare/debrifing: 

 

1.Cum vi s-a părut activitatea? 

Cum vă simțiți atunci când aveți 

ceva în comun cu ceilalți? Cât de 

ușor este să gasiți persoane cu 

care să aveți lucruri în comun? Cu 

ce credeți că vă ajută acest aspect 



un alt participant în mijloc care trebuie să facă același lucru ca și prima persoană. 

După ce majoritatea membrilor grupului (jumătate din grup) au fost în mijloc și au 

făcut afirmații, puteți întrerupe activitatea. 

IMPORTANT: Urmează procesarea la acest joc: întrebările (foarte important să 

puneți intrebările de procesare, altfel nu vom ști dacă s-a produs învățarea) 

 

 

2.Exercițiu de asociere: 

Acum că s-a făcut  trecerea de la joc la asemănări între spectatori și actori și s-a 

ajuns la teatru, haideți să vedem CE ESTE TEATRUL? 

Exercițiul pe care îl facem are două etape:  

Etapa individuală:  participanții au la dispoziție 5-10 min să scrie/ sau să spună tare 

(depinde de situație) cât mai multe cuvinte legate de cuvântul TEATRU- tot ce le vine 

in cap. Tot ce se spune se scrie pe o foaie de flipchart de către facilitator. 

Cand participanții termină de împărtășit cuvintele scrise de fiecare, se poate începe 

discuția de concluzie, despre ce înseamnă teatrul. Ca facilitator, trebuie să afli cât 

mai multe cuvinte de la participant, pentru că acesta este un prim pas în a duce 

discuția mai departe și în a vorbi despre alte concepte în întâlnirile viitoare.  

În acest sens, de la cuvintele spuse de participanți se face trecerea la ce este teatru 

și ce elemente regăsim în teatru ca: 

 povestea în jurul căreia se construiește o piesă de teatru  

 actorii - cei care interpretează 

 personajele - care sunt interpretare de actori 

în echipa voastră? În ce măsură 

credeți că cei pentru care veți 

juca au lucruri în comun cu voi? 

Cu ce vă ajută acest lucru?  

 

 

 

2.Cine a văzut o piesă de teatru 

vreodată? Credeți că personajele 

din public au lucruri în comun cu 

personajele de pe scenă? Puteți 

să-mi dați un exemplu. 

De ce credeți că este important să 

existe asemănări între 

personajele de pe scenă și 

spectatori? Credeți că cineva din 

public poate să vină pe scenă 

vreodată? Ați mai văzut vreodată 

o piesă în care spectatorii să urce 

pe scenă și să joace într- o piesă 

de teatru? 

 



 publicul care este spectator la o piesă de teatru 

 faptul că există un regizor si există scenariu pentru o piesă de teatru, etc 

 De aici se face legătura între teatru și teatru forum sau teatrul celor opresați prin 

întrebări: 

 Discuție liberă: Cum credeți că este diferit teatru forum? Ce aduce nou teatru 

forum? 

 Faptul că finalul este deschis - piesa se termină în “coadă de pește” cu un 

final nefericit datorat faptului că personajul principal (protagonistul) a luat 

o decizie greșită la un moment dat. 

 Piesa durează doar 15 minute 

 După reprezentație, spectatorii pot urca pe scenă și pot lua ei decizii și pot 

acționa în locul personajelor pentru a găsi, poate, soluții mai bune 

 În fiecare piesă de teatru forum există de fiecare dată niște personaje tipice 

ca: 

- Opresor 

- Opresat 

- Aliat al opresorului 

- Aliat al opresatului 

- Personaje neutre 

- Există un moderator al piesei care se numește Joker 

Discuție liberă: Ce credeți că înseamnă fiecare dintre ele? 

Fiecare își va putea da cu părerea despre ce înseamnă și ce face fiecare personaj 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



într-o piesă de TF, iar după, faciliatorul va prezenta pe o foaie de flipchart ce 

înseamnă fiecare personaj și relația dintre personajele din cadrul unei piese de 

Teatru Forum. 

IMPORTANT: este foarte important să se prezinte care este scopul piesei de TF: de a 

stimula publicul să găsească soluții pentru situațiile de opresiune în care se vor 

regăsi-  

“ Teatru Forum este o repetiție pentru viitor”- se va scrie această afirmație pe o 

foaie de flipchart și participanții vor fi întrebați ce înțeleg ei prin această propoziție. 

Această propoziție se pune pentru a verifica dacă participanții au înțeles care este 

scopul unei piese de teatru forum. Dacă nu s-a înțeles, atunci facilitatorii vor veni cu 

explicații suplimentare. 

În ghidul de teatru forum veți găsi informații suport pentru a prezenta această parte 

de teatru, dar și alte informații suport. 

 

3.Ce este opresiunea? 

Opresatul: Spune-le participanților să se grupeze în funcție de culoarea ochilor. 

Grupul cu cei mai puțini membri (de exemplu cei cu ochii căprui) trebuie să iasă 

afară din camera. Trebuie să se desemneze și câte un observator pentru fiecare grup 

(pot fi și facilitatorii). Ceilalți trebuie să formeze un cerc în care să nu permită 

pătrunderea altor membri. Cei de afară se întorc, unul câte unul, nu toți odată, 

încercând să pătrundă în interiorul grupului mare, dar fără a folosi violența fizică sau 

fără a lovi pe cineva. Observatorii trebuie să își noteze tacticile folosite atât de cei 

din grupul mare, cât și de cei care vor să pătrundă în interiorul acestuia.  De 

 

 

 

 

 

 

3.Cum te-ai simțit făcând parte 

din grupul mare? Cum te-ai simțit 

ca intrus? Care au fost tacticile 

folosite? Ce și-au spus 

participanții? Recunoasteți acest 

tip de comportament în viața 

reală? Cum te-ai simțit când nu ai 

fost lăsat sa intri? Cine credeți că 

a fost opresat în acest joc? Cât de 

greu a fost să găsești o soluție?  

Ce fel de situații de opresiune poți 

să identifici în viața reală?Puteți 



asemenea, observatorul trebuie să noteze și replicile folosite de participant. Care au 

fost tacticile folosite de participanți? Lasă activitatea să continue până ce 

majoritatea participanților au încercat rolul de intrus. 

IMPORTANT: Urmează procesarea la acest joc: întrebările (este foarte important să 

puneți întrebările de procesare, altfel nu se produce învățarea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Termometrul Opresiunii: Desenează pe jos un termometru. Dacă vrei, îl poți face 

să arate cât mai real, cu roșu și albastru; dacă nu, poși face o linie sau o bucată de 

sfoară pe care să fie marcate ‘gradele’1, 2, 3, 4, 5, 6 sunt suficiente. Numărul 1 

înseamnă  ‘NU sunt de acord cu’, numărul 6 înseamnă ‘Sunt complet de acord cu…”, 

iar numerele cuprinse între 1 și 6 sunt grade care reprezintă acord sau dezacord. 

Citește cu voce tare enunțurile de mai jos, pe rând, și roagă participanții să se așeze 

de-a lungul termometrului, în funcție de părerea pe care o au. Ei trebuie să se așeze 

în dreptul unui număr și nu între numere. Începe cu enunțuri generale și spre sfârșit 

păstrează-le pe cele mai complicate, care te pun și pe tine în dificultate. După 

fiecare enunț, roagă câțiva participanți să își justifice alegerea. La început, un singur  

să  ne dați niște exemple de 

cineva care opresează pe cineva, 

fără a spune un nume neapărat? 

Cu ce fel de situații de opresiune 

se confruntă un tânăr de vârsta 

voastră? În final, ce este 

opresiunea din punctul vostru de 

vedere și cum poate fi ea redusă 

de către cel care este opresat? 

 

 

 

 

 

 

 



participant este de ajuns; apoi, cu cât enunțurile sunt mai complicate, cu atât este 

mai bine să lași mai multi participanți să-și justifice alegerile, apoi se trece treptat la 

o discuție cu toți. Motivul principal este că participanții au nevoie de timp să se 

obișnuiască să își împărtășească părerile, fără să fie forțați să comunice, mai ales 

când este vorba de subiecte mai complexe. 

Tipuri de enunțuri: 

Este distractiv să vii la întâlnirile echipei de teatru. 

M-am aflat de cel puțin 3 ori ȋntr-o situație în care am fost opresat de cineva. 

Întotdeauna am grijă să nu manifest opresiune asupra cuiva. 

Nu am opresat niciodată pe nimeni. 

De multe ori m-am aflat în situația în care am putut să ajut pe cineva care era 

opresat, dar nu am făcut-o (din diferite motive). 

Cred că pot să fiu și opresor și opresat în viață. 

Sunt atent la nevoile și problemele celor din jurul meu. 

 

Dupa fiecare întrebare, după ce participanții se poziționează în spațiu, se cere 

părerea și/sau exemplele câtorva dintre participanți pentru a fixa care a fost scopul 

intrebărilor. 

Din acest exercițiu se poate concluziona că  fiecare dintre noi în viața de zi cu zi ne 

aflăm atât în situația celor opresați, dar suntem de cele mai mult ori opresori, sau 

persoane neutre prin faptul că suntem indiferenți sau aliați ai opresorului sau 

opresatului și e important să ne conștietizăm aceste roluri pe care le avem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Cât de greu a fost să identificați 

situația de opresiune? Cât de 

comună este această situație? 

Care sunt aspectele care fac un 

opresor să fie mai ușor de 

idetificat? Cum l-ați recunoscut? 

Care sunt elementele care fac un 



5. Situație de opresiune cu personaje de tip teatru forum: 

Se va imparți grupul în 3 echipe. Sarcina fiecărei echipe va fi să discute în echipa sa o 

situație de opresiune de acasă, de la școală, de pe stradă, din orice loc în care au 

putut să existe: un opresat, un opresor, un aliat al opresorului și al opresatului și 

niste personaje neutre. 

Fiecare va avea la dispoziție 20 de minute să povestească niște situații din realitate și 

să aleagă o situație pe care să o prezinte sub forma unei imagini statuie în care să fie 

implicat tot grupul. 

 

Dupa ce fiecare echipă s-a pregătit, fiecare va face o prezentare a statuii de grup, 

ceilalți participanți având oportunitatea să se plimbe în jurul imaginii și să se 

gândească la ce reprezintă ea. Dupa ce restul grupului a fost atent la statuie, prin 

întrebări dirijate ale facilitatorilor, vom încerca să identificăm cine este opresatul, 

opresorul, personajele neutre, etc și vom încerca să construim o poveste ȋn jurul lor. 

După ce s-a lucrat pe identificarea poveștii de către restul echipei care nu a fost in 

statuie, echipa care a construit statuia ne va spune povestea așa cum au gândit-o ei 

și vom încerca să vedem dacă poveștile se potrivesc. 

IMPORTANT: Urmează procesarea acestui joc: întrebările (foarte important să 

puneți întrebările de procesare, altfel nu se produce învățarea) 

După ce se finalizează cu prima echipă, se prezintă și celelalte echipe, trecând prin 

aceiaşi pași. 

La finalul exercițiului se va verifica dacă participanții au înțeles cam ce fel de 

personaje sunt într-o piesă de teatru forum și cum se raportează unele la altele. 

opresat ușor sau greu de 

identificat? La fel și pentru 

personaje neutre și aliați? Care 

este poziția corpului, mimica 

feței, etc? În ce fel credeți că ne 

ajută acest exercițiu pentru atunci 

când vom fi pe scenă și vom avea 

propria noastră piesă de teatru? 

 



 

 

6.Aspecte administrative -Închiderea întâlnirii:  

După fiecare sesiune se va evalua în ce măsură le-a plăcut sesiunea și dacă 

obiectivele fiecărei sesiuni au fost atinse prin completarea formularului de evaluare. 

Vezi anexa 1. Incepând cu următoarele sesiuni, această evaluare se va face printr-o 

discuție de grup.  

Se completează lista de prezență, se anunță sesiunea următoare, se prezintă pe 

scurt ce se va face sesiunea următoare pentru motivare. Facilitatorii vor mai rămâne 

15  minute pentru pregătirea sesiunii următoare. 

 

 Alte recomandări/Idei:  

 

Resurse suplimentare de documentare: 

 Asociația A.R.T. Fusion, 2007, Teatru Forum- instrument 

cultural de intervenție socială, Editura Stephanus 

 www.teatruforum.ro 

 

 



 

Numele atelierului:  

4. Ce este Teatru Forum 2 

 

Durata ȋntâlnirii: 

2 h, 30 h 

 

Saptămâna 

DOI (2) 

 

Obiective de învățare specifice (V,A,C)- 

valori/atitudini, abilităţi, cunoştinţe 

 

A-Participanții vor  identifica diferite situații 

de opresiune pe care le cunosc din comunitate  

A- Participanții își vor dezvolta abilitatea de a 

lucra în echipă  

A- Participanții vor demonstra creativitate- 

abilitatea de a dezvolta idei noi și originale 

V- Participanții își vor dezvolta nivelul de 

încredere în membrii grupului 

Concepte cheie atinse : 

 

 opresiune 

 

Materiale necesare: 

Lista de prezență 

Metode non-formale folosite/ Timp: 

Exercițiu de energizare și atenție- Jokey sus, Jokey jos - 15 minute 

Exercițiu-Mingea Peruviană - 30 minute 

Exercițiu- Alergatul - 45 minute 

Exercițiu- Puterea prin opresiune - 45 minute 

Aspecte administrative - 5 minute 



Descrierea activității 

 

1.Exercițiu de energizare și atenție : 

Jokey sus/Jokey jos 

Grupul se împarte pe perechi (în funcție de preferințe). Apoi se vor forma două 

cercuri pe stilul “cerc în cerc”, astfel incât fiecare membru al unei perechi să stea 

în spatele celuilalt din perechea lui. 

În funcție de cât de repede se mișcă, rămân sau nu în joc. Regulile sunt: 

1. Când facilitatorul spune Jokey sus, cei din spate iși vor pune mâinile pe 

umerii celui din față.  

2. Când spune Jokey jos, cei din spate vor lăsa mâinile jos. 

3. Când facilitatorul spune Jokey stânga, cei din cercul din exterior vor 

alerga la stânga, ȋncercând să dea cât mai repede turul cercului și să 

ajungă la locul lui 

4. Când facilitatorul spune Joeky dreapta, cei din cercul exterior vor alerga 

la dreapta, încercând să dea cât mai repede turul cercului și să ajungă la 

locul lui. 

5. Când facilitatorul spune Jokey schimbă, perechile se schimbă între ele și 

cei din cercul exterior trec în interior și invers. 

Jocul continuă astfel până când facilitatorul consideră că grupul s-a energizat și și-

a atins obiectivele propuse. 

Scopul acestui joc a fost de a stimula participanții să intre mai bine in ritmul 

atelierului care va urma și să lucreze mai eficient pe grupe. 

 Intrebări de procesare/debrifing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Cum v-ați simțit în timpul jocului? 



 

2.Mingea peruviană 

Toată lumea va sta în cerc și facilitatorul îi va invita pe participanți  să se grupeze 

în perechi (de preferat cu persoane cu care nu au lucrat atât de mult până atunci 

sau cu care nu au mai interacționat). Fiecare din pereche va conduce și va fi 

condus pe parcursul exercițiului. Cei doi din pereche își vor alege un sunet 

specific, după care cel care va conduce va fi recunoscut de cel condus. Cel care va 

fi condus va trebui să stea pe parcursul exercițiului cu ochii închiși. A conduce 

înseamnă a face în mod constant sunetul stabilit de comun acord, și a provoca 

colegul de echipă să urmeze cu ochii închiși acel sunet fără a deschide ochii. Nu 

are voie sa vorbească nimeni în joc, în afara sunetelor pe care le vor face. 

Conducătorul va trebui să exploreze întreaga încăpere, conducându-l pe colegul 

lui prin întreg spațiul. Conducătorul va face tot timpul exercițiului sunetul stabilit. 

Atunci când facilitatorul consideră că este momentul să schimbe, bate din palme 

și se inversează rolurile în pereche și cel condus va deveni conducător. Își aleg 

repede un alt sunet. 

Exercițiul va fi încheiat de facilitator, atunci când va considera că fiecare a 

experimentat ambele roluri. 

Discuția de după exercițiu se poate canaliza pe două direcții:  

- cum a fost să aibă încredere în celălalt 

- în care rol s-a simțit fiecare mai bine, de ce, care sunt avantajele recunoașterii 

rolului în care ne simțim confortabil. 

Atenție: nimeni nu a făcut bine sau rău. Exercițiul pune accent pe construirea 

Cum v-ați simțit mai bine – atunci 

când ați condus sau când ați fost 

condus? Care a fost provocarea cea 

mai mare?Cât de ușor sau de greu v-

a fost să urmariți sunetul? Ce 

semnificație credeți că are acest 

exercițiu? Ce ați învățat în urma 

acestui exercițiu?În ce fel credeți că 

ne ajută acest exercițiu ca actori?De 

ce e important să avem încredere în 

colegii noștri? Cum ne ajută într-o 

piesă de teatru forum? 

 

 

 

 

 

 



încrederii, în primul rand. 

 

 

3.  Alergatul încrederii: 

Fiecare va trebui să își găsească un partener. Se va amenaja spațiul astfel încât să 

fie deajuns cât să poată alerga două persoane dintr-o parte în alta a sălii, astfel 

încât să fie deajuns de provocator. 

Se va amenaja o linie de start într-o parte a sălii și o linie de stop în cealaltă parte 

a sălii. Cu ochii închiși, la un start, unul dintre parteneri va alerga până la celălalt 

fără să deschidă ochii. Partenerul din partea opusă va trebui să spună stop cu 2 

metri înainte să ajungă până la el. Participanții din laterale vor trebui să facă 

liniște și să nu interfereze în proces. 

După ce toată lumea a alegrat dintr-o parte în cealaltă, se va începe procesarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Cum v-ați simțit în timpul jocului? 

Ce sentimente ați avut? Ce v-a făcut 

să ajungeți în partea cealaltă? De ce 

a fost nevoie ca să ajungeți în partea 

cealaltă? În ce situație în viața reală 

ați mai simțit la fel?Dacă ar fi să 

comparați drumul pe care l-ați 

alergat cu viața reală, ce similitudini 

ați vedea? Ce ar putea să reprezinte 

persoana din capăt care se asigură 

că ajungeți în siguranță? În cine 

aveți încredere de obicei? Cum se 

câștigă încrederea? În ce fel acest 

exercițiu vă ajută în lucru în echipa 

voastră de teatru? De ce este nevoie 

de încredere într-o echipă de 

teatru? Când o folosiți? 

 

4.Cum a fost să încerci să opresezi 

pe cineva astfel? Cum te-ai simțit 

având putere? Cum te-ai simțit fără 



 

4. Puterea prin opresiune : 

Fiecare va trebui să își găsească un partener. 

Pe rând fiecare echipă va veni în fața celorlalți și va trebui să facă o demonstrație 

de opresiune fără a folosi cuvinte și fără a-și atinge partenerul cu nicio parte a 

corpului și fără a folosi niciun obiect. 

În timp ce ceilalți participanți stau în cerc, echipele de câte doi vin în față și 

încearcă să folosească puterea față de celălalt, respectând regulile de mai sus. 

Ei vor trebui să pornească din două părți diferite ale camerei și, folosindu-și doar 

limbajul corpului, să inceapă să domine pe celălalt. Jocul se oprește în momentul 

în care unul dintre cei doi se declară « opresat ». 

Grupul va decide care dintre cei doi a manifestat mai mult puterea. 

Dupa finalizarea exercițiului va avea loc procesarea. 

În ce fel poate fi manifestată opresiunea? Prin limbajul corpului, prin cuvinte, prin 

indiferență, prin violență fizică, etc? 

IMPORTANT: Facilitatorul va prezenta relația dintre putere și opresiune și va 

specifica faptul că în teatru forum nu se va prezenta pe scenă opresiunea fizică și 

violența și că opresiunea reprezintă o manifestare a puterii față de cei mai puțin 

puternici. Se va concluziona că prin teatru forum încercăm să împuternicim pe cei 

mai puțin puternici să își reia drepturile și puterea pentru a putea găsi soluții să 

iasă dintr-o situație de opresiune. 

putere? Cum crezi că se simt cei 

opresați? În ce fel afectează 

opresiunea viața celor opresați? Ce 

se intâmplă cu cei care sunt opresori 

tot timpul? Cum pot ei afecta 

societatea în care trăim? De ce este 

important să reducem opresiunea 

prin împuternicirea celor mai puțin 

puternici? În ce fel poate fi 

manifestată opresiunea? Prin 

limbajul corpului, prin cuvinte, prin 

indiferenţă, prin violență fizică? 

 

 

 

 

 

 



 

5.Aspecte administrative - Închiderea întâlnirii:  

 După fiecare sesiune se va evalua în ce măsură le-a plăcut sesiunea și dacă 

obiectivele fiecărei sesiuni au fost atinse. Se completează lista de prezență, se 

anunță sesiunea următoare, se prezintă pe scurt ce se va face în sesiunea 

următoare pentru motivare. Facilitatorii vor mai rămâne 15  minute pentru 

pregătirea sesiunii următoare. 

 

 

 Alte recomandări/Idei:  

 

Resurse suplimentare de documentare: 

 Asociația A.R.T. Fusion, 2007, Teatru Forum- 

instrument cultural de intervenție socială, 

Editura Stephanus 

 www.teatruforum.ro 

 

 



 

Numele atelierului:  

5. Experimentează jocxerciții pentru non-actori 

 

Durata atelierului: 

3 h 

 

Saptămâna 

DOI (2) 

 

Obiective de învățare specifice (V,A,C)- valori/atitudini, 

abilități, cunoștințe 

A- Participanții vor explica motivele pentru care vor 

experimenta seria de exerciții pentru actori și non-actori 

A- Participanții vor  experimenta metode specifice actorilor 

pentru a deveni mai conștienți de mediul înconjurător  

A- Participanții vor  experimenta metode specifice actorilor 

pentru a dezvolta expresivitatea și capacitatea de a 

transmite și a primi mesaje într-un mod coerent, folosindu-

și toate simțurile și corpul 

A-Participanții vor  experimenta metode specifice actorilor 

pentru a dezvolta  capacitatea de a folosi eficient limbajul 

verbal, paraverbal și non-formal 

V- Participanții iși vor dezvolta nivelul de încredere în 

membrii grupului  

V- Participanții vor empatiza mai mult  cu membrii 

grupului, devenind mai respectuoși 

Concepte  atinse : 

 

 Exerciții specifice 

pentru non-actori 

Materiale necesare: 

Lista de prezență 



Metode non-formale folosite/ Timp: 

Exercițiu de spațiu- 15 minute 

Exercițiu de adaptare în spațiu și de dinamizare a corpului - 10 minute 

Exercițiu de contact/integrare - 15 minute 

Exercițiu de ritm/coordonare/mișcare - 15 minute 

Cursa picioarelor înscrucișate - 20 minute 

Exercițiu de ritm si respirație - 10 minute 

Exercițiu de voce și respirație -  15 minute 

 Exercițiu de integrare - Hipnoza Columbiană - 15 minute 

Exercițiu de relaxare: 10 minute 

Administrative și feedback - 10 minute                                                                                                         

 

Descrierea activității: 

 

La  începutul sesiunii se va menționa că urmatoarele două sesiuni vor fi sesiuni 

special dedicate pentru experimentarea unor exerciții specifice de teatru forum care 

vor fi folosite de către non-actori înainte de a intra în construcția piesei de teatru 

forum, dar și în timpul repetițiilor, imediat ce piesele vor fi pregătite. 

 

1.Exercițiu de adaptare în spațiu: 

Grupuri de câte x: 

Regulile exercițiului sunt: 

Participanții vor fi invitați să se plimbe prin sală, să exploreze tot spațiul pe care îl au 

 Intrebări de procesare/debrifing: 

 

 

 

1. Cum v-ați simti explorând 

spațiu?Ați descoperit ceva nou ce 

nu ați mai văzut până acum? Ce 

anume? Vi s-a schimbat 



la dispoziție cu mare atenție, să atingă obiectele, să simtă mirosul din sală, să 

observe cine se mai plimbă cu ei prin spațiu, să facă contact vizual cu ceilalți, să 

găsească obiectele, imagini sau lucruri pe care nu le-au mai văzut până acum, să 

ocupe cât mai mult spațiu dar fără ca participanții să se miște în cerc cu întreg 

grupul, ci aleatoriu. 

Facilitatorul se va plimba și el prin sală și va da pe rând indicațiile de mai sus, lăsând 

timp să fie puse in practică. La un moment dat, dupa ce ați simțit că spațiul a fost de 

ajuns explorat, facilitatorul le va spune un număr.  

Dupa o serie de plimbări de aproximativ 5 minute, la un moment dat facilitatorul va 

spune „grupuri de cate x  (nr).” Ei vor trebui să se grupeze în grupuri de căte X 

participanți, în funcție de numărul spus de facilitator. De exemplu: dacă facilitatorul 

spune 4, în sală participanții vor trebui să se adune în grupuri de câte 4. Dacă cineva 

a rămas fără echipă, va incepe să iasă din spațiu încercând să fie atenți la ceilalți 

care încă se plimbă, dar fără a disturba. 

Scopul acestui exercițiu este de a ajuta participanții să fie conștienți de spațiul în 

care se pregătesc și să fie conștienți de ceilalți din cameră. 

Tot acest exericțiu se poate face pe muzică. 

Dupa finalizare urmează o scurtă procesare. 

 

2.Exercițiu de adaptare în spațiu, de atenție și pentru dinamizarea corpului: 

Participanții se vor plimba prin sală aleator (nu în cerc). 

La un semnal al facilitatorului –POC (din palme) – participanții rămân în poziția 

statuie în care erau când s-a spus POC fără să se miște deloc. Rămân în această 

dimensiunea asupra spațiului? În 

ce fel? Cum v-ați simțit când ați 

avut și contact vizual cu ceilalți? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cum v-ați simțit? Vi s-a întins 

tot corpul? Cât de greu a fost să 

stați nemișcați în statuie? 

În ce fel credeți că ne ajută acest 

exercițiu ca actori? De ce credeți 



poziție vreo 5 secunde, până când facilitatorul face un al doile POC din palme și în 

acest moment fiecare trebuie să ridice capul cu o mișcare rapidă și să găsească un 

punct pe tavan cu ochii și să rămână fixat pe el și să-și imagineze că acolo este un 

măr. 

După 5 secunde de fixare, facilitatorul mai face un POC și foarte rapid participanții 

vor trebui să ridice mâna dreaptă și să o întindă după „măr” ca și cum ar vrea să îl 

atingă. 

La un ultim POC participanții vor trebui să întindă mâna și mai tare, cât de tare pot, 

păstrând ochii în tavan și fără să ridice călcâiele de pe pământ. 

Exercițiul se repetă de la început astfel încât se repetă și cu mâna cealaltă, ca să 

poată să fie întins tot corpul. 

Urmează o scurtă procesare. 

 

3.Exercițiu de contact - integrare: 

În perechi așezat pe genunchii celuilalt. 

Grupul se va împărți pe perechi. Fiecare pereche va trebui să facă pe rând exercițiul. 

Unul se va așeza într-un genunchi, iar celălalt se va așeza pe genunchi. La un semn al 

facilitatorului, se vor ridica și vor face, în sensuri opuse, câte trei pași. După aceea 

vor trebui să facă înapoi exact aceeași 3 pași și să se așeze în aceeași poziţie. Toate 

perechile trebuie să experimenteze acest exercițiu. După exerciţiu are loc 

procesarea. Scopul acestui exercițiu e de a-i face pe non-actori conștienți de 

necesitatea sincronizării corpului, a distanțelor și a mișcării în cadrul unei piese de 

teatru. 

că e important să ne pregătim 

corpul atunci când jucăm într-o 

piesă de teatru? 

 

 

 

3. Cum vi s-a părut exercițiul? 

Cum s-a dus sarcina la îndeplinire? 

Cât de greu a fost să vă 

sincronizați? În ce fel credeți că ne 

ajută sincronizarea ca actori? De 

ce avem nevoie să ne 

sincronizăm? Dați un exemplu de 

situație când avem nevoie să ne 

sincronizăm? La ce trebuie să fim 

atenți când trebuie să ne 

sincronizăm ca actori într-o piesă? 

 



 

4.Exercițiu de ritm și coordonare: 

 

Se stă în cerc. Facilitatorul bate din palme către cel din dreapta și acesta trebuie să 

bată din palme ȋn același timp, păstrând apoi ritmul și făcând același lucru cu cel din 

dreapta și tot așa până se creează un ritm comun. Se poate întoarce direcția dacă 

cel căruia i-ai bătut din palme bate din nou. Se poate adăuga și o mască, mimă pe 

care trebuie să o imiți în același timp cu bătaia din palme. Important este ca ritmul 

să fie păstrat constant și chiar să crească viteza. 

 

 

 

5.Cursa piciorelor încrucișate 

În perechi de câte doi, cu piciorul stâng a lui A la spate ȋncrucișat cu piciorul drept al 

lui B trebuie să câștige o cursă fără să sară, ci să descrie un mers. Se fac două grupe 

și trebuie să descrie un mers de la un punct de start până la un punct de sosire. 

Scopul nu este să se creeze o competiție, ci partenerii să înceapă să își sincronizeze 

corpurile unul după celălalt. 

 

 

 

6.Exercițiu de ritm și respirație: 

Respirație pe muzică: vals, rap, desene animate, muzică. Stând cu mâinile pe 

4.Cât de greu a fost acest 

exercițiu? Cum v-ați descurcat? 

Unde sunt dificultăți? Cum pot fi 

intâmpinate? De ce credeți că e 

important să avem un ritm 

comun? De ce ne ajută pe noi ca 

actori să ne creăm în ritm comun 

și cum ne ajută într-o piesă de 

teatru? Ce conexiune există între 

ritm și piesă de teatru? 

5. Cât de dificil a fost? Ce 

provocări ați întâmpinat? De ce ne 

ajută acest exercițiu în echipa 

noastră? În ce măsură e important 

să ne sincronizăm și să creăm un 

ritm comun într-o piesă de teatru? 

6. Cât de ușor/dificil vi s-a părut să 

respirați pe un ritm anume? De ce 

credeți că e important să știm să 

respirăm? Cum ne ajută ca actori 

controlarea respirației? 



abdomen, fiecare trebuie să respire pe ritm, astfel incât să simtă cum intră și cum 

iese aerul din plămâni și din abdomen. Scopul acestui exercițiu este pentru a exersa 

respirația corectă atunci când interpretați un rol. 

 

7.Exercițiu de voce și respirație: 

A, E, I, O, U 

Grupul de lucru se așează într-o parte a sălii, unii lângă ceilalți. Un lider care se 

plasează la distanțe diferite de grupul care stă pe loc. În funcție de distanță, grupul 

dă volumul mai tare, luând pe rând fiecare vocală în parte  A, E ,I, O, U , astfel încât 

cu cât e mai departe liderul din fața grupului, cu atât se aude mai puternic, cu cât se 

apropie cu atât vocala este mai incet. Important este ca participanții să exerseze 

vocalele ținând cont și de respirație. Acest exercițiu este recomandat a se face 

înainte de repetiție chiar și înainte de piesa de teatru pentru a încălzi vocea. 

 

8.Exercițiu de integrare - Hipnoza Columbiană 

Fiecare își alege un partener. Partenerii vor trebui să stea față în față. Unul dintre 

parteneri va trebui să își așeze palma dreaptă paralel cu fața partenerului și în 

dreptul feței. La un start al facilitatorului, partenerul care are mâna ridicată îl 

conduce pe celălalt la începând foarte încet prin mișcarea mâinii în dreapta, stânga, 

sus , jos, în cerc, pe jos, etc. Celălalt partener va trebui să urmărească cu întreg 

corpul mâna, rămânând ațintit cu ochii în centrul palmei celui care conduce și 

păstrând o distanță constantă de aproximativ 20-30 de cm față de mână. Exercițiul 

trebuie să fie din ce ȋn ce mai provocator și partenerii nu au voie să vorbească. 

 

 

 

 

 

8.Cum v-ați simțit cât erați 

conduși? Cum v-ați simtiti cand aţi 

condus? Ȋn care situaţie v-ați 

simțit mai bine? Ce v-a plăcut la 

acest exercițiu?Ce provocări ați 

întâmpinat? Cum ați reușit să 

faceți față exercițiului?De ce aveți 

nevoie pentru a face acest 

exercitiu? În ce fel vă ajută acest 

exercițiu ca actori? 



La un moment dat facilitatoul va spune STOP și se vor schimba partenerii. Dupa ce s-

a atins un anumit nivel de provocare se spune stop și grupul revine în cerc dupa care 

are loc procesarea. 

 

9.Exercițiu de relaxare: 

Participanții vor  face o serie de exerciții de întindere și relaxare a corpului pentru a 

finaliza sesiunea. Se pot așeza pe podea relaxați încercând să respire adânc de mai 

multe ori. 

 

10 Administrative: 

Dupa fiecare sesiune se va evalua în ce măsură le-a plăcut sesiunea și dacă 

obiectivele fiecărei sesiuni au fost atinse. 

Se completează lista de prezență, se anunță sesiunea următoare, se prezintă pe 

scurt ce se va face sesiunea următoare pentru motivare. Facilitatorii vor mai rămâne 

30 de minute pentru pregătirea sesiunii următoare. 

 

 

 

 

 



 

Numele atelierului:  

6. Experimentează joc-exerciții pentru non-

actori 

 

Durata atelierului: 

3 h 

 

Saptămâna 

TREI (3) 

 

 Obiective de învăţare specifice (V,A,C)- 

valori/atitudini, abilităţi, cunoştinţe  

 A- Participanţii vor  experimenta metode 

specifice actorilor pentru a deveni mai 

conştienţi de mediul înconjurător   

  A- Participanţii vor  experimenta metode 

specifice pentru a dezvoltă expresivitatea şi 

capacitatea de a transmite şi a primi mesaje 

într-un mod coerent folosindu-şi toate 

simţurile şi corpul  

 A-Participanţii  îşi vor  dezvolta capacitatea de 

a folosi eficient limbajul verbal, paraverbal şi 

non-formal  

 V- Participanţii îşi vor dezvolta nivelul de 

încredere în membrii grupului   

Concepte cheie atinse : 

 

 Exerciţii specifice 

pentru non-actori 

Materiale necesare: 

Lista de prezenţă, set de chei, 2 eşarfe 



 V- Participanţii vor empatiza mai mult  cu 

membrii grupului  

 V- Participanţii vor fi mai respectuoşi faţă de 

ceilalţi membri ai grupului  

Metode non-formale folosite/ Timp: 

 Exerciţiu de conştientizare a corpului- Respiraţia energetică -€“  15 minute  

 Exerciţiu de conştientizare a corpului- Comportându-mă natural -€“  20 minute  

 Exerciţiu de conştientizare a corpului- Scufundare în podea -€“  20 minute  

 Exerciţiu de observaţie- Trei schimbări- 20 minute  

 Exerciţiu improvizaţie şi coordonare- Stai sus/Stai jos- 20 minute  

 Exerciţiu de memorare-Aceeaşi poveste- 15 minute  

 Exerciţiu de memorare- Amestecă şi potriveşte- 20 minute  

 Exerciţiu de conştientizare senzorială- Supă Alfabet- 20 minute  

 Exerciţiu de conştientizare senzorială- Detectivul- 20 minute  

 Administrative- 10 miute 



Descrierea activităţii: 

 

1. Respiratie energetica- Exercitiu de constientizare a corpului: 

Cere tuturor participantii sa stea intr-un cerc.  La un start al facilitatorului toti 

participantii vor trebui să inspire  până când facilitatorul numara la 4, să ȋşi ţină 

respiraţia până facilitatorul numără la 16 şi să expire până facilitatorul numără 

până la 8. 

Respiraţi: 1,2,3,4 

Reţineţi: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 

Expiraţi: 1,2,3,4,5,6,7,8 

O respiraţie normală şi din nou. 

Ar trebui să repetaţi acest exerciţiu cu participanţii de aproximativ 4-5 ori. 

Atenţie, este posibil să fie cineva care ameţeşte. Cereţi-le celor care ameţesc să 

se opreascaă. Este ȋntotdeauna important să fim atenţi la siguranţa 

participanţilor. 

Variante: ai putea să schimbi lungimea exercițiilor ca de exemplu (1:4:2, 2:8:4) 

Procesare: este întotdeauna important să discuți cu participanții și să ceri 

feedback de la ei.. 

Explicație facilitator: acest tip de exercițiu are ca scop să vă creasca nivelul de 

energie. Prin acest exercițiu participanții pot să înțeleagă potențialul corpului 

uman. Este esențial pentru actori să știe cât mai multe despre corpul lor, 

deoarece corpul este instrumentul prin care actorii acționează. De asemenea, 

acest exercițiu ajută participanții să vină cu energie atunci când vin la o 

 Intrebari de procesare/debrifing 

recomandate: 

 

De ce crezi că am facut acest 

exercițiu? Cum vă simţiţi acum?Cu ce 

ne ajutî pe noi ca actori? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



repetiție. Prin acest exercițiu se oxigenează sângele din corp și ei vor deveni  mai 

alerți pentru sarcinile pe care trebuie să le facă sau pentru performanța pe 

scenă. 

 

2. Comportându-mă natural: 

În acest exercițiu ar trebui să trimiteți 5 participanți voluntari să iasă afară din 

cameră. Ceilalți care rămân în cameră trebuie să se așeze ca și cum ar fi 

audiența la un spectacol. Celor de afară va trebui să le spuneți că ar trebui să se 

numere de la 1 la 5 și când facilitatorii îi cheamă în cameră vor trebui să vină în 

ordinea numărului pe care l-au primit. 

Cei care vor veni pe rând în cameră când vor fi chemați vor trebui să stea în 

centrul camerei și să spună celor din sală trei lucruri despre ei și data nașterii ( 

sau adresa lor completă, unde locuiesc sau să vorbească despre mâncarea lor 

preferată într-un minut). 

Când numărul 1 a terminat sarcina iese din cameră și vine celălalt și tot așa până 

ce toți 5 au fost în mijloc. 

Cei care fac parte din audiență ( fără să audă cei de afară) le vei spune că trebuie 

să fie atenți la ce se spune dar mai degrabă trebuie să fie atenți la limbajul 

corpului; ce fac cu mâinile, ochii, dacă zâmbesc, dacă se plimbă, etc. 

Cei din audiență trebuie să rețină mental (fără să scrie) ce a făcut fiecare 

persoana. 

Când cei 5 voluntari au finalizat, invită-i să vină în sală și le vei spune care a fost 

scopul exercițiului, iar colegii lor le vor spune ce au văzut ( dar fără a fi răutăcioși 

 

 

2.Erați conștienți de limbajul corpului, 

pe care îl folositi? Știai că dați mult 

din mâini, etc? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sau cu scopul de a face glume). 

Veți lua fiecare persoană pe rând și dacă cineva mai are ceva de adăugat pot sa 

adauge. 

Procesare: este întotdeauna important să discuți cu participanții și să ceri 

feedback de la ei. Dupa ce ați cerut părerea lor trebuie să le împărtășiți de ce ați 

făcut acest exercițiu. 

Explicație facilitator:  explicați participanților că actorii trebuie să fie conștienți 

de ceea ce corpul lor face. De exemplu: când joci în fața unei audiențe ai putea 

să fii emoționat/stresat. Ai multe replici de spus și în acest sens ai putea să devii 

chiar încordat dacă nu ești conștient de ceea ce face corpul tau fără să iți dai 

seama când ești pe scenă. Odată ce devii conștient de corpul tău și după mai 

multe exerciții poți să “manipulezi “corpul să facă sau să nu facă mișcările pe 

care nu le dorești. 

 

3. Cufundându-mă ȋn podea. 

Pentru această activitate toți participanții trebuie să se adune în cerc. Cereți un 

voluntar care să vină în față. Voluntarul va trebui să se așeze ca și cum ar sta pe 

un cal: cu genunchii îndoiți, cu picioarele depărtate, paralele, uitându-se înainte. 

Acum spune voluntarului să iși imagineze că ar începe să se scufunde spre 

podea, ca și cum corpul său ar deveni foarte greu și este tras de gravitație spre 

pământ. Spune persoanei să iși amintească acest sentiment pentru că vom 

reveni imediat la el. 

Acum voluntarul se va așeza în poziție normală în picioare așa cum stă de obicei. 

 

 

 

 

3.De ce credeți că a fost mai dificil să 

fie ridicat a doua oară? Cât de 

importantă a fost forța în această 

activitate? În ce fel credeeți că vă va 

ajuta această activitate ca actori? 

 

 

 

 

 

 



Cere alți doi voluntari care vor veni în față și vor trebui să iși folosească doar o 

mână fiecare. Ambii vor lua voluntarul inițial care acum stă în picioare cu o 

mână de sub braț, îl vor ridica și îl vor muta 1-2 m. Acest lucru ar trebui să fie 

ușor întrucât persoana stă normal în picioare fără a opune forță. 

Acum voluntarul inițial se va așeza în poziția de calărie de la început, iar ceilalți 

doi vor încerca să îl ridice. Persoana care este ridicată va trebui să se gândească 

la sentimentul de greutate și să își lase toată greutatea spre pământ ca și cum ar 

fi atrasă de gravitație. 

Acest lucru ar trebui să fie foarte greu dacă persoana ridicată reușește să “se 

lase grea”. În acest moment pentru ceilalți 2 voluntari va fi greu să ridice 

persoana de pe pământ, uneori chiar imposibil. 

De obicei acest exercițiu este popular printre participanți și nu sunt convinși că e 

chiar greu. Încercați să lăsați mai mult timp ca mai mulți oameni să încerce acest 

exercițiu. 

Procesare: este întotdeauna important să discuți cu participanții și să ceri 

feedback de la ei. După ce ați cerut părerea lor trebuie să le împărtășiți de ce 

este important acest exercițiu. 

Explicație facilitator: 

Prin acest exercițiu actorii devin mai conștienți de limitările și limitele corpului 

lor. Cu cât un actor este mai conștient de posibilitățile corpului său, cu atât se 

poate folosi mai mult de el pe scena. Să spunem că avem un actor care este mai 

mic și trebuie să joace rolul unui bodyguard. Fiind conștient de forța corpului 

sau va reuși să stea mai drept, mai impunător, mai puternic. 

 

 

 

 

 

4.Despre ce credeți că a fost vorba în 

exercițiu?De ce credeți că observația 

e importantă pentru actori?De ce 

credeți că am cerut participanților să 

facă schimbări subtile în felul în care 

arată? 

 

 

 

 



 

4. Trei schimbări: Exercițiu de observație. 

Cheamă în față 4 perechi de câte 2. Fiecare pereche va trebui să stea  față în față 

și să facă liniște. La un start al facilitatorului ei vor trebui să privească cu atenție 

timp de 30 de secunde despre cum arată și cum e imbrăcat partenerul din fața 

sa. După ce au expirat cele 30 de secunde partenerii vor trebui să se întoarcă cu 

spatele la ceva distanță ca să nu se poată observa și să facă 3 schimbări la modul 

cum arată, ce poartă etc, dar niște schimbări care să nu fie ușor observabile. 

După ce s-au făcut cele 3 schimbări, partenerii vor trebui să vină față în față și în 

alte 30 de secunde vor trebuie să iși dea seama ce schimbări s-au făcut la 

partener. 

Dupa ce  au expirat cele 40 de secunde, fiecare echipă va trebui să 

împărtășească ce au observat și ce nu au observat după care urmează 

procesarea. 

Procesare: este întotdeauna important să discuți cu participanții și să ceri 

feedback de la ei. După ce ați cerut părerea lor trebuie să le împărtășiți de ce 

acest exercițiu este util. 

Explicație facilitator: 

Acest exercițiu este foarte folositor pentru a dezvolta actorilor abilitățile de 

observație și abilitatea de a fi atent la detalii. Atenția la detalii e foarte 

importantă,  mai ales în teatru forum, când actorii se schimbă pe scenă și vin cu 

elemente noi, idei noi, etc. În același timp, exercițiul dezvoltă memoria pentru 

că, fiind atent la detalii, trebuie să memorezi fiecare detaliu al ȋmbrăcăminţii 

 

 

 

 

 

5.Când mișcările voastre păreau 

justificate? În ce fel faptul că justificau 

acțiunile afectau scena pe care o 

jucau actorii? De ce credeți că fiecare 

acțiune pe care o face un actor 

trebuie sa aibă o justificare? Chiar 

dacă justificarea e numai în mintea 

actorilor? 

 

 

 



persoanei sau  a comportamentului său. 

5. Stai Sus/Stai jos 

Pentru a face acest exercițiu ai nevoie de 3 voluntari și un scaun. Așează ceilalți 

participanți într-un spațiu stabilit ca fiind scena şi explică regulile: 

“ Am nevoie de 3 voluntari să vină pe scenă. La un moment dat vi se va da o 

scenă pe care va trebui să o jucați toți trei. În fiecare moment al scenei pe care o 

veți juca, unul dintre voi (oricare) va trebui să stea în picioare, unul trebuie să 

stea pe scaun și unul trebuie sa fie în genunchi. Nu va trebui să fie niciun 

moment în care 2 poziții se suprapun - adică 2 în picioare sau toți trei în 

genunchi. Este foarte important ca exercițiul să fie în permanentă mișcare. 

Se face o scurtă demonstrație pentru a ne asigura că sarcinile sunt înțelese. 

Dar aș vrea să fac exercițiul și mai dificil și provocator pentru voi prin faptul că 

vom adăuga cuvinte. În aceste sens, pentru fiecare mișcare pe care o veți face 

trebuie să justificați că faceți acea schimbare de poziție: din picioare pe scaun, 

de pe scaun în genunchi și așa mai departe. Să spunem că unul dintre voi este 

doctor, unul pacient şi altul o asistentă. 

Dacă pacientul stă pe scaun pentru că i s-a făcut rău acest lucru e justificat. Dacă 

asistenta se pune ȋn genunchi pentru că a scapat pe jos o pastilă e justificat, 

dacă doctorul se ridică în picioare  spunând :” acum mă ridic în picioare” nu e 

justificat...decât dacă explică „ mă ridic în picioare căci trebuie să aduc 

termometrul”...atunci e justificat. 

Întotdeauna trebuie să existe un scop și o justificare pentru care se face fiecare 

mișcare în parte. În același timp trebuie să vă amintiți care sunt personajele și să 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.De ce crezi că nu ai putut să iți 

amintești multe lucruri din ce a spus 



jucați un rol credibil și cu sens. Puteți să le dați participanților un cadru sau un 

loc de desfășurare: la spital, la cineva acasă, în clasă, în sala de aerobic, etc. Poți 

să alegi orice scenariu, dar trebuie să te asiguri că fiecare are un rol dinainte 

stabilit și rolul trebuie să fie foarte specific. 

Variații: puteți să mai adaugați încă o persoană și o poziție - cineva care stă pe 

podea întins de exemplu. 

Explicație facilitator: acesta este un alt exercițiu în care lucrul în echipă este 

esențial, întrucât actorii trebuie să se înțeleagă non-verbal, fiecare ce rol are și 

să schimbe pozițiile îndeajuns de repede, astfel încât toată scena să aibă un 

sens. 

De asemenea, pentru a fi capabili să continue scena astfel încât să aibă o logică, 

ei trebuie să fie foarte atenți. Participanții sunt încurajați să faca această 

observație și în afara întâlnirilor să își dea seama de ce oamenii acționează într-

un anumit fel, dându-și seama care este justificarea unei  anumite mișcări a 

corpului lor. 

 

6. Aceeași poveste: 

Pentru acest exercițiu trebuie să cereți doi voluntari care vor veni în față. Ei vor 

trebui să stea față în față. 

La un start al facilitatorului cei doi vor trebui să își spună o poveste, o amintire, o 

întâmplare unul altuia în același timp ( vor vorbi în același timp). Povestea 

trebuie să curgă repede, fără oprire. Facilitatorul va spune STOP după 

aproximativ 2-3 minute maxim. 

cealaltă persoană? Ce crezi că ar fi 

ușurat situația? E ceva ce povestitorul 

celălalt a spus, astfel încât ți-a 

îngreunat situația? 

Ce rețetă credeți că ar putea fi ca voi 

să puteți să și vorbiți și să rețineți ce 

spunea celălat  povestitor? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cei din audiență trebuie să fie foarte atenți la ambele povești. După ce s-a 

terminat, fiecare partener trebuie să povestească ce a reținut. Dacă au fost 

lucruri care au scăpat, se va menționa de către celălalt sau de către audiență. 

Explicația facilitatorulului: 

Concentrarea este elementul esențial al acestui exercițiu pentru că trebuie să te 

concentrezi și la povestea ta, dar să auzi și cealaltă poveste - lucru care se va 

întampla permanent într-o piesă de teatru forum. Acest exercițiu are ca scop să-

i ajute pe participanți să înțeleagă ca focalizarea și concentrarea trebuie să fie în 

mai multe locuri atunci când ești actor. Un actor ar putea să fie atât de 

concentrat pe replicile sale, încât să nu poată observa ce se întâmplă în jurul 

său. În teatru forum e nevoie de mai multă concentrare întrucât spectatorii vin 

pe scenă și pot schimba subiectul, ceea ce poate duce la schimbarea replicilor 

tale. 

În situația în care cei doi nu prea își amintesc poveștile, atunci audiența are un 

rol important pentru că își vor aminti detaliile. Acest lucru e important de 

reținut pentru Joker, pentru că el trebuie să fie atent la scenă, la actori și la ceea 

ce au reținut spectatorii. 

Pregătirea actorilor se face în multe feluri prin: ascultare, prin răspuns și reacție 

rapidă, prin repetiție, dezvoltare de personaje, etc. 

 

7. Amestecă și potrivește: 

Acest exercitiu este un exercitiu foarte simplu. Cere un voluntar care va ieși 

afară din cameră. Ceilalți participanți vor trebui să se așeze într-o linie dreaptă 

 

7.Cine trebuie să se concentreze în 

cadrul acestei activități? Ce metodă ar 

ajuta-o să-și ducă sarcina la bun 

sfârșit? Dacă participanții ar putea 

vorbi, cum ar afecta ducerea la 

îndeplinire a sarcinii? 

 

 

 

 

 

 

8.Ce ți-a plăcut la acest exercițiu? Ce 

nu ți-a plăcut? La ce trebuia să vă 

concentrați ca echipa voastră să aibă 

succes? Care dintre simțurile voastre 



într-o ordine orecare, dar trebuie să țină minte lângă cine erau. Dupa ce toți 

participanții s-au așezat în linie, voluntarul intră se uită 20 de secunde la această 

linie și trebuie să iasă afară. 

După ce voluntarul a ieșit afară, se fac schimbări în așezarea liniei, se schimbă 

ordinea cum stabilește grupul. 

Voluntarul trebuie să intre și să își dea seama care au fost schimbările de 

așezare în linie. Va trebui să le spună celor care cred că s-au schimbat să se 

așeze în poziția inițială. Nimeni nu are voie să vorbească. Se dau 5 minute 

pentru această sarcină. La sfârșit vor fi rugați să ridice mâna cei care au fost 

așezati bine. 

Puteți să repetați jocul de 2-3 ori cu alți voluntari. 

Explicația facilitatorului: acest exercițiu ajută actorii atât să memoreze anumite 

imagini în minte, să fie atenți, dar de asemenea îi ajută să fie pregatiți atunci 

când se află pe scenă, să știe cine unde este așezat, de unde vine, unde se 

poziționează. Când în partea de forum vor avea loc improvizații și este posibil ca 

așezarea pe scenă să se schimbe în funcție de spectatori. 

 

8. Supa Alfabet: 

Se împarte echipa în 3 grupuri. Fiecare grup va avea un spațiu din sală. Pentru 

acest exercițiu se va folosi podeaua și fiecare echipă va avea un spațiu special 

amenajat pentru asta. Pentru a explica regulie jocului, fiecare echipă va trebui să 

stea pe podea și să facă liniște. 

La un semnal al facilitatorului aceasta va spune o literă din alfabet ( C de 

devin importante ȋn cadrul acestui 

exercițiu? Cât de importantă este 

ascultarea în cadrul acestui exercițiu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Cât ai fost detectiv ce te-a ajutat să 

găsești cheia? Când ai fost hoț ai 

reușit să găsești cheia fără să fii găsit 

de detectiv? Cum ai reușit să menții 



exemplu) și fiecare echipă, în timp record, va trebui să facă litera C din corpurile 

lor pe podea, astfel încât fiecare membru al echipei să fie implicat. Echipa care 

termină cel mai repede primește un punct. Cei care cred că au terminat strigă 

STOP. Facilitatorul va decide dacă litera este facută bine. Facilitatorul trebuie să 

aibă grijă să nu se creeze o concurență neproductivă. Se va menționa că scopul 

jocului nu este să câștige cineva anume. 

Explicația facilitatorului: 

Participanții trebuie să fie atenți unde sunt poziționate corpurile celorlalți 

membri ai echipei. În acest sens, în cadrul acestui exercițiu corpurile lor se vor 

atinge. De asemenea, ei trebuie să comunice cât mai bine în echipele lor. Actorii 

sunt constant implicați în activități de ascultare. Regizorul ar putea să dea 

direcții după o repetiție, iar dacă actorii nu sunt atenți sau nu ascultă, pot să 

piardă elemente importante. 

De asemenea, acest exercițiu  ajută actorii să se simtă cât mai comfortabil cu 

folosirea corpului în relație cu ceilalți actori. Actorii ar trebui să se obișnuiască că 

vor veni în contact cu alte corpuri și nu numai ale celorlalți actori, dar și a 

spectatorilor care vor veni pe scenă. Pentru un actor, să lucreze cu corpul este 

foarte important, pentru că acesta este foarte expresiv și poate transmite foarte 

multe mesaje. 

 

 

9. Detectivul: 

Pentru acest exercițiu va fi nevoie de un set de chei și 2 eșarfe.  Participanții vor 

liniștea când erai în cercul mare? Cât 

de important crezi că a fost rolul celor 

din cerc pentru a finaliza jocul? Ce 

simțuri ai folosit pentru acest 

exercițiu? În ce fel crezi că acest 

exercițiu este util actorilor? 

 



trebui să stea într-un cerc mare și cu brațele deschise, astfel încât să se atingă. 

“Astăzi vom juca un joc numit detectivul. Voi alege două persoane dintre voi: 

unul va fi detectivul care va trebui să îl prindă pe hoț, și celălalt va fi hoțul care 

va trebui să gasească cheile. Atât detectivul, cât și hoțul, vor fi legați la ochi și 

vor putea să meargă numai în mâini și genunchi ( nu au voie să stea în picioare). 

Scopul este să nu fugiți, ci să vă mișcati ca un șarpe, atât de încet încât celălalt să 

nu vă audă deloc. Vă recomand să vă scoateți pantofii la această activitate. Dacă 

detectivul găsește cheile, nu trebuie să le ia, nu trebuie să facă gălăgie, ci 

trebuie să le lase acolo. Jocul se va desfășura în perfectă liniște. Provocarea 

celor din cerc este să facă perfectă liniște - nici voi nu aveți voie să scoateți 

niciun sunet ( o mare provocare pentru actori). Dacă cumva detectivul sau hoțul 

ies din greșeală din cerc, trebuie încet să puneți mâna pe el și să îl ghidați să 

intre în cerc - nu trebuie să îl împingeți și nici să atrageți atenția despre direcția 

în care este ȋndreptat. 

Trebuie să fie liniște perfectă în sală.” 

Odată ce regulie au fost înțelese, se aleg 2 voluntari care nu au mai fost 

implicați, se vor lega la ochi, se vor așeza cheile undeva în interiorul cercului,  

hoțul și detectivul se vor poziționa la ceva distanță unul de celălalt și se spune 

START. 

Daca hoțul sau detectivul a găsit cheia, jocul se ia de la început, dar cu alți 

voluntari. 

Explicația facilitatorului: 

Participanții cu siguranță își dezvoltă simțul auzului și nu își mai folosesc văzul. 



De asemenea, folosesc foarte mult atingerea în cadrul acestui exercițiu. 

Se pune accent pe importanța responsabilității pe care fiecare membru al 

echipei de actori o are, chiar dacă sunt în centru sau pe margine. E foarte 

important ca și cei de pe margine să reușească să păstreze liniștea. Actorul are 

nevoie să își folosească corpul și toate simțurile pentru a fi cât mai performant, 

întrucât corpul său reprezintă elementul central în munca actorului. 

 

10. Aspecte administrative - Închiderea întâlnirii:  

După fiecare sesiune se va evalua în ce masură le-a plăcut sesiunea și dacă 

obiectivele fiecărei sesiuni au fost atinse. Se completează lista de prezență, se 

anunță sesiunea următoare, se prezintă pe scurt ce se va face  sesiunea 

următoare pentru motivare. Facilitatorii vor mai rămâne 15 minute pentru 

pregătirea sesiunii următoare. 

 

Alte recomandări/Idei:  

Trebuie să reținem că pentru fiecare 

exercițiu trebuie să facem astfel încât 

fiecare să încerce să fie voluntar.  

 

Resurse suplimentare de documentare: 

 Augusto Boal, 2002, Games for Actors and Non-actors, Second Edition, 
Editura Routledge London 

 Gavin levy, 2005, 112 Acting Games- a comprehensive workbook of 
theatre games for developing acting skills, Editura  Meriwether 
Publishing LTD, Colorado Springs 



 

Numele atelierului:  

7. Experimentează jocuri și exerciții pentru non-

actori 

 

Durata atelierului: 

3 h 

 

Săptămâna 

PATRU (4) 

 

Obiective de învățare specifice (V,A,C)- 

valori/atitudini, abilități, cunoștințe 

A- Participanții vor explica motivele pentru care vor 

experimenta seria de exerciții pentru actori şi non-

actori 

A- Participanții vor dezvolta abilitatea de a 

recunoaște mai ușor propriul corp, relațiile cu 

mediul extern (obiecte, spațiu, volum, alte 

persoane) 

A- Participanții vor experimenta metode specifice 

actorilor pentru a dezvolta expresivitatea și 

capacitatea de a transmite și a primi mesaje într-un 

mod coerent folosindu-și toate simțurile și corpul 

A-Participanții vor  dezvolta capacitatea de a folosi 

eficient limbajul verbal, paraverbal și non-formal 

Concepte cheie atinse : 

 

 Exerciții specifice 

pentru non-actori 

Materiale necesare: 

Lista de prezență 



V- Participanții își vor dezvolta nivelul de încredere 

și respect în membrii grupului  

V- Participanții vor empatiza mai mult  cu membrii 

grupului 

Metode non-formale folosite/ Timp: 

Exercițiu de caracterizare- Ferma animalelor- 20 min 

Exercițiu de creare de personaje- E timpul de povești- 15 min 

Exercițiu de creare de personaje și improvizație- Gibberish- 20 min 

Exercițiu de improvizație- Dansul Improvizat- 10 minute 

Exercițiu de improvizație- ÎNGHEAȚĂ- 1 h 

Exercițiu de improvizație- Ce faci?- 15 min 

Exercițiu de improvizație- Întrebarea – 15 min 

Aspecte administrative- 10 min                                                                                     

 

Descrierea activității: 

 

1.Ferma animalelor:  

Așează participanții într-un cerc pe podea. Pornind de la o persoană se numără de la 

1 la 5. Toți cei care au 1= văcuțe, 2=porci, 3=pui de găină, 4=măgari și 5=gâște. 

Ne vom ridica și ne vom așeza într-un cerc cu ochii închiși- nimeni nu trebuie să tragă 

cu ochiul- este și un exercițiu de încredere. La un moment dat facilitatorul va striga 

două numere. De exemplu 5 și 3. Toți cei care au 5 și 3 încet și cu ochii închiși vor 

intra în mijlocul cercului dar nu au voie să vorbească ci trebuie să se miște și să scoată 

 Întrebări de 

procesare/debrifing: 

 

1. De ce credeți că e important 

să fim în siguranță atunci când 

facem un exercițiu și mai ales 

atunci când suntem actori? De ce 

credeți că am jucat acest joc? La 



sunete ca și animalul pe care îl au asociați cu numărul lor. Vor trebui să se miște în 

interiorul cercului cu ochii închiși și să se grupeze în grupul de animale din care face 

parte- în două ferme- o fermă de gâște și o fermă de pui de găină. 

Ceilalți care sunt în margine vor trebui să formeze cercul astfel încât participanții să 

fie în siguranță și să poată deschide ochii pentru a asigura un climat de încredere. 

Chiar dacă acest exercițiu poate sa îi facă pe unii participanți să se simtă stingheri 

tocmai acesta este și motivul- pentru a-i face să se simtă în siguranță în orice rol s-ar 

afla. 

După ce s-au pus pe grupe o luăm de la început, se închid ochii și spunem alte două 

numere, până când toată lumea a reușit să se grupeze cel puțin odată într-o fermă. 

 

Explicația facilitatorului: scopul acestei activități este de a dezvolta competențe 

pentru “caracterizarea unui personaj”. Cel mai grozav în cadrul acestui exercițiu este 

faptul că toată lumea se simte “caraghios” și barierele cad. Pentru a putea imita un 

animal, noi ca actori, trebuie să știm câte ceva despre acel animal, știu că vaca face 

muuuu- deci se știu câteva date despre acest personaj.  

Ați avut ochii închiși pentru a vă provoca celelalte simțuri precum auzul și simțul 

tactil. Să spunem de exemplu că jucați un rol în care trebuie să puneți mâna pe ceva 

ud și rece, în acel moment corpul vostru are o reacție și chiar dacă obiectul din scenă 

nu este ud și rece, voi ca actori trebuie să știți cum reacționează corpul vostru la ud și 

rece și să puteți să jucați această stare.  

 

2.E timpul de povești. 

ce ne ajuta ca și actori? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ce a facut ca povestea să fie o 

poveste bună? Cât de dificil a 



Pentru această activitate trebuie să vină 6 voluntari în față. Ceilalți se vor așeza ca și 

cum ar fi în public. Unul dintre voluntari începe să spună o poveste. Povestea este 

spusă de aceeași persoană până când tu ca facilitator atingi pe altcineva din grupul 

de 6 pe spate. Povestea va fi continuată de acesta. Facilitatorul trebuie să stea în 

spatele celor care spun povestea ca să nu știe când vor urma chiar ei. Permite ca 

povestea să continue atâta timp cât povestea rămâne interesantă. 

Variație: un alt fel de a face acest joc și de a-l face mult mai interesant este ca 

povestea să fie spusă de fiecare din cei șase într-un alt stil: primul povestește în stil 

de film polițist sau ca un detectiv, al doilea ca și cum ar fi un film de dragoste foarte 

romantic, al treilea ca o comedie, al patrulea ca o operetă, al cincilea ca un science-

fiction, etc. Dar povestea trebuie să fie aceeași și să aibă logică în continuarea ei. 

Explicația facilitatorului: 

Atunci când participanții vor crea și vor juca această poveste vor crea probabil niște 

personaje și vor încerca să aibă un limbaj al corpului specific acelor personaje. Prin 

urmare fiecare actor, în mod normal încearcă să creeze niște personaje care să fie 

credibile pentru audiență. Provocarea pentru actori este să găsească o poveste bună 

dar să găsească și niște personaje credibile plăcute de public. Pentru a spune o 

poveste ca un detectiv, trebuie să fi văzut un film cu și despre detectivi, în acest sens 

este important să reținem că un actor atunci când joacă își folosește experiența de 

viață pentru că a observat cum alții fac. În acest sens într-o piesă de teatru forum 

acest lucru este crucial, să ne bazăm pe experiența de viață a actorilor. 

 

 

fost să spuneți povestea? Care 

au fost provocările? În ce fel ne 

ajută acest exercițiu ca actori și 

mai ales într-o piesă de teatru 

forum? În ce fel credeți că ar 

putea fi implicată și audiența? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Gibberish 

 

Pentru această activitate o să avem nevoie de 3 voluntari. Ceilalți se vor așeza în 

audiență. Unul va juca rolul de interviator, celălalt va juca rolul de intervievat și 

ultimul de traducător. 

Interviatorul pune întrebări în română. Cel intervievat răspunde în limba gibberish pe 

care o inventează pe loc, și traducătorul va trebui să răspundă. Exemplu: 

Interviator: Cum îți place România? 

Intervievatul: Baboo. Ba mungi wig mo soa dai nasco talbum. 

Traducatorul: Îl cam doare capul că a avut o aterizare destul de bruscă și mai ales e 

supărat că atunci când a aterizat a lovit o oaie. 

Este foarte important ca traducătorul să aibă o față inexpresivă ca și cum ar face o 

traducere literară fără emoții. 

Povestea sau contextul puteți să îl decideți voi: poate fi o vizită oficială a 

președintelului, un extraterestru, etc. 

Variații: poate fi intervievat un grup de oameni ca să fie mai mulți implicați. 

Procesare: este întotdeauna important să discuți cu participanții și să ceri feedback 

de la ei. Dupa ce ați cerut părerea lor trebuie să le împărtășiti de ce acest exercițiu. 

Explicația facilitatorului: 

Pentru ca intervievatul să ne transmită un mesaj care clar nu este prin vorbe, aceasta 

trebuie să-și  folosească foarte mult corpul pentru acest mesaj precum și limbajul 

non-vorbal. De aceea e important să reținem că expresiile fizice ale actorilor sunt 

importante atunci când transmitem un mesaj. 

 

3.Ce metode a fololsit cel care a 

făcut interviul și care este 

momentul în care povestea a 

devenit credibilă? În ce moment 

traducerea nu a mai fost atât de 

interesantă? Ce s-a întâmplat în 

momentul în care cei trei au 

început să-și piardă 

concentrarea? De ce credeți că 

nu e bine să forțăm umorul să 

apară sau să persiste? 

 

 

 

 

 



Scopul exercițiului de asemenea a fost pentru a ne ajuta în activitatea de creare de 

personaje. De asemenea, trebuie să recunoaștem că acest exercițiu poate fi foarte 

amuzant. Dar dacă umorul este forțat, la un moment dat poate să nu mai pară 

natural.  

  

4. Dansul improvizat 

Toți participanții se vor așeza în cerc. Se va pune o muzică mai jucăușă. Cineva din 

cerc va trebui să facă o mișcare pe ritm în cerc și să meargă cu acest dans în fața altui 

participant. Acest participant va trebui să meargă dansând în spatele primului 

participant încercând să îi mimeze mișcarea. Când ajunge în mijlocul cercului va 

trebui să facă o altă mișcare și să meargă cu aceasta la un al treilea participant și care 

și acesta îl va urmări imitându-i mișcarea. Se continuă astfel activitatea până când 

toată lumea a reușit să mimeze o mișcare și să improvizeze o mișcare nouă. 

Procesare: este întotdeauna important să discuți cu participanții si să ceri feedback 

de la ei. După ce ați cerut parerea lor trebuie să le împărtășiți de ce acest exercițiu 

este util. 

 

 

5.Freeze- Îngheață 

Acest exercițiu este un exercițiu mai complex, dar care ajută foarte mult actorii în 

exercițiul de teatru forum.  

Astfel va trebui să împarți echipa în două grupe. O grupă va veni în spațiul de lucru și 

cealaltă va sta în audiență. Se vor explica prima dată regulile pentru cei care sunt pe 

 

 

 

4.Cum v-ați simțit? Cât de greu e 

să vii cu o nouă mișcare? Cum 

credeți ca vă ajută ca actori acest 

exercițiu? 

 

 

 

5.În ce fel credeți că vă ajută 

aceste exerciții ca actori? La ce 

ajută improvizația? În ce fel 

credeți că ne ajută acest 

exercițiu ca actori? 

 



scena. Vor explica exercițiul în mai mulți pași. 

Pasul 1: Din cei care sunteți în centru o să rog pe cineva să se miște prin spațiul de 

scena cum vrea, orice mișcare a corpului cât mai creativă dacă se poate. Fiecare pe 

rând va trebui să facă o mișcare. Când cineva urmează să intre să facă mișcarea, va 

trebui să facă un POC din palme. Cel care se mișcă se va opri în statuie și se va mișca 

cel care a spus poc. Fiecare mișcare trebuie să fie nouă. A doua persoană se va mișca 

prin spațiu până când a treia persoană face poc. A doua rămâne în statuie și a treia se 

mișcă. Și tot așa până tot grupul a făcut o mișcare. 

După ce primul grup a terminat, vine și al doilea grup și face același exercițiu.  

Pasul 2: 

Al doilea grup care a ramas pe scenă va primi o nouă provocare. Vor trebui să facă 

același lucru doar că de această dată la mișcarea lor vor trebui să adauge și un sunet 

făcut cu vocea. Va face prima persoana mișcarea +sunet după care va veni a doua 

persoană dar numai după ce face un POC din palme. Primul rămâne în statuie și tot 

așa până tot grupul finalizează. Același lucru va trebui să îl facă și celălalt grup. 

După ce și al doilea grup a finalizat va trebui să ne oprim și să punem câteva 

întrebări: 

1.  De ce am făcut acest exercițiu? 

2. De ce credeți că e important pentru un actor să folosească și mișcarea și 

vocea? 

Atunci când un actor este pe scenă de cele mai multe ori el trebuie să se și miște și să 

își folosească și vocea. Și de aceea e important să exersăm aceste lucruri. În acest 

sens vom merge la un alt nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasul 3:  

Grupul care a rămas pe scenă va trebui să se miște pe scenă doar că de această dată 

în loc de sunet va trebui să poarte o conversație. Conversația nu este cu cineva 

anume, va trebui doar să vorbească încontinuu. La fel când altcineva intră în scenă va 

trebui să facă un semn. De această dată nu este un POC ci va trebui să strige tare 

“ÎNGHEAȚĂ”. Astfel primul va trebui să rămână în poziție de statuie și urmatorul va 

veni, se va mișca și va vorbi ca și cum ar avea o conversație. 

Acest exercițiu continuă până toată lumea din echipă va finaliza și va urma cealaltă 

echipă. 

Pasul 4: 

 Din primul grup cineva va porni să se miște prin sală și la un moment dat va merge 

către cineva din grupul lui și va începe o conversație. Conversația continuă până 

cineva spune ÎNGHEAȚĂ. A doua persoană care spune ÎNGHEAȚĂ poate să meargă la 

grupul care avea deja o conversație sau la altcineva. Se menține aceeași regulă cu 

statuile până tot grupul a trecut prin această etapă după care se schimbă grupul. 

Pasul 5: 

Pasul 5 e cel mai elaborat. Va trebui să invitați cele două grupuri să se așeze într-un 

cerc. Două persoane sunt invitate să vină în față și unul dintre ei să înceapă o 

conversație. De exemplu ar putea spune ceva de genul: 

- Dar tată, nu e corect! De ce nu pot să merg să mă joc cu prietenii mei? 

Astfel în această scenă cel care a început conversația a ales că el are rolul de copil și 

celălalt rolul de tată. Aceasta înseamnă că celălat actor trebuie să accepte rolul de 

tată. Acesta nu se poate refuza. Astfel conversația continuă până când cineva va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



spune ÎNGHEAȚĂ. Nu este nici un scenariu, e pura improvizație. 

Cel care a spus ÎNGHEAȚĂ va trebui să vină și să atingă pe unul din ceilalți doi actori 

care erau pe scenă. Cel care a fost atins va trebui să plece de pe scenă și cel nou venit 

va trebui să stea în exact aceeași poziție, cu mimica celui pe care l-a înlocuit. Astfel 

numai cei atinși trebuie să plece de pe scenă și în acest sens pot să fie situații în care 

cineva poate să stea 5 momente unul dupa altul. 

Ce e important să reținem este faptul că cel care înlocuiește trebuie să înceapă o altă 

scenă un alt subiect, dar trebuie să înceapă prin a justifica poziția în care era. De 

exemplu, care era cu mâna la ceafă, poate să înceapă cu “ aoleu aseara am băut cam 

mult și acum ma doare capul, domnișoara farmacistă puteți să-mi dați ceva medicate 

pentru durere de cap?” 

O altă regulă ar fi că nici nu personaj nu poate să moară pe scenă și scena să se 

termine. Scena se finalizezează numai când cineva a spus ÎNGHEAȚĂ. Sau dacă cineva 

a murit actorii vor trebui să găsească un motiv pentru care acesta va învia la loc. 

O scenă ar trebui să dureze măcar 20-30 de secunde ca să aibă un sens și în același 

timp actorii nu trebuie să se gândească prea mult la ceea ce urmează să spună, vor 

trebui să fie provocați să improvizeze pe loc. 

 

Procesare: este întotdeauna important să discuți cu participanții și să ceri feedback 

de la ei. După ce ați cerut părerea lor, trebuie să le împărtășiți rostul acestui 

exercițiu. 

 

Explicația facilitatorului: cu primii pași ai acestei activități ne propunem să mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



reducem puțin din inhibițiile pe care un actor le-ar putea avea când intră pe scenă. 

De asemenea, scopul acestui exercițiu este și pentru a spori încrederea în forțele 

proprii și mai ales pentru a ajuta actorii să facă pași mici până să ajungă să se simtă 

relaxați atunci când vor face improvizație mai ales în partea de forum. 

 

6. Ce faci? 

Acest exercițiu de improvizație implică toți participanții dar numai câte doi vor veni în 

centrul cercului. Doi participanți astfel vor veni în centrul cercului. Primul participant 

întreabă- ce faci? Celălalt răspunde- mestec gumă. Astfel cel care a întrebat va face 

această acțiune- va mesteca gumă. Al doilea (cel care a raspuns ) îl intrebă pe primul 

care momentan mesteacă gumă- Ce faci? Acesta răspunde o total altă acțiune că- 

merg pe bicicletă. Cel care trebuie să răspundă mimează cum merge pe bicicletă în 

timp ce iarași îl intrebă – Ce faci? 

Și așa merge mai departe. Regula este că al doilea partener trebuie să facă ceea ce 

primul spune că face. 

 

 

Exemplu: 

 

MARIA: Ce faci? 

ANA: (în timp ce dansează) Ridic mere de pe jos 

*MARIA începe să ridice mere de pe jos+ 

Ana ( în timp ce dansează): Maria tu ce faci? 

 

 

 

 

 

6.În ce fel credeți că ne ajută 

acest exercițiu ca actori? 

 

 

 

 

 

 



Maria ( în timp ce ridică mere de pe jos): Învârt șuruburi!-Maria continuă să ridice 

mere de pe jos 

Maria: Dar Ana tu ce faci? 

Ana ( în timp ce învârte șuruburi): Alerg la facultate! 

Ana: Dar tu Maria ce faci? 

Maria ( în timp ce aleargă la facultate): Fac aluat! 

...și așa mai departe.... 

 

Exercițiul se repetă de mai multe ori cu mai multe echipe. 

Procesare: este întotdeauna important să discuți cu participanții și să ceri feedback 

de la ei. După ce ați cerut părerea lor trebuie să le împărtășiți de ce acest exercițiu 

este util. 

Explicația facilitatorului: 

Greutatea acestui exercițiu nu constă în faptul că poți sau nu mima alergatul ci în a 

spune altceva decât ceea ce faci și a găsi o justificare în timp util. 

 

7.Întrebarea 

Acest exercițiu implică 2 voluntari care să vină pe scenă. Ei trebuie să creeze o scenă 

împreună dar ei pot să converseze folosind numai întrebări și nu pot repeta 

întrebările. 

Exemplu: 

 

CRISTINA: De ce stai pe scaunul acela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Cât de complicat vi s-a părut 

acest exercițiu? De ce vi se pare 

provocator? În ce fel credeți că 

vă va ajuta acest exercitiu când 



EUGEN: De ce, e scaunul tău? 

CRISTINA: Cum ai ajuns aici? 

EUGEN: Păi nu am venit aici cu tine? 

CRISTINA: Auzi, încerci să fi amuzant? 

EUGEN: Nu iți place amuzamentul? 

 

Dacă unul dintre parteneri greșește alt participant din grup trebuie să vină să 

înlocuiască pe cel care a greșit și poate să schimbe subiectul. 

Foarte important este ca ei să aibă o conversație pe o temă anume și care să aibă 

logică, nu doar să fie întrebări așa aruncate în vânt dar făra o legătură între ele. 

Pentru a putea începe exercițiul trebuie să dați un loc sau o situație celor doi care 

încep conversația. 

Procesare: este întotdeauna important să discuți cu participanții și să ceri feedback 

de la ei. După ce ați cerut părerea lor, trebuie să le împărtășiți rostul acestui 

exercițiu. 

 

8.Aspecte administrative - Închiderea întâlnirii:  

După fiecare sesiune se va evalua în ce măsură le-a plăcut sesiunea și dacă 

obiectivele fiecărei sesiuni au fost atinse. 

Se completează lista de prezență, se anunță sesiunea următoare, se prezintă pe scurt 

ce se va face sesiunea următoare pentru motivare. Facilitatorii vor mai rămâne 15 

minute pentru pregătirea sesiunii urmatoare. 

 

veți fi pe scenă ca actor mai ales 

într-o piesă de teatru forum? 

Care sunt elementele care vă 

ajută să reușiți să puneți 

întrebările dar sa și rămâneți pe 

subiect? 

 

 

 



 Alte recomandări/Idei:  

 

Resurse suplimentare de documentare: 

 Augusto Boal, 2002, Games for Actors and 

Non-actors, Second Edition, Editura Routledge 

London 

 Gavin levy, 2005, 112 Acting Games- a 

comprehensive workbook of theatre games for 

developing acting skills, Editura  Meriwether 

Publishing LTD, Colorado Springs 

 Maria C. Novelly, 1985, Theatre games for 

young performers- improvisation and exercices 

for developing acting skills, Editura  

Meriwether Publishing LTD, Colorado Springs 

 



 

Numele atelierului:  

 

8.Improvizație 

jocuri și exerciții specifice 

 

Durata atelierului: 

3 h 

 

Săptămâna 

PATRU (4) 

 

 Obiective de învățare specifice ( V,A,C)- 

valori/atitudini, abilități, cunoștințe 

A- Participanții vor  exersa/demonstra abilitatea 

de a improviza și de a lua decizii rapide 

A- Participanții vor exersa/demonstra abilitatea 

de a fi creativi 

A- Participanții vor dezvolta abilitatea de a face 

față presiunii și de a găsi idei  

A- Participanții vor dezvolta abilitatea de a 

comunica eficient folosind diverse mijloace de 

comunicare 

A- Participanții își dezvoltă abilitatea de a 

asculta activ și a avea reacții 

Concepte atinse : 

 

 Exerciții specifice pentru 

non-actori 

 Puterea și opresiunea în 

teatru forum 

Materiale necesare: 

Lista de prezență 

Metode non-formale folosite/ Timp: 

Exercițiu de improvizație- Visul din copilărie- 45 minute 

Exercițiu de improvizație-Creația unui personaj- Lupta cocoșilor- 40 minute 

Exercițiu de improvizație- Spune-mi despre- 30 minute 



Exercițiu de improvizație&spațiu&coordonare- 40 minute 

Exercițiu de justificare a acțiunii-  20 minute 

Aspecte administrative- 5 minute                                                                                        

 

Descrierea activității; 

 

1. Visul din copilărie- ce doream să fiu când voi fi mare. 

Împarte grupul de participanți în două grupuri mai mici. O jumătate din grup 

primește o foaie de hârtie pe care trebuie să își scrie numele și lângă numele 

unui super erou de care îi plăcea când era mic ( cenușăreasa, superman, etc). 

Cealaltă parte a grupului se va așeza într-o altă parte a sălii ca și cum ar fi la un 

spectacol. La un start al facilitatorului ( jokerul) fiecare persoană din primul grup 

ar trebui să își folosească corpul pentru a exprima caracteristicile supereroului 

pe care l-a scris pe foaia de hârtie mimând. Grupul doi va trebui să fie atent la 

fiecare personaj și eventual să își ia notițe despre acesta dar făra să se 

gândească neaparat cine ar putea să fie. De exemplu : este puternic, este 

arogant, nu este atent, etc. După acestă etapă, la un alt semn al facilitatorului  

personajele vor trebui să își găsească un partener și să intre într-o discuție cu 

acesta dar făra a spune ceva care ar putea să-i descopere identitatea. După 1 

minut, la un alt semn al facilitatorului se formează alte perechi de câte doi și are 

loc un alt dialog. După un alt minut, iarăși se schimbă partenerii. 

După câteva schimbări de parteneri exercițiul se oprește și se vor adresa 

întrebări grupului doi (al spectatorilor) despre cum ar putea să descrie fiecare 

 Întrebări de procesare/debrifing : 

 

1.Cum vi s-a părut exercițiu? A fost 

dificil să scoateți în evidență 

caracteristicile acestuia? Cât de greu a 

fost să interpretați? Cum credeți că vă 

va ajuta acest exercițiu? 

 

 

 

 

 

 



personaj, dar fără a încerca să identifice ce personaj reprezintă. De exemplu: 

personajul era cineva puternic, autoritar, arogant care dorea să își arate 

puterea, etc. 

Se discută despre câteva personaje sau toate, dupa care exercițiul se repetă și 

cu cealaltă parte a grupului care va trebui să interpreteze un personaj, 

încercând să evidențieze caracteristicile acestuia.  

Scopul acestui exercițiu este de a provoca actorii să mimeze caracteristici ale 

personajelor, dar și spectatorii să fie atenți la aceste caracteristici.  

 

2.Creația unui personaj - Lupta cocoșilor: 

Pentru acest exercițiu se vor cere 8 voluntari care vor veni în față, iar restul 

grupului se va așeza în public într-o parte a sălii. Se vor încerca, precum de 

fiecare data, schimburile de voluntari, astfel încât toți participanții să participe 

la cele mai multe exerciții.  Cei 8 voluntari vor forma echipe de câte 2 . În 

pereche pe rând vor începe un dialog improvizat prin care o persoană o acuză 

pe cealaltă pentru că a făcut ceva rau. Cealaltă persoană trebuie să se apere și 

să își justifice fiecare acțiune pentru care este acuzată, în același timp creându-

se un personaj. Fiecare echipă trece prin această situație, publicul privind și 

având posibilitatea să ofere feedback pentru realismul personajelor construite. 

După ce a terminat toată lumea, are loc procesarea. 

 

3. Spune-mi despre: 

Pentru acest exercițiu se vor cere alți 4-5 voluntari care vor veni în față. Restul 

 

 

 

 

 

2. Cât de greu a fost să acuzați? Cât de 

greu a fost să găsiți justificare pentru 

fiecare acțiune? Cum a perceput 

publicul fiecare dialog? Ați înțeles 

despre ce era vorba?A fost realist 

jocul actorilor? În ce fel credeți că ne 

ajută acest exercițiu într-o piesă de 

teatru forum? 

 

 

 



participanților vor rămâne în spațiul pentru public. Pe rând, vor veni în față și 

fiecare va avea la dispoziție 4 minute să raspundă la întrebările puse de către 

facilitator, dar fără să facă pauze de vorbire sau să tragă de timp. Trebuie să 

povestească încontinuu timp de 4 minute. 

Facilitatorul va pune o întrebare fiecăruia, de tipul: 

“ Spune-mi despre întâlnirea din întâlmplare cu Gică Hagi!” 

“ Spune-mi despre intâmplarea aceea cu furtuna în Oceanul Pacific”! 

“ Spune-mi despre seara în care ai fost somnambul!” 

“ Spune-mi despre ziua în care te-ai rătacit în tren!” 

 

 

4. Semnul înghețului:  

Partea unu: 

Se împart participanții în două grupe. Unii  se vor așeza într-o parte a sălii ca să 

observe ce se intamplă.  Explică regulile pentru celălalt grup: “ Acum,  la un 

semn aș dori ca unul dintre voi să meargă și să se miște prin spațiu oricum vrea 

el. Când altcineva vrea să înceapă să se miște, va trebui să bată o dată din 

palme tare. În acest moment, prima persoană care s-a mișcat va îngheța în 

poziția în care era când s-a auzit POC, și a doua persoană continuă să se miște 

până o a treia persoană face un POC. Regula este ca o singură persoană să se 

miște în spatiul de lucru în același timp, până ajung toate persoanele să se 

miște. Dupa ce primul grup a făcut exercițiul, aceștia devin observatori și cei din 

al doilea grup vor încerca și ei exercițiul. 

 

 

 

 

 

4. De ce credeți că am ales acest 

exercițiu? În ce fel ne ajută acest 

exercițiu în munca noastră cu spațiul, 

sunete, mișcare, dialog? 

 

 

 

 

 



Partea a doua:  observatorii rămân jos și jocul merge la un alt nivel în același fel, 

doar că în afară de mers prin spațiu, fiecare participant va trebui să adauge o 

mișcare și un sunet până când cineva le face un POC ca în partea 1. Când 

termină întreg grupul, grupul de observatori încearcă și ei același exercițiu. 

Când termină ambele grupuri, va avea loc un scurt debrifing cu întreaga echipă: 

- De ce credeți că am făcut acest exercițiu? 

Scopul exercițiului este de a elibera participanții, de a deveni mai conștienți de 

spațiul pe care îl utilizează. De asemenea, e bine să se exerseze conectarea unei 

mișcari de un anumit sunet, folosind limbajul corpului cât mai eficient. 

Partea a treia: doi participanți se vor așeza în mijlocul cercului și vor începe o 

conversație de genul:” Dar tata nu e corect! De ce nu pot să merg să mă joc cu 

ceilalți copii?”. Astfel, rolurile sunt setate de cel care începe conversația. Cel 

care a primit rolul de tată trebuie să continue conversația cu rolul care i-a fost 

dat. Nu este ok un răspuns de tipul «  dar nu sunt tatăl tău ! » 

Dialogul dintre ei continuă până în momentul în care cineva va spune 

« Îngheață ». Atunci, unul dintre cei care au fost observatori până în acest 

moment vine pe scenă, îl atinge pe unul dintre actori și continuă conversația din 

poziția corpului din care a înghețat actorul pe care îl schimbă. De exemplu, dacă 

schimbă un actor a cărui poziție era întins pe podea cu mâna la gură, 

conversația poate să ia o altă întorsătură: “ la cât de rece a fost înghețata, mă 

dor dinții, domnule doctor” și atunci rolurile, contextul și povestea se schimbă. 

Se continuă exercițiul până când  toată echipa a venit în spațiul de joc și a 

improvizat. Actorii vor trebui să lase scena să curgă pentru ceva vreme până să 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



înlocuiască  personajele, astfel încât să fie timp suficient pentru a improviza și 

pentru a construi personaje. 

 

5. Atinge și pleacă: 

Participanții vor trebui să se așeze astfel încât să privească spre spațiul de joc. 

Se vor cere două echipe a câte doi volunatri. Prima echipă va trebui să vină pe 

scena unde se vor așeza două scaune. Se va da o temă de improvizat pentru 

prima echipă, de exemplu: sunteți un angajat și un angajator. Sunteți în 

momentul în care angajatorul tocmai îl concediază pe angajat. Provocarea 

actorilor va fi ca pentru fiecare replică pe care o spun, să atingă celălalt actor 

astfel încât să fie justificat. De exemplu ”angajatorul spune –“ va trebui să îți dai 

demisia, ne pare rău!” și pune mâna pe umărul acestuia. Angajatul trebuie să 

răspundă și să îl atingă pe angajator, astfel încât această atingere să fie 

justificată. Dialogul continuă până când actorii simt că trebuie să se oprească. 

După ce a terminat prima echipă, vine și a doua echipă, având aceleași taskuri, 

dar teme diferite:”sunteți un cuplu care tocmai vă despărțiți!” 

Scopul acestui exercițiu este de a ajuta actorii să devină cât mai conștienți de 

acțiunile pe care le fac, și să fie capabili să găsească o justificare pentru fiecare 

acțiune pe care o fac, astfel încât rolul lor să aibă sens și coerență. 

 

 

6. Aspecte administrative - Închiderea întâlnirii:  

După fiecare sesiune se va evalua în ce măsură le-a plăcut sesiunea și dacă 

 5. Explicați care sunt provocările 

acestui exercițiu? În ce fel credeți că 

atingerea celeilalte persoane face 

scena mai puternică? Ce relevanță are 

justificarea tematicilor alese pentru 

acest exercițiu? 

 



obiectivele fiecărei sesiuni au fost atinse. Se completează lista de prezență, se 

anunță sesiunea următoare, se prezintă pe scurt ce se va face în sesiunea 

următoare pentru motivare. Facilitatorii vor mai rămâne 30 de minute pentru 

pregătirea sesiunii următoare. 

 Alte recomandări/Idei:  

 

Resurse suplimentare de documentare: 

 Augusto Boal, 2002, Games for Actors and Non-actors, Second 

Edition, Editura Routledge London 

 Gavin levy, 2005, 112 Acting Games- a comprehensive 

workbook of theatre games for developing acting skills, Editura  

Meriwether Publishing LTD, Colorado Springs 

 

 



 

Numele atelierului:  

 

9. Putere și opresiune (teatru cu 

imagini/teatru cu statui) 

Durata atelierului: 

3 h 

 

Săptămâna 

CINCI (5) 

 

 Obiective de învătare specifice ( V,A,C)- 

valori/atitudini, abilităţi, cunoștințe 

A- Participanții vor putea descrie ce înseamnă 

o relație de putere (obiect- obiect, obiect-

persoană, persoană-persoană) și care este 

conexiunea cu Teatru Forum  

A- Participanții vor demonstra abilitatea de a 

identifica o situație de opresiune folosind 

teatrul cu imagini 

A- Participanții vor descrie modul în care 

percepțiile oamenilor sunt diferite și cum ar 

trebui sa le privească în contextul proiectului 

 

Concepte atinse : 

 

 Exerciții specifice pentru 

non-actori 

 Puterea și opresiunea in 

teatru forum 

Materiale necesare: 

Scaune, un marker, o rola de 

hârtie, un ziar 

creioane, scotch, 10 paie de 

plastic, listă de prezență 



Metode non-formale folosite/ Timp: 

Joc de energizare- Dirlida - 7 minute 

Joc de stabilire de relații între obiecte - Markerul e cel mai tare - 15 minute 

Joc de stabilire de relații obiect-persoană - Om si marker- 20 minute 

Exercițiu de stabilire de relații persoană - persoană -  Înfruntă-l pe cel din fața ta - 10-15 minute 

Statui 1 – mișcare pe muzică și experimentarea de diferite stări prin statui - 15 minute 

Statui 2- experimentarea stării de statuie în pereche - 20 minute 

Aspecte administrative- 10 minute                                                                                                              

 

Descrierea activității: 

 

1.Joc de energizare - Dirlida (joc de ritm, cântat): 

 

Participanții se adună cu toții într-un cerc. Participanții vor trebui, într-o primă fază, 

să spună cu toții Dirlida. Înainte de asta facilitatorul va spune odata “cântecul” 

pentru a da ritmul necesar jocului. 

La un semn al facilitatorului, toți participanții vor spune “Dirlida dirlida dirli dirli dirli 

da”. Jocul se repetă până când toată lumea a intrat în ritm și “cântă” la unison (de 

exemplu cântecul se poate repeta de 4-5 ori). 

În a doua fază a jocului, facilitatorul le va explica participanților că vor cânta astfel 

încât fiecare dintre ei să spună separat câte o particulă a cântecului: dir li da dir li da 

dir li dir li dir li dir li da. Pentru a face asta se pot alege două variante: 

- fie se va spune în ordine, începând de la facilitator și mergând la participanții din 

 Intrebări de procesare/debrifing: 

 

1.De ce credeți că am făcut acest 

exercitiu? Cu ce ne ajută pe noi ca 

actori? 

 

 

 

 



stânga lui 

- fie facilitatorul va spune primul “dir” și, printr-o bătaie din palme, va indica pe 

cineva din fața lui care să spună “li” și el, la randul lui, să indice pe altcineva (tot 

printr-o bătaie din palme), care să continue cu “da” și tot așa până când se va 

obține un ritm și cântecul va fi cântat fără să existe întreruperi. 

Procesare: la acest joc procesarea este destul de scurtă. Participanții sunt întrebați 

de ce au făcut acest exercitiu, iar dupa aceea li se va spune care a fost scopul său.  

Explicație facilitator: acest tip de exercițiu are ca scop să vă crească nivelul de 

energie, să vă facă să vă intrati în ritmul de care aveți nevoie pentru sesiunea de azi, 

de coordonare în grupul vostru de lucru. Ca și echipă aveți nevoie să vă aflați, cât 

mai mult posibil, la același nivel de energie, pentru că in acest fel veți colabora mult 

mai bine la alte exerciții.  

 

 

2.Joc de stabilire de relații între obiecte - Markerul e cel mai tare  

 

Participanții vor reveni pe scaune și facilitatorul exercițiului le va explica ce urmează 

să facă, precizându-le numele jocului.  

Facilitatorul jocului le va spune că trebuie să facă un marker, pe care el îl alege, să 

iasă cel mai mult în evidență, sa fie cel mai puternic, în raport cu alte obiecte (pe 

care facilitatorul le va pune la dispoziție). 

Facilitatorul va fi cel care va începe și va poziționa markerul într-o anumită relație, 

față de celelalte obiecte. Participanţii vor trebui, rând pe rând, să pună markerul în 

 

 

 

 

 

 

 

2.Cum v-aţi simţit pe parcursul 

exerciţiului?. Care credeţi că a fost 

scopul exerciţiului? Vă gândeaţi, la 

începutul exerciţiului, că un 

marker poate să fie mai puternic 

ca un scaun? Să iasă el în evidenţa 

mai mult decât scaunul? Ce aţi 

învăţat în urma acestui exerciţiu? 

Cum credeţi că vă va ajuta această 

experienţă în munca voastră de 

actori de teatru forum, în special 



cât mai multe poziţii, cât mai diferite, cu menţiunea că de fiecare dată trebuie să 

iasă în evidenţa, să arate ca "cel mai tare” dintre toate. Reguli: - trebuie folosite 

toate obiectele puse la dispoziţie, fără a fi îndepărtate din spaţiul de joc şi fără a fi 

distruse; - este bine să participe toţi membri grupului (fără a fi forţaţi însă). 

Facilitatorul trebuie să întrebe, după fiecare poziţionare a markerului, dacă acesta 

iese în evidenţa sau nu, dacă este într-adevăr cel mai puternic dintre toate sau nu. 

Are în acelaşi timp grijă să îi încurajeze pe participanţi să fie cât mai creativi, 

inventivi. Jocul se continuă până când grupul cade de acord supra acelei imagini în 

care markerul este cel mai bine reprezentat, cel mai puternic. În momentul în care 

se ajunge la acest moment, jocul se opreşte şi există două variante: 

 

- se trece la procesarea exercițiului  

sau 

- se trece la pct. 3 când se va continua exercițiul despre relația obiect - persoană  

 

Facilitatorul va alege la care din aceste două variante va apela, în funcţie de 

dinamică grupului din timpul exerciţiului. Dacă grupul este foarte angajat în 

exerciţiu, activ şi vine iar şi iar cu o altă variantă de poziţionare a markerului, atunci 

pot fi provocaţi şi se poate trece la pct. 3. Dacă grupul este mai spre reflexiv, mai 

mult dispus să discute pe marginea imaginilor create, atunci se poate trece la 

procesare. Pentru varianta în care exerciţiul se opreşte:  

Procesare: Facilitatorul îi va întreba pe participanţi de ce cred ei ca au făcut 

exerciţiul, care cred că este scopul acestuia. Se va discuta cu participanţii pe 

în construcţia unei piese de teatru 

forum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



marginea relaţiei dintre marker şi celelalte obiecte, cum au reuşit să îl pună în 

valoare, să-l scoată în evidenţa, să-l facă cel mai puternic. Li se va spune care a fost 

scopul exerciţiului - acela de a experimenta relaţia de putere la nAivel de obiecte, 

cum reuşim să scoatem în evidenţa un obiect. Discuţia trebuie să-i pregătească 

pentru discuţia despre relaţia de opresiune, folosită în teatru forum. De asemenea li 

se mai poate spune că exerciţiul în şine este un prilej foarte bun de a scoate în 

evidenţa faptul că obiectele nu trebuie să fie neapărat foarte mari că să fie 

importante sau puternice, la fel cum se întâmplă şi în relaţiile dintre persoane sau la 

nivel de situaţii de viaţă. Explicaţie facilitator: acest exerciţiu v-a făcut să 

experimentaţi, după cum singuri v-aţi putut da seamă, cât mai multe situaţii de 

relaţii de putere între obiecte. Scopul acestei experimentări este acela de a vă ajuta 

să fiţi atenţi la cele ce vă înconjoară, la cum reprezintă ele o situaţie sau alta. De 

asemenea exerciţiul stimulează şi creativitatea şi vă ajută să vedeţi că există foarte 

multe modalităţi de lucru cu câteva obiecte.   

 

3.Joc de stabilire de relaţii obiect-persoană - Om şi marker  

Acesta reprezintă o continuare a exerciţiului precedent. Imaginea de la exerciţiul 

anterior este lăsată exact în acea poziţie în care grupul a stabilit că markerul este 

aşezat în cea mai puternică relaţie, în raport cu celelalte obiecte. Sarcina, de această 

data, este ca participanţii să se poziţioneze, rând pe rând, într-o relaţie de putere 

faţă de markerul din imaginea construită la exerciţiul anterior, fără a se schimba 

poziţia obiectelor. Singurii care au voie să se mişte sunt participanţii. Astfel, ca şi la 

exerciţiul precedent, participanţii vor trebui să se poziţioneze într-o relaţie de 

 

 

 

 

 

3.Cum v-aţi simţiţi acum, când a 

trebuit să fiţi voi cei care trebuie 

să deveniţi mai puternici în raport 

cu câteva obiecte? V-a fost uşor? 

V-a fost greu? Aţi simţit ceva 

anume? Consideraţi că aţi reuşit 

să dominaţi markerul? Dacă nu, de 

ce? Ce aţi învăţat din acest 

exerciţiu, referitor la relaţia de 

putere? La construcţia unei relaţii 

de putere între o persoană şi un 

obiect? Cum o să vă ajute acest 

exerciţiu în construcţia unei piese 

de teatru forum? Dar atunci când 



putere, faţă de obiectele deja existe şi să încerce să fie mai puternici decât markerul 

- care este cel mai puternic dintre obiecte, la acel moment. La final, după ce toată 

lumea (sau aproape toată lumea) a încercat să fie cât mai creativă şi să devină cei 

mai puternici din imagine, se poate trece la procesare.  

Procesare: aceasta se va construi pe baza celor discutate la exerciţiul anterior şi pe 

baza imaginilor create în timpul acestui exerciţiu. Scopul exerciţiului este acela de a 

experimenta relaţia dintre obiecte şi persoane, modalităţi de a scoate în evidenţă 

puterea, opresiunea. Participanţilor li se mai poate spune că exerciţiul îi ajută foarte 

mult să identifice situaţiile de opresiune, să le pună în scenă, să improvizeze.  

Explicaţie facilitator: Scopul exerciţiului nu este diferit de al celuilalt, pe care l-am 

făcut înainte. Acesta face parte dintr-o serie de exerciţii de construire de relaţii de 

putere, următorul fiind acela de experimentare de relaţii de putere între două 

persoane.   

 

 

4.Exerciţiu de stabilire de relaţii persoană - persoană -  Înfruntă-l pe cel din faţa ta 

Acest exerciţiu îi va aduce faţă în faţă pe participanţi, ei fiind de data această cei 

care vor experimenta relaţia de putere dintre ei.   

 Atenţie: facilitatorul exerciţiului trebuie să specifice de la început faptul că acest 

exerciţiu nu are ca scop înfruntarea directă, fizică dintre anumite două persoane 

(care vor să le demonstreze celorlalţi cât de puternici sunt ei), ci experimentarea 

puterii în relaţie cu o altă persoană.  

 Participanţii sunt rugaţi să se aşeze în cerc şi să stea câte doi.   

veţi fi pe scenă? 

 

 

 

 

4.Cum s-a desfăşurat acest 

exerciţiu? Care credeţi că a fost 

scopul lui? Vedeţi legătura dintre 

acest exerciţiu şi cele două făcute 

înainte?  

 Cum v-aţi simţit în timpul acestui 

exerciţiu?  Ce aţi învăţat în urma 

acestui exerciţiu? Au existat 

diferenţe între tipurile de 

dominare? De ce credeţi că au 

existat mai multe feluri de a 

domina, de a fi mai puternic decât 

celălalt? Ce învăţătură/concluzie 



   

   

 Reguli:  

   

 - membrul unei echipe se aşează într-un capăt al sălii, alegându-şi o poziţie de 

dominare; după ce şi-a ales poziţia, rămâne nemişcat (se face o trecere către 

exerciţiile cu statui), dar cu atitudinea de dominare pe care şi-a ales-o.  

 - celălalt membru al echipei stă în celălalt capăt al sălii, în faţa coechipierului lui şi 

are ca sarcină să înainteze până ajunge în faţa acestuia, încercând să-l domine 

(poziţia aleasă nu se schimbă; experimentare statui).  

 - cei doi vor sta aşa până când unul din ei va deveni mai puternic prin postură şi 

atitudinea aleasă.  

 - după aceasta, rolurile se schimbă şi cel care a trebuit să se aşeze primul, în poziţia 

de dominare, va fi cel care va merge să-şi înfrunte coechipierul.  

   

 După ce prima pereche a experimentat (cu ambii parteneri mergând şi înfruntându-

l pe celălalt), vine o altă echipă şi tot aşa.  

Procesare: la acest exerciţiu procesarea este foarte importantă şi trebuie să-i 

acordaţi destul timp, pentru că este posibil că participanţii să experimenteze stări 

destul de intense. Se va spune că scopul exerciţiului a fost acela de a încerca relaţiile 

de putere dintre persoane, cu accent pe faptul că atunci când vorbim despre putere 

nu ne referim la agresiune. Acest lucru este valabil şi pentru discuţia pe marginea 

opresiunii în teatru forum, care se deosebeşte de agresiune - care este acea stare 

putem extrage de aici, referitor la 

opresiune?  Care credeţi că este 

rolul acestui exerciţiu în teatru 

forum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de opresiune în care cel opresat nu mai are nicio şansa de înlăturare a opresiunii-

agresiunii decât prin forţă fizică (a lui sau a altcuiva).  

La procesare facilitatorul va discuta despre cum s-a simţit fiecare în cele două 

situaţii: a celui care îl aşteaptă pe cel din faţa lui să vină şi să încerce să-l domine şi a 

celui care trebuie să meargă înainte pentru a domina. Participanţilor li se va spune 

că exerciţiul este folositor în construcţia piesei de teatru forum, în partea de 

interacţiune cu spect-actorii, atunci când vor trebui să ştie cum să-i domine sau să 

se lase dominaţi.   

Explicaţie facilitator: Acest exerciţiu are ca scop experimentarea relaţiei de putere 

dintre două persoane, timp în care aţi văzut câte feţe diferite poate să ia 

dominarea, în câte feluri se poate exercita puterea asupra celuilalt. Exerciţiul vă va 

ajuta în crearea personajelor din piesă, la o mai bună identificare cu personajele, la 

înţelegerea unei situaţii de opresiune, dar şi atunci când va trebui să improvizaţi cu 

cei care vor urca pe scenă.   

   

 

5.Statui 1 - mişcare pe muzică şi experimentarea de diferite stări prin statui  

Acest exerciţiu va face trecerea la lucrul cu statui. Pentru că se va folosi muzică şi 

mişcare, va avea rol şi de energizare şi scoatere din starea creată la exerciţiul 

precedent.  

 Prin acest exerciţiu participanţii vor experimenta stări cât mai diferite, stând în 

statui. Astfel că le veţi spune că îi veţi rugă să se plimbe prin sală, prin cât mai multe 

colţuri ale ei, pe fundal fiind o anumită melodie. Atunci când veţi spune STOP sau 

 

 

5.Ce ţi-a plăcut la acest exerciţiu?  

Cum v-aţi simţit acum? Ce stări aţi 

experimentat, în timp ce încercaţi 

să redaţi anumite stări? Cum a 

fost să staţi în statui? A fost uşor 

sau greu să staţi nemişcaţi într-o 

anumită stare? . V-a schimbat 

starea voastră normală sau v- a 

imprimat o altă? Aţi învăţat ceva 

anume din acest exerciţiu? În ce 

anume, mai exact, poate fi folosit 

acest exerciţiu? Cum vă ajută el pe 

voi, de exemplu, în interacţiunea 

cu ceilalţi colegi de echipă sau cu 

spect-actorii (atunci când veţi fi pe 

scenă)?  

 



când o să bateţi din palme, ei trebuie să rămână în statui cu starea pe care o aveau 

(în timp ce se plimbau prin sală).  

   

 De exemplu: se poate începe cu o melodie veselă, ritmată, care să-i binedispună pe 

participanţi. După ce se plimbă prin sală o vreme, opriţi muzica şi ei trebuie să 

rămână în statui, cu starea pe care o aveau în timp ce se plimbau prin sală. Pentru a 

obţine acest lucru, ca şi facilitator, trebuie să vorbiţi cât mai mult cu ei pentru a-i 

face să intre în starea respectivă: „şi vă plimbaţi prin curte, iar afară este o vreme 

foarte frumoasă şi vă simţiţi plini de energie. V-ar plăcea să jucaţi un joc sau să 

munciţi ceva, pentru că aveţi prea multă energie azi, vă simţiţi în forma”.  

 După ce participanţii se plimbă prin sală, spuneţi STOP (şi în acelaşi timp opriţi şi 

muzica), fiecare participant trebuind să rămână în statuie câteva secunde.  

 Că să daţi o altă stare, schimbaţi muzică şi schimbaţi şi ceea ce le spuneţi. De 

exemplu, dacă vreţi că ei să experimenteze uimirea sau nedumerirea le puteţi 

spune: œV-aţi trezit de dimineaţă şi aveţi sentimentul că ceva o să se întâmple. Nu 

ştiţi ce, dar simţiţi că ceva e posibil să se întâmple. În timp ce ieşiţi din cameră vă 

întâlniţi cu  câţiva colegi din grupul de teatru forum  dar ei se comportă ciudat şi   

trec  mai departe. Nu înţelegi de ce au făcut asta.” -   ȋn acest moment se spune 

STOP   lumea trebuie sa stea  statuie, experimentând starea de uimire.  

   

 O alta varianta  a exerciţiului ar fi:  

   

 Participanţii se plimbă  prin sală, pe fundal fiind o anumită melodie. Facilitatorul 



stabileşte cu ei că, atunci când  va opri melodia , ei vor trebui sa rămână ȋn statuie   

încercând să  redea o stare sufletească numită  de facilitator.   

 De exemplu: opriţi melodia şi  spuneţi „TRISTETE”. Toată  lumea trebuie  stea într-o 

statuie care  exprime  starea de tristeţe.  

 Procesare: Le veţi spune care este scopul exerciţiului  şi anume acela de ȋnvaţa  

cum  să stea nemişcaţi ȋn  statuie care, ȋn  acelaşi timp să  exprime, clar, o anumite 

stare.   

 Explicaţia facilitatorului: acest exerciţiu are menirea de a  vă face să  fiţi   expresivi, 

folosindu-vă de statui. Veţi urmări cum  lucraţi cu întregul vostru corp pentru a reda 

o stare (pe care, ȋn realitate, nu o aveţi  acel moment, dar pe care vreţi totuşi să o 

redaţi). Exerciţiile cu statui ne ajută la intrarea ȋn pielea unui personaj.  

6.Aspecte administrative -Ȋnchiderea ȋntâlnirii:  
După fiecare sesiune se va evalua în ce măsură le-a plăcut sesiunea şi dacă 
obiectivele fiecărei sesiuni au fost atinse. Se completează lista de prezenţă, se 
anunţă sesiunea următoare, se prezintă pe scurt ce se va face sesiunea următoare 
pentru motivare. Facilitatorii vor mai rămâne 10 de minute pentru pregătirea 
sesiunii următoare. 

 Alte recomandări/Idei:  

 

Resurse suplimentare de documentare: 

 Augusto Boal, 2002, Games for Actors and Non-actors, Second Edition, Editura Routledge 
London 

 Gavin levy, 2005, 112 Acting Games- a comprehensive workbook of theatre games for 
developing acting skills, Editura  Meriwether Publishing LTD, Colorado Springs 

 Maria C. Novelly, 1985, Theatre games for young performers- improvisation and exercices 
for developing acting skills, Editura  Meriwether Publishing LTD, Colorado Springs 



Numele atelierului:  

 

10. Putere şi opresiune ( teatru cu 

imagini/teatru cu statui) 

Durata atelierului: 

1 h 30 minute 

 

Săptămâna 

CINCI (5) 

 

Obiective de ȋnvăţare specifice ( V,A,C)- 

valori/atitudini, abilităţi, cunoştinţe 

A- Participantii vor putea descrie ce ȋnseamnă o 

relaţie de putere ( obiect- obiect, obiect-

persoană, persoană-persoană) şi care este 

conexiunea cu Tearu Forum  

A- Participanţii vor demonstra abilitatea de a 

identifica o situaţie de opresiune folosind teatru 

cu imagini 

Concepte atinse : 

 

 Exerciţii specifice 

pentru non-actori 

 Puterea şi opresiunea 

ȋn teatru forum 

Materiale necesare: 

Lista de prezenţă 

Metode non-formale folosite/ Timp: 

Exerciţii cu statui-Imaginea lumii-partea 1- 20 minute 

Exerciţiu cu statui-Imaginea lumii- partea 2- 40 minute 

 Exerciţiu de improvizaţie-Imaginea orei- 10 minute 

 Exerciţiu cu statui-  Dupa petrecere- 20 minute   

Aspecte administrative-5 minte                                                                                                           



Descrierea activităţii: 

1. Imaginea lumii- partea 1: participanţii vor fi invitati să se aşeze ȋntr-un cerc şi să 

lase cel putin jumatate de metru distanţa ȋntre ei. Participanţii vor sta cu faţa ȋn 

interiorul cercului ȋn timpul ȋn care se vor explica regulile. Dupa care, la un semnal al 

facilitatorului vor trebui să se poziţioneze cu spatele la cerc şi cu ochii ȋnchisşi. 

Facilitatorul va spune o serie de cuvinte pentru care participanţii vor trebuie să facă 

o reprezentare mentala sub forma de statuie. Facilitatorul va număra de la 10 la 1 

timp ȋn care toată lumea va sta cu spatele la cerc şi cu ochii ȋnchişi. Când facilitatorul 

va ajunge la 1 toţi vor trebui să se ȋntoarcă cu faţa la cerc şi să facă o reprezentarea 

statuara a cuvantului respectiv. Vor trebui să stea ȋn această poziţie până când toată 

lumea se uită la toata lumea pentru a vedea toate reprezentările. 

Cuvintele sunt urmatoarele şi vor fi spuse pe rând: cafea, muncă, violenţă, sănătate, 

femeie, bărbat, opresiune,  opresor, fericire. 

Scopul acestui exerciţiu este de a ne putea folosi corpul ȋn a exprima diverse 

mesaje. Ȋn acelasşi timp putem identifica reprezentări diferite ale unor cuvinte 

pentru diverşi oameni, ceea ce face ca ȋnţelegerea să fie diferită. 

 

2.Imaginea lumii- partea 2. Se vor forma grupe de cate 6 participați. Ȋn cadrul 

fiecărei grupe va fi delegat un participant care va fi sculptorul. Se va da o temă 

pentru fiecare sculptor pentru a “reprezenta” tema dar ȋn care sa se regăsească şi 

relaţii de opresiune. Astfel tema dată va fi “familia”. 

Sculptorul va trebui să aşeze fiecare membru al grupului ȋntr-o poziţie statuară 

astfel ȋncât să reprezinte familia. Poziţionarea personajelor de către sculptor se 

 Ȋntrebari de procesare/debrifing : 

1. Cum vi s-a părut exerciţiul? Ce 

aţi observat ȋn timpul exercitiului? 

Ce puteţi ȋnvaţa ȋn urma acestui 

exerciţiu? Cum vă poate ajuta 

acest exerciţiu ȋn munca voastră 

de actor? 

 

 

 

 

 

2.Care sunt rolurile ȋn cadrul 

reprezentării statuare pe care aţi 

observat-o? Ce elemente sau 

imagini identifică opresorul? Care 

ar fi caracteristicile unui opresor? 

Ce forme de opresiune există şi 



poate face dupa modelul oglindă, adică sculptorul arată prin mimare poziţia ȋn care 

trebuie să stea fiecare personaj, sau efectiv cu mainile ȋi ghideaza modul de 

poziţionare a corpului. Prima data va face această reprezentare prima echipa. După 

finalizarea sculturii primei echipe, Jokerul va discuta cu cealaltă echipă dacaă au 

ȋnţeles rolurile şi relaţiile din cadrul familiei. Dupa discutţia rolurilor şi relaţiilor al 

doilea sculptor va sculpta o alta repezentare a familiei decât prima dar cu echipa sa. 

Dupa reprezentare se va discuta asupra rolurilor şi caracteristicile personajelor 

reliefate. Atenţie- sculptorul va trebui să sculpteze şi mimica feţei. Se va identifica 

de asemenea dacă există rolul de opresiune ȋn cadrul imaginii şi se vor discuta. 

 

3.Imaginea orei: 

Participanţii se vor aşeza ȋn spaţiul de lucru fără să vorbească. Când facilitatorul va 

spune START aceştia vor trebui să se plimbe prin sala. Când facilitatorul strigă o ora 

( ora, 6, 9, 12, 13,30, 18, etc) aceştia vor trebui  să facă fix aceleaşi mişcări ale 

corpului pe care ei cred că le-ar face la acea ora a zile ȋntr-un din zilele sale 

obisnuite. La un START participanţii se plimbă iar prin sală până când facilitatorul( 

Jokerul) strigă iarăşi o oră  a zilei sau poate să strige: prânzul de duminica, cand te 

trezeşti de ziua ta, cel mai frumos moment, cel mai urât moment al zilei, ȋn duş, etc. 

Scopul exercitiului este de a-i ajuta pe actori să se poziţioneze ȋn anumite momente 

ale unei zile şi să reprezinte acele momente prin mişcare, trăiri, expresii, etc. 

 

4.Dupa petrecere 

Participanţii vor trebui să fie atenţi la indicaţiile Jokerului pentru că aceasta va 

par a fi reprezentarea printr-o 

piesa de Teatru Forum? Care este 

corelaţia dintre opresiune şi 

putere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cum a fost exerciţiul? Ce va 



descrie nişte situatii şi ei vor trebui să se asşeze ȋntr-un spaţiu clar delimitat astfel 

ȋncât să reprezinte persoane, obiecte sau lucruri sub formă statuară. Este important 

ca ȋntreg grupul  să reprezinte aceeaşi imagine ca un ȋntreg. 

Prima imagine statuară este: camera de cămin studenţesc dupa o petrecere. Dupa 

ce toată lumea s-a aşezat ȋn spaţiu reprezentând obiecte sau persoane ȋntr-o poziţie 

statuară facilitatorul trece pe la fiecare persoanaă şi trebuie să spună repede ce 

reprezintă. 

Alte imagini ar putea fi: un platou de Craciun pentru o familie de 15 membri, scena 

dupa un concert rock, o gradină zoologicaȋntr-o zi călduroasă de vara, etc 

Scopul exerciţiului este de a provoca participanţii de a crea o imagine de grup 

folosind ȋntreaga echipă şi de a improviza foarte repede cu statui ȋntr-un context 

dat. 

 

5.Aspecte administrative -Ȋnchiderea intalnirii:  

Dupa fiecare sesiune se va evalua ȋn ce măsură le-a placut sesiunea şi dacă 

obiectivele fiecarei sesiuni au fost atinse. Se completează lista de prezenţă, se 

anunţă sesiunea urmatoare, se prezinta pe scurt ce se va face sesiunea urmatoare 

pentru motivare. Facilitatorii vor mai rămâne 15 de minute pentru pregătirea 

sesiunii urmatoare. 

provocat cel mai tare? Sunteţi 

multumiţi de imaginea creată? 

Cum vă ajuta acest exercitiu? 

 Alte recomandari/Idei:  

 

Resurse suplimentare de documentare: 

 Augusto Boal, 2002, Games for Actors and Non-actors, 

Second Edition, Editura Routledge London 

 Gavin levy, 2005, 112 Acting Games- a comprehensive 



workbook of theatre games for developing acting skills, 

Editura  Meriwether Publishing LTD, Colorado Springs 

 Maria C. Novelly, 1985, Theatre games for young 

performers- improvisation and exercices for developing 

acting skills, Editura  Meriwether Publishing LTD, Colorado 

Springs 

 

 



 

Numele atelierului:  

11. Construcţie scenariu de Teatru Forum - pasul 1 

Durata atelierului: 

2 h  15 minute 

 

Săptămâna 

ŞASE (6) 

 

Obiective de ȋnvăţare specifice ( V,A,C)- valori/atitudini, 

abilităţi, cunoştinţe 

A- Participanţii vor putea identifica situaţii de opresiune 

cu care se confruntă ei ȋnşişi  

A- Partiticipanţii vor putea identifica situaţii de opresiune 

cu care se confruntă grupul ţintă al reprezentaţiilor lor 

găsind conexiuni ȋntre cele două teme 

A- Participanţii vor demonstra abilitatea de a fi creativi 

propunând scenarii de opresiune  realiste 

A- Participanţii exersează abilitatea de a  gândi critic  

A- Participanţii  exersează abiltatea de a scrie un scenariu 

de teatru forum ȋn echipa 

Concepte  atinse : 

 

 Exerciţii specifice pentru 

non-actori 

 Scenariu, scene 

 

Materiale necesare: 

Lista de prezenţă, foi A4, 

pixuri, markere,flipchart 

Metode non-formale folosite/ Timp: 

Lucru ȋn grupe & Exerciţiu cu statui- Alegerea unei probleme- 1 ora 

Lucru ȋn grupe- Alegerea scenariului cel mai potrivit- 1,10 ora 



Aspecte administrative- 5 minute 

Descrierea activităţii; 

1. Alegerea unei probleme: participanţii se vor ȋmpărţi ȋn  3 echipe. Fiecare echipă va trebui să 

se gândească la grupul ţintă despre care vor construi o piesă de teatru forum. Ȋn această 

situaţie grupul ţintă sunt tinerii. Fiecare echipă va primi o foaie de flipchart pe care sunt 

trecute tipologiile personajelor de teatru forum pentru a le avea ȋn minte atunci când ȋncep 

saă se gândească la un personaj: opresor, opresat, aliaţi şi personaje neutre. 

Participanţii vor trebui să povestească ȋn cadrul grupei lor situatii de opresiunea reale cu care 

s-au confruntat ei sau cazuri reale de opresiune despre care ştiu ce altii s-au confruntat. 

Aceste situaţii trebuie să reliefeze ori un tanar aflat ȋntr-o situaţie de detenţie ori un tânăr ca 

datorită opresiunii ar putea să fi opresat ȋntr-un alt context care ar putea să ȋl ducă ȋntr-o 

situaţie ȋn care va deveni privat de libertate. După ce fiecare persoană a povestit o situaţie 

reală de opresiune sau una cunoscută despre altcineva, vor trebuie să aleagă maxim doua 

situaţii de opresiune pe care să le prezinte sub formă de statuie către celalat grup astfel ȋncat 

toată lumea din grup să fie implicată şi să fie reliefate tipologiile personajelor din teatru 

forum. Pentru această sarcină, timpul avut la dispoziţie este de 40 de minute pentru discuţie, 

alegerea a doua situaţii şi prezentarea lor. Când situaţiile se prezintă, Jokerul va adresa 

ȋntrebări legate de: identitatea personajelor, povestea personajelor, relaţiile ȋntre ele. 

Ȋntrebările sunt: 

1. Cine sunt personajele? Care este rolul lor? 

 Ȋntrebări de 

procesare/debrifing: 

 



2. Cine este opresorul? Ce tip de opresiune manifestaă faţă de opresat şi faţă de alte 

personaje? 

3. Care sunt aliaţii şi personajele neutre? Care este povestea lor? Care credeţi că este 

motivaţia lor? 

Ȋn timp ce echipa 1 este ȋn grup statuar ( ne se mişcă) ceilalţi trebuie să răspundă ȋntrebărilor 

aşa cum intereptează ei imaginea statuara pe care tocmai o vizualizează. Dupa ce s-au cules 

toate opiniile, grupul statuar care a făcut imaginea ȋmpărtăşeşte poveastea aşa cum şi-au 

imaginat-o ei. 

Se trece astfel la grupul următor şi se continua acelaşi proces. 

După ce toate grupele au finalizat se trece la exerciţiul următor. 

 

2.Alegerea scenariului celui mai potrivit:  

După prezentarea celor 3 scenarii, se va ȋmpărţi grupulȋn două echipe. Fiecare echipă  va lucra 

individual şi pe baza celor 3 poveşti de opresiune pe care le-au identificat până acum. Vor avea 

la dispozitţie 40 de minute să creeze o poveste nouă sau una rezultată din combinaţia celor 

trei poveşti astfel ȋncât: 

 Personajele să fie cât mai realiste 

 Să existe minim 6 şi maxim 10: opresor, opresat, aliaţi şi personaje neutre 

 Să existe o poveste care să fie expusă ȋn 3 maxim 5 scene care să se reliefeze 

situaţia de opresiune gradat astfel ȋncat ȋn ultima scenă protagonistul să ia o 

decizie nefavorabilă şi finalul să se ȋnchie ȋn coadă de peşte  

 Să exite loc de intervenţie din partea publicului- adică personajele să fie uşor 

incomplete sau să nu adopte atitudinea cea mai potrivită 



 Opresorul trebuie să fie personajul cel mai puternic 

Timpul de lucru- 50 de minute 

După care, fiecare echipă vine şi prezintă rezultatele la care s-a ajuns. Dupa ce fiecare echipă 

prezintă va avea loc o discuţie de maxim 20 de minute unde ȋntreaga echipă va discuta pe care 

dintre scenarii este cel mai potrivit să lucram de acum ȋnainte astfel ȋncât: 

 Piesa să fie cea mai potrivită pentru grupul ţintă 

 Piesa este realistă şi motivaţiile personajelor sunt puternice 

 Includ toate personajele specifice teatrului forum 

 Are potenţial să fie imbunătăţită, etc 

 Există loc de intervenţii din partea publicului, cea ce ar produce ȋnvăţare 

 Există destule personaje astfel ȋncat mai mulţi membri ai echipei să fie implicaţi 

 

3.Aspecte administrative -Ȋnchiderea ȋntâlnirii:  

După fiecare sesiune se va evalua ȋn ce masură le-a placut sesiunea şi dacă obiectivele fiecarei 

sesiuni au fost atinse. Se completează lista de prezenţă, se anunţă sesiunea urmatoare, se 

prezintă pe scurt ce se va face sesiunea urmatoare pentru motivare. Facilitatorii vor mai 

rămâne 15 de minute pentru pregatirea sesiunii următoare. 

 Alte recomandari/Idei:  Resurse suplimentare de documentare: 

 



 

Numele atelierului:  

12. Construcție scenariu de Teatru Forum- pasul 2 

Durata atelierului: 

2 h 30 minute 

 

Săptămâna 

ŞASE (6) 

 

Obiective de învățare specifice (V,A,C)- 

valori/atitudini, abilități, cunoștințe 

A- Participanții vor putea identifica situații de 

opresiune cu care se confruntă grupul țintă al 

reprezentațiilor lor  

C- Participanții vor descrie schema și structura unei 

piese de teatru forum ( + tipurile de personale şi 

motivațiile lor) 

A- Participanții vor demonstra abilitatea de a fi 

creativi propunând scenarii de opresiune   

A- Participanții exersează abilitatea de a  gândi 

critic  

A- Participanții  exersează abiltatea de a scrie un 

scenariu de teatru forum ȋn echipă 

Concepte cheie atinse : 

 

 Scenariu 

 

Materiale necesare: 

Lista de prezență, scenariu, hârtie, 

markere, flipchart, foi A4 

Metode non-formale folosite/ Timp: 

Exercițiu de energizare- 10 minute 

Lucru ȋn echipă-Finalizarea scenariului- 40 minute 

Scenă cu scenă- Pasul 1-15 minute 



Scenă cu scenă- Pasul 2- 20 minute 

Scenă cu scenă- Pasul 3- 1 ora 

Recapitularea – 15 minute 

Aspecte administrative- 5 minute 

Descrierea activității: 

 

1. Exercițiu de energizare- aici alegeți un exercițiu specific pe care l-ați făcut deja în 

celelalte întâlniri. 

 

2. Finalizarea scenariului: facilitatorul va veni pregătit la această întâlnire cu ultima 

varianta a scenariului de la întâlnirea trecută și va pune pe flipchart fiecare propunere de 

scenă ( scena 1, scena 2, scena 3, scena 4, 5). În dreptul fiecărei scene va trece numele 

personajelor și pe scurt ce se întâmpla în fiecare scena. Din acest moment se începe 

contrucția practică a scenelor prin diverse exerciții pe baza cărora se construiesc personaje 

și dialogurile acestora. Întotdeauna va trebui să existe cineva care noteaza cele mai 

importante replici spuse și elementele care urmează a fi păstrate. 

 

 

3. Scenă cu scenă: 

Se amenajează spațiul astfel încât să se delimiteze scena de spațiul publicului. Fiecare actor 

va trebui să treacă prin exercițiile de construire a scenariului fără ca actorii care vor juca să 

fie aleși acum pe rolurile cele mai potrivite. În acest moment se construiesc scenele și 

dialogurile pornind de la schema deja făcută în sesiunea trecută. 

 Ȋntrebări de 

procesare/debrifing; 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cum vi s-a părut relația 

dintre protagonist și 

opresor? Vi s-a părut 

realistă? Povestea și 

motivația personajelor au 



 

Pasul 1- Grup Statuar:  Se va împarți grupul în două. O echipa va fi observator pe poziția 

publicului, iar o echipa va construi un grup statuar al piesei de teatru care să  includă toate 

personajele. Are loc o discuție cu “publicul” pentru a vedea dacă au fost bine identificate 

personajele. După finalizarea grupului statuar și discuția pe aceste grupe se va trece la 

următoarea etapă. 

 

Pasul 2- Grup Statuar- relații între personaje 

 Actorii se asează în grupul statuar al piesei și stau așa câteva secunde. Toată lumea din 

public va privi cu atenție grupul statuar. Dacă cineva ar dori să modifice grupul statuar, 

poate să ridice o mână și Jokerul îl va invita să facă modificarile. Poate fi modificată mimica 

feței sau poziția corpului. După ce se fac câteva modificări Jokerul trece prin grupul statuar 

și când atinge un personaj, acesta va începe să vorbească (monolog) cu unul dintre 

personajele de pe scenă (la alegere sau direcționate de către Joker) și îi va spune tot ce 

crede despre el, sau despre relația care există între cele două personaje.  Acesta se poate 

mișca în scena și își poate schimba poziția corpului.Acesta va trebui să vorbească tot ce îi 

trece prin minte fără  oprire. Atunci când este din nou atins de Joker acesta va trebui să se 

întoarcă în poziția inițială. Se va face acelasi lucru cu fiecare personaj din scena  care a 

reușit să își definească un pic modul în care se raportează la celelalte personaje. După ce 

exercițiu s-a finalizat are loc o sesiune de feedback pentru a încerca să notăm elementele 

care au fost exprimate prin acest exercițiu și pot fi păstrate pentru piesa în sine. 

 

Pasul 3: Statui - dialog. 

fost realiste? Ce am putea 

să păstrăm din ce tocmai 

am văzut? Ce credeți că nu 

ar trebui să păstrăm? 



 Se va lua fiecare scena în parte și se va construi un grup statuar. Ceilalți actori stau ȋn 

spațiul publicului și observă. Pornind de la scena 1, se ia scena cu scena și se începe 

improvizarea dialogului. Actorii vor fi în poziție de statui și la un start al Jokerului aceștia 

vor începe să pornească să joace scena și vor începe să construiască dialog mergând până la 

finalul scenei.  Se fac minim 3 încercări pe fiecare scenă în parte cu actori diferiți sau cu 

aceași actori în funcție de situație. Cineva va încerca să noteze în mers scenele. Actorii care 

nu sunt în scena pot să vină cu contribuția lor la modul cum ar trebui structurată scena ca 

mișcare, dialog, decoruri, mesaj, situație, nivel de opresiune. Se continuă astfel cu fiecare 

scena în parte până când există niste replici minine pentru fiecare scenă. 

 

4. Recapitularea sesiunii: participanții care au notat împreună Jokerul vor prezenta încă o 

dată elementele care au fost păstrate și de reținut din cadrul fiecărei scene în parte. Se va 

da feedback pe fiecare scenă, legat de ce ar putea fi îmbunătățit ca joc, relaționare, 

realism, etc. 

 

3.Aspecte administrative - Închiderea întâlnirii:  
După fiecare sesiune se va evalua în ce măsură le-a plăcut sesiunea și dacă obiectivele 
fiecărei sesiuni au fost atinse. Se completează lista de prezență, se anunță sesiunea 
următoare, se prezintă pe scurt ce se va face sesiunea următoare pentru motivare. 
Facilitatorii vor mai rămâne 15minute pentru pregătirea sesiunii următoare. 

 Alte recomandări/Idei:  Resurse suplimentare de documentare: 

 Augusto Boal, 2002, Games for Actors and Non-actors, Second 

Edition, Editura Routledge London 



 

Numele atelierului:  

13. Construcție scenariu de Teatru Forum/Repetiții 

3 

Durata atelierului: 

2 h 20 minute 

 

Săptămâna 

ŞAPTE (7) 

 

Obiective de invățare specifice (V,A,C)- 

valori/atitudini, abilități, cunoștințe 

A- Participanții vor demonstra abilitatea de a 

cunoaște și de a interioriza motivația fiecărui 

personaj și unde vrea să ajungă cu el ȋn relație cu 

scopul final 

A- Participanții demonstrează capacitatea de a 

improviza repede și capacitatea de a găsi soluții la 

situații de opresiune 

A- Participanții își demonstrează  abilitatea de a 

gândi critic și au o abordare pozitivă în rezolvarea de 

probleme 

A- Participanții vor exersa rolurile distribuite în 

cadrul piesei de teatru forum 

A-  Participanții demonstrează capacitatea de 

autoevaluare în cadrul echipei lor căutând să se 

Concepte atinse : 

 

 

Materiale necesare: 

Foi A4, pixuri, markere, foi flipchart 



îmbunătățească 

A- Participantul identifică rolul său în cadrul echipei 

dar și rolul celorlalți 

A- Participanții aplică competențele de lucru în 

echipă 

Metode non-formale folosite/ Timp: 

Exercițiu de energizare- 10 minute 

Exercițiu- Reconstrucția crimei- 40 minute 

Exercițiu- Interogarea- 40 minute 

Exercițiu Stop și gândește- 20 minute 

Exerciţiu- ȋncet, viteza, şoptit- 20 minute 

Recapitularea – 5 minute 

Aspecte administrative- 5 minute 

 

Descrierea activității: 

 

1. Exercițiu de energizare- aici alegeți un exercițiu de spațiu specific 

 

2.Exercițiu“reconstrucția crimei”-  se încep repetițiile pe fiecare scenă. Ȋn cadrul 

fiecărei scene Jokerul poate să strige STOP. Ȋn momentul în care spune STOP și un 

nume de personaj, celelalte personaje de pe scenă îngheață în statuie iar acesta 

începe să justifice fiecare acțiune pe care o face față de public: “fac asta pentru că 

acum simt că... spune asta pentru că opresorul m-a provocat și mi-e frică să 

 Ȋntrebări de procesare/debrifing: 

 

 

 

 



reacționez altfel, etc etc”. Actorul va trebui să justifice din perspectiva 

personajului, nu din perspectiva actorului. Când Jokerul spune START scena se 

continuă din locul din care a rămas. Se repetă fiecare scenă încercând acest 

exercițiu cu mai multe personaje. 

 

3. Interogarea- se repetă fiecare scenă în parte. Ȋn momentul în care Jokerul 

spune STOP toți actorii îngheață în statuie pe scenă și ceilalți actori care nu joacă 

pot să pună orice întrebări personajelor despre momentul în care se află și aceștia 

trebuie să răspundă la întrebări. Se poate face acest exercițiu în timpul scenelor 

pentru a ajuta actorii să-și construiască mai ușor personajele, să intre cât mai ușor 

în rol și să aprofundeze motivația acestora. 

 

4. Stop și gândește: se repetă fiecare scenă în parte. La momentul în care Jokerul 

strigă STOP și un nume al unui personaj, acesta trebuie să spună cu voce tare tot 

ce gandește în acel moment personajul, nu ceea ce trebuie să spună personajul. 

Când Jokerul spune START, scena continuă din locul în care a rămas. Se  poate 

face acest exercițiu pe fiecare scenă în parte. 

 

4.Liniște în platou-acțiune. Este un exercițiu pentru a încuraja improvizația și 

pentru a pune accent pe partea practică. Ȋn timp ce se repetă scenele, dacă cumva 

unul dintre actori sau cineva din public se oprește și spune o idee despre cum s-ar 

putea juca un moment anume, Jokerul strigă “ Liniște în platou-acțiune!” și atunci 

cel care a avut ideea trebuie să o joace fix în acel moment. Se poate încerca acest 

 

 

 

 

 

 



exercitiu de 3-4 ori. 

 

5. Ȋncet/viteză/șoptit: Se face o ultimă repetiție a cel puțin 2-3 scena una dupa 

cealaltă. Jokerul va anunța că din când în când va striga STOP și în acel moment 

actorii vor trebui să joace conform indicațiilor. Ȋn timp ce merge repetiția, Jokerul 

strigă STOP și spune- viteză mare!- atunci actorii trebuie să își spună replicile cu o 

viteză mai mare fără a face pauze, mișcându-se în scenă mult mai repede. După 

care va striga – în reluare!- și atunci actorii vor trebui să se miște în reluare 

spunând replicile în reluare. Ultima strigare va fi – șoptit!- și actorii vor trebui să 

spună replicile într-un ritm obișnuit dar șoptit. Acest exercitiu ajută actorii să se 

adapteze mult mai bine la partea de form unde poate va fi nevoie de ritmuri 

diferite impuse de modul în care intervine publicul, precum și intensități diferite 

ale vocii. 

 

6. Recapitularea sesiunii: participanții care au notat împreună Jokerul vor 

prezenta încă o dată elementele care au fost păstrate și de reținut din cadrul 

fiecărei scene în parte. Se va da feedback pe fiecare scenă în parte, privitor la ce 

ar putea fi îmbunătățit ca joc, relaționare, realism, etc. 

 

 

7.Aspecte administrative -Ȋnchiderea întâlnirii:  

După fiecare sesiune se va evalua în ce măsură le-a plăcut și dacă obiectivele 

fiecărei sesiuni au fost atinse. 



Se completează lista de prezență, se anunță sesiunea următoare, se prezintă pe 

scurt ce se va face în cadrul acesteia pentru motivare. Facilitatorii vor mai rămâne 

15 minute pentru pregătirea sesiunii următoare. 

 Alte recomandări/Idei:  Resurse suplimentare de documentare: 

 Augusto Boal, 2002, Games for Actors and Non-actors, Second 

Edition, Editura Routledge London 

 

 

Numele atelierului:  

14. Repetiții piesă 

Durata atelierului: 

2 h 30 minute 

Săptămâna 

ŞAPTE (7) 

Obiective de învățare specifice (V,A,C)- valori/atitudini, 

abilități, cunoștințe 

A- Participanții vor demonstra abilitatea de a putea descrie un 

personaj în detalii și amănunte, de a înțelege motivația și 

scopul fiecărui personaj  

A- Participanții vor demonstra abilitatea de a cunoaște și de a  

interioriza motivația fiecărui personaj și vor arăta unde vor să 

ajungă cu el în relație cu spectatorii (scopul final); 

A- Participanții demonstrează capacitatea de a improviza 

repede și cea de a găsi soluții la situații de opresiune 

Concepte cheie atinse: 

 

Aprofundare personaje 

și subiect 

Materiale necesare: 

Lista de prezență, foi, pixuri, 

flipchart, markere 



A- Participanții demonstrează abilitatea de a gândi critic și au o 

abordare pozitivă în rezolvarea de probleme 

A- Participanții vor exersa rolurile distribuite în cadrul piesei de 

teatru forum 

A-  Participanții demonstrează capacitatea de autoevaluare în 

cadrul echipei lor și caută să se îmbunătățească;  

A- Participanții identifică rolul lor în cadrul echipei precum și 

pe al celorlalți; 

A- Participanții aplică în echipă competențele de lucru în 

diferite situații de conflict sau criză, etc 

Metode non-formale folosite/ Timp: 

Exercițiu de energizare- 10 minute 
Exercițiu- Repetiție scene pe stări diferite- 40 minute 
Exercițiu- Replici pe scaune- 40 minute 
Exercițiu–Personaje invizibile- 30 minute 
Exercițiu- Telegrama- 20 minute 
Recapitularea – 5 minute 
Aspecte administrative- 5 minute 



Descrierea activității; 

 

1.Exercițiu de energizare- aici alegeți un exercițiu specific pe care l-ați făcut deja în celelalte 

întâlniri. 

2.Repetițe scene pe stări diferite- se va repeta fiecare scenă una dupa alta, doar că de 

această dată, la un semn al Jokerului, actorii vor repeta scena pe diferite stări ca: ură, 

dragoste, stres, etc. Scena se va juca până la capăt așa cum este ea doar că se vor schimba 

stările pentru a pregăti actorii pentru diverse stări.  

3.Replici pe scaune- se va repeta fiecare scenă în parte, actorii stând pe scaun și spunând 

replicile succesiv fără a transmite stări sau sentimente. Exercițiul ajută actorii pentru a reține 

șirul replicilor. Se poate face acest exercițiu de mai multe uri, urmat de feedback pe replicile 

care au fost uitate.  

4.Personajele invizibile- se va repeta fiecare scenă în parte doar că de această dată vor lipsi 

unul sau două personaje de pe scenă, astfel încât scena să se deruleze cu mișcare și replici, 

dar actorul de pe scenă să trebuiască să își imagineze unde sunt poziționați actorii în spațiu, 

dar și replicile personajelor invizibile. El va trebui să își spună replicile la momentul potrivit.  

Acest exercițiu ajută actorii să își creeze o imagine spațială a spațiului de joc, dar și o imagine 

în avans a replicilor care urmează să fie spuse. 

5.Telegrama- se va juca piesa de la un capăt la celălalt, doar că în loc de replicile întregi ale 

fiecărui personaj, se va spune doar un singur cuvânt pentru fiecare replică în parte. Se va 

spune cuvântul cel mai reprezentativ pentru fiecare replică și pe starea potrivită. De 

asemenea, se vor face toate intrările și ieșirile din scenă așa cum trebuie să fie. Acest 

exercițiu ajută actorii să rezume întreaga piesă de teatru și să rețină intrările și ieșirile cele 

 Ȋntrebări de 

procesare/debrifing; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mai potrivite din fiecare scenă. 

6. Recapitularea sesiunii: participanții care au notat împreună Jokerul vor prezenta încă o 

dată elementele care au fost păstrate și de reținut din cadrul fiecărei scene în parte. Se va da 

feedback pe fiecare scenă în parte legat de ce ar putea fi îmbunătățit ca joc, relaționare, 

realism, actorii cei mai potriviți, etc. 

7.Aspecte administrative -Ȋnchiderea întâlnirii:  

După fiecare sesiune se va evalua în ce măsura le-a plăcut sesiunea și dacă obiectivele 

fiecărei sesiuni au fost atinse. Se completează lista de prezență, se anunță sesiunea 

următoare, se prezintă pe scurt ce se va face sesiunea următoare pentru motivare. 

Facilitatorii vor mai rămâne 15 minute pentru pregătirea sesiunii următoare. 

 Alte recomandări/Idei:  

De reținut că deja încep să se aleagă actorii cei 

mai potriviți pentru piesă. Ȋn același timp, 

încercați să înlocuiți actorii pe personaje 

pentru a da posibilitatea tuturor beneficiarilor 

să joace. Pentru mai multe reprezentații 

încercați să folosiți actori diferiți pentru a 

implica întreaga echipă. Dacă echipa este mică 

(până în 10 persoane) atunci șansele sunt ca 

aceiași actori să joace același rol, ceea ce 

permite o mai bună dezvoltare fiecărui actor 

în parte. 

Resurse suplimentare de documentare: 

 Augusto Boal, 2002, Games for Actors and Non-actors, Second 

Edition, Editura Routledge London 

 



 

Numele atelierului:  

15. Simulare piesă de Teatru Forum 

Durata atelierului: 

2 h 30 minute 

Săptămâna 

OPT (8) 

 

 Obiective de învățare specifice (V,A,C)- 

valori/atitudini, abilități, cunoștințe 

A- Participanții demonstrează abilitatea de a 

da și de a primi feedback pe piesa de teatru 

forum construită 

A- Participanții demonstrează capacitatea de 

a se autoevalua și de a urmări îmbunătățirea 

A- Participanții vor simula o piesă de teatru 

forum pentru alți beneficiari din centre sau 

penitenciare pentru a putea fi pregătiți 

pentru reprezentațiile din afară 

A- Participanții demonstrează abilitatea de a 

vedea posibile soluții care ar putea veni din 

partea spectatorilor și posibile reacții ale 

“personajelor” la soluțiile propuse 

 

Concepte atinse: 

Soluții și improvizație 

 

 

Materiale necesare: 

  



Metode non-formale folosite/ Timp: 

Exercițiu de energizare- 10 minute 

Repetiție de film- 20 minute 

Simulare piesă de teatru cu public- 1 h 30 minute 

Recapitularea sesiunii – 20 minute 

Aspecte administrative- 10 minute                                                                      

 

Descrierea activității: 

 

1.Exercițiu de energizare- aici alegeți un exercițiu specific pe care l-ați făcut deja în 

celelalte întâlniri. 

 

2. Repetiție “de film”. 

Se repetă fiecare scenă în mod obișnuit de mai multe ori, după care se poate face o 

repetiție finală cap-coadă pe diverse tipuri. Astfel, repetiția merge și Jokerul va striga la 

intervale de câteva minute: film polițist,  comedie, film japonez, telenovelă, film 

romantic, film horror, etc. Toate replicile trebuie păstrate, doar modul în care se joacă 

va fi diferit. Acest exercițiu ajută actorii să memoreze replicile, intrările și ieșirile din 

scenă, fiind totodată și foarte distractiv, motivând foarte tare echipa de actori. 

 

3. Simulare piesă de teatru cu public 

Pentru acest exercițiu vor fi invitați cel puțin 5-8 oameni care nu au fost implicați în 

piesă și se face o simulare cu public a forumului astfel încât actorii să exerseze piesa și cu 

 Ȋntrebări de 

procesare/debrifing; 

 

 

 

 

 

 

 

 



diferite soluții din partea publicului. După simulare se va discuta în grupul de actori ce 

alte soluții cred că ar putea să mai abordeze spectatorii și ce reacții ar putea avea, astfel 

încât să fie păstrate caracteristicile unei piese de teatru forum. Jokerul va trebui să 

explice actorilor ceea ce va face el în cadrul piesei de teatru- pas cu pas (vezi ghidul de 

teatru forum ca material suport). Se va face o recapitulare a regulilor de teatru forum 

pentru a fi siguri că toată lumea le cunoaște și le înțelege rostul. 

 

IMPORTANT: Jokerul poate alege două abordări ale forumulului: abordarea în care după 

fiecare intervenție nu se schimbă atitudinea personajelor, ci doar se investighează cât 

mai multe soluții din cele propuse de public, și abordarea în care, după fiecare 

intervenție aprobată de public au loc mici transformări ale personajelor pentru a crește 

motivația publicului, însă nu de fiecare dată se reduce opresiunea din partea 

opresorului, el fiind punctul de putere al piesei. Ambele abordări ale forumului aduc 

avantajele lor și depind foarte mult de public. Recomandăm ambele abordări, atât 

pentru procesul de învățare al actorilor pentru dezvoltarea de competențe, cât și pentru 

procesul de învățare al spectatorilor. Recomandăm pentru Joker o abordare a jokerajului 

astfel încât să obțină cât mai multe soluții din partea publicului pentru fiecare scenă în 

parte.  Mai multe recomandări vezi în ghidul de teatru forum. 

 

DE REŢINUT!!! Scopul forumului nu este de a schimba opresorul sau atitudinea acestuia, 

ci de a împuternici personajele cu noi atitudini și abordări ale unei situații de opresiune. 

Teatru forum este o repetiție pentru viitor (Augusto Boal) 

 

 

 



6. Recapitularea sesiunii 

Participanții care au notat împreună Jokerul vor prezenta încă o dată elementele care au 

fost păstrate și de reținut. Se va recapitula recuzita pentru fiecare scenă și pentru fiecare 

actor. Se vor pregăti toate aspectele administrative și logistice și se va încuraja echipa 

pentru reprezentațiile care vor urma. 

 

7.Aspecte administrative 

După fiecare sesiune se va evalua în ce măsură le-a placut sesiunea și dacă obiectivele 

fiecărei sesiuni au fost atinse. Se completează lista de prezență. Facilitatorii vor mai 

rămâne 15 minute pentru pregătirea aspectelor administrative, dar și pentru a pregăti 

întâlnirea de evaluare 

 Alte recomandări/Idei:  Resurse suplimentare de documentare: 

 Augusto Boal, 2002, Games for Actors and Non-actors, 

Second Edition, Editura Routledge London 

 



 

Numele atelierului:  

16. Evaluarea competenţelor 

Durata atelierului: 

 

2 h 45 minute 

Săptămâna 

OPT (8) 

 

Obiective de învățare specifice (V,A,C)- 

valori/atitudini, abilități, cunoștințe 

A- Participanții demonstrează capacitatea de a se 

autoevalua și a se îmbunătăți după reprezentația 

propriu-zisă 

A- Participanții vor demonstra abilitatea de a-și 

evalua competențele dobândite în cadrul 

proiectului și modul în care acestea vor putea fi 

folosite pe termen lung în viața de zi cu zi 

A- Participanții vor demonstra abilitatea de a 

sărbători rezultatele la nivel individual, dar și la 

nivel de echipă 

V- Participanții vor dovedi integritate în acțiunile 

lor 

 

Concepte cheie atinse : 

 

 Evaluare 

Materiale necesare: 

 Listă de prezență, scrisorile 

către mine, lista 

competențelor dezvoltate 

Metode non-formale folosite/ Timp: 

Prezentare- 5 minute 

Joc interactiv de evaluare- 15 minute 



Discuție facilitată- 30 minute 

Scrisoare către mine- 30 minute 

Cercul feedback-ului – 20 minute 

Joc de evaluare al proiectului- 30 minute 

Lucru pe grupe- Un pas mai departe- 30 minute       

Aspecte administrative-5 minute                                                              

 

Descrierea activitații: 

 

1. Introducere în importanţa acestei întâlniri: facilitatorii vor prezenta echipei 

importanţa acestei întâlniri: 

 Această întâlnire este importanţă întrucat grupul poate să-şi evalueze calitatea 

activităţilor în cadrul proiectului 

 Întrucât grupul poate decide care vor fi următoarele activitati in care vor mai 

folosi teatru forum si cum 

 

 2. Joc interactiv de evaluare: Membrii echipei vor fi invitaţi să stea în picioare în cerc. 

În sală se vor aşeza nişte foi colorate pe jos ( roşu, galben, verde, albastru, portocaliu, 

alb, etc). Când  facilitatorul va spune START, fiecare participant va trebui să se aşeze în 

sala în dreptul unei culori pe care o consideră cea mai reprezentativă pentru 

proiectul/piesa pe care tocmai au implementat-o. Toţi cei care s-au aşezat la o culoare 

vor trebui să discute in grupul mic şi să spună de ce au ales această culoare. După ce se 

dicută în grupuri mici 3-4 minute, fiecare grup va spune de ce grupul din care face parte 

 Intrebari de 

procesare/debrifing; 

 

 

 

 

 

 

 

 



a ales aceasta culoare. 

Varianta 2: fiecare participant se poate uita în jur şi poate alege un obiect  care să fie 

reprezentativ pentru modul în care s-a desfasurat proiectul lor, cum au lucrat în echipă. 

Fiecare va trebui să descrie proiectul/piesa făcut de ei prin asocierea cu un obiect. 

 

3.Discutie facilitata 

Facilitatorul/Jokerul va anunţa membrii grupului că vor urma o serie de întrebări la care 

ei sunt invitaţi să reflecteze şi să găsească răspunsuri. Regulile după care se va răspunde 

sunt următoarele: 

 fiecare îşi va exprima părererea cu  “ Părerea mea este că….” 

 părerile, opiniile şi sentimentele descrise de fiecare participant  nu pot fi 

contrazise de către ceilalţi membri pentru că sunt personale 

 fiecare participant are dreptul la o opinie personală şi fiecare impărtăşeşte 

atunci când simte nevoia, fără să fie forţat 

 

Jokerul va pune întrebări pe categorii  şi poate selecta din întrebările de mai jos la 

alegere. Nu este nevoie să treacă prin toate întrebările, ci doar  prin cele pe care le 

consideră relevante în funcţie de piesa de teatru, dar e recomandat să pună măcar 2 

intrebări de la fiecare categorie şi să lase timp participantilor să  reflecteze şi să ofere 

răspunsuri. 

 Se recomandă de asemenea ca o parte din aceste întrebări sa fie folosită măcar o dată 

la două săpatămâni în timp ce participantii deja implementează si lucreaza la piesa de 

teatru pentru a le încuraja procesul de reflecţie în momentul desfăşurării acestuia. 

 

 



1. Reflecţia asupra evenimentelor. 

Ce s-a întâmplat la ateliere în această săptămână/luna? 

Ce fel de probleme ai experimentat? 

Cum ai răspuns problemelor? 

Ce succes ai experimentat? 

Care este cea mai mare provocare în acest proiect? 

2.Reflecţia asupra sinelui îi ajută pe participanti să devină conştienţi de creşterea 

personală pe care o experimentează şi să-şi evalueze eficienţa personală în proiect. 

Cum te-ai simţit participând la ateliere săptămâna/luna aceasta? 

Ce ai făcut săptămâna/luna asta? 

Ce aspecte ale activităţii tale ai găsit a fi cel mai interesante? 

Ce aspecte ale activităţii tale ţi s-au părut cele mai provocatoare? 

Ce talente sau cunoştinţe ar creşte abilitatea ta de a face “diferenţa”? 

3. Reflecţia asupra altora îi face pe participanţi să dezvolte respectul şi compasiunea 

pentru ceilalţi participanţi de-a lungul proiectului. 

Cine sunt oamenii care lucrează la acest proiect? 

               Care sunt valorile, lucrurile în care cred, speranţele şi visele? 

               Ce au în comun ca grup? 

               Prin ce se deosebesc ei ca indivizi? 

               Cum fac ei faţă nevoilor şi problemelor lor? 

Ce forţe împiedică realizările lor? 

4. Reflecţia asupra muncii ajută participanţii să evalueze eficienţa activităţii şi să 

îmbunătăţească abilităţile lor pe viitor. 



Ce câştigă implicându-se in piesa? 

Cum beneficiază alţii de efortul meu? 

A face diferenţa este uşor sau dificil? În ce fel? 

Crezi că toată lumea ar trebui să-şi ajute comunitatea ? Explică. 

Dacă piesa  are succes ce diferenţă va face pentru oameni? 

Această problemă aduce rezolvări la problemele sau nevoile oamenilor? 

Ce evenimente istorice sunt legate de această problemă? 

După părerea ta care sunt cele mai bune mijloace de a schimba ceva referitor 

la această problemă prin care o abordam prin piesa de teatru forum? 

După finalizarea debrifingului se poate trece la exerciţiul următor. 

 

4. Competenţele mele până acum (Moment Solo) : 

Fiecare participant va primi o copie a celor 3 competenţe cheie dezvoltate prin proiect 

şi explicaţiile lor ( vezi ȋn introducerea  ghidului mai sus şi in anexa 2) şi vor trebui sa le 

citească cu atenţie şi să se gândească care dintre abilităţile sau atitudinile-valorile 

descrise au fost exersate de ei dupa implementarea acestui proiect şi la cel nivel ( pe o 

scară de la 1 la 5). 

De asemenea facilitatorii îi vor incuraja pe actori ca pentru fiecare atelier să aibă un 

caiet/jurnal numai pentru grup, iar acum la întâlnirea de evaluare este important ca ei 

sa aibă un caiet al lor sau nişte foi pe care să le folosească. Este important ca actorii să 

poată sa aibă notiţe pentru fiecare întâlnire. 

Fiecare membru al echipei îşi va lua 10-15 minute singur în sală şi în linişte se va gândi la 

el şi la ce competenţe (cunoştinţe, abilităţi, atitudini) a obţinut  în urma implementării 



proiectului dând o nota de la 1 la 5 pentru fiecare competenţă descrisă. 

Liderii se vor asigura că sarcina a fost înţeleasă bine şi se va explica seriozitatea acestei 

sarcini şi importanţa ei. 

 

După ce fiecare participant s-a gândit în detaliu la competețele pe care le-a dobândit, 

grupul se va întoarce în cercul mare şi cei care doresc să împartăşească ce au învăţat 

sunt invitaţi să prezinte ce competente au obţinut şi ce nota şi-au acordat. Este 

important să menţineţi o atmosferă decentă şi respectuoasă în grup pentru că este o 

activitate cu încărcătură emoţionala pentru unii membri. De asemenea e bine să vă 

asiguraţi că după ce fiecare membru a împărtăşit ce a învăţat să i se mulţumească. Dacă 

cineva nu simte nevoie să împărtăşească, nimeni nu trebuie forţat. Foile printate cu 

competenţele vor ramâne la membrii grupului.  

 

Dacă participanții nu știu sa scrie sau să citească se vor împărți în grupuri mici și se va 

citi fiecare competență în parte, se va explica și participanții vor încerca să își dea seama 

în ce fel s-au dezvoltat. Vor fi ajutați să își acorde note singuri pentru fiecare 

competență în parte. 

 

5. Scrisoare către mine 

La începutul proiectului fiecare participant a scris o scrisoare către el, încercând să 

descrie cum va fi el când va finaliza proiectul. Fiecare participant va primi aceasta 

scrisoare înapoi. Vor avea la dispoziție 10 minute să o citească și dupa care, pe rând, să 

încerce să identifice în cel fel stau lucrurile la finalul proiectului comparativ cu 



așteptările stabilite de ei individual. 

 

6.Cercul feedback-ului personal 

Membrii grupului se vor împărţi  în 2 grupe după care care se vor aşeza sub forma a 

două cercuri concentrice ( un cerc ȋnauntru, un cerc în exteriorul primului). Cercul din 

interior va sta cu faţa în afara cercului,  iar cercul din exterior va sta cu faţa în interiorul 

cercului. La un start al liderului cei care sunt faţă în faţă vor trebui să îşi ofere unul altuia 

un feedback constructiv de genul: 

1. 2 mere si o ceapa: adică fiecare  îi va spune celui din faţa sa doua calităţi pe 

care le are şi crede că le-a manifestat până acum şi ceva ce ar putea să îşi 

îmbunătăţească. 

De exemplu: Ana, cred că eşti organizată, eşti zâmbitoare şi ne ajuţi când muncim la 

piesă dar cred că ai putea să te implici un pic mai mult. 

Regula: persoana care primeşte feedback trebuie să spuna mulţumesc după care dă şi 

ea feedback persoanei din faţa ei. Nu se mai adaugă nimic şi nu se justifică nimic celui 

care a dat feedback-ul. 

2. La un semn al liderului cercul din afară va trebui să se rotească spre dreapta 

până ajunge în faţa altcuiva, în timp ce cercul interior rămâne pe loc. Cei care 

au ajuns faţă în faţă vor trebui să respecte aceeaşi procedură. 

3.  Se va face la fel de mai mult ori pana cand cât mai mulţi reuşesc să dea şi să 

primească feedback. 

 

7. Joc de evaluare a proiectului: se va explica participanţilor că trebuie să îşi imagineze 



pe o podea o linie imaginară lungă de aproximativ 5 metri (numerotată imaginar de la 1 

la 10) care din dreapta ȋncepe cu 1 şi continuă spre  stânga până la 10. Ei vor trebui să se 

aşeze pe aceasta linie în dreptul notei pe care consideră că ar trebui sa o primească  

proiectul/piesa implementata de ei. După ce fiecare se aşează în linişte fiecare trebuie 

să spună nota pe care a dat-o. 

ATENȚIE: dacă membrii consideră că proiectul nu a fost unul de succes se va face un 

debrifing despre : ce înseamna eşec şi succes? Cum pot să ii ajut sa progreseze? Cum fac 

ca acest eşec sa nu-i  demotiveze? Cum îi  fac să îşi amintească de ce fac aceasta 

activitate? 

Dacă membrii grupului au avut  succes, se va face un debriefing despre: cum pot sa 

folosească succesul? Cum fac să nu se piarda pe drum din cauza succesului? Cum pot sa 

ajungă la un nivel mai înalt de performanţă? 

 

8.Un pas mai departe 

În activitatea următoare se vor împărți participanții în 3-4 grupe și vor trebui să se 

gândească în fiecare grupă cum ar putea să foloseasca teatru forum și în alt context sau 

într-un alt proiect. Dupa ce fiecare echipă vine cu una sau mai multe propuneri de 

activități pe care ar putea să le organizeze se vor prezenta și se vor alege cele mai 

realiste pentru a putea continua. 

 

 

9.Aspecte administrative 

După fiecare sesiune se va evalua în ce măsură le-a plăcut sesiunea și dacă obiectivele 



fiecărei sesiuni au fost atinse. Se completează lista de prezență. Facilitatorii vor mai 

ramane 15 minute pentru debriefing. 

 Alte recomandari/Idei:  Resurse suplimentare de documentare: 

 Fundatia Noi Orizonturi, Curriculum Obligatoriu pe 

tematica Cetateniei Active, 2010 

 

 

 

 



 

Formular de Feedback sesiune Teatru Forum 

 

Sesiunea nr: 

Centrul: 

NUME PARTICIPANT:  

 

Te rugăm să îți exprimi părerea în legătura cu sesiunea de astăzi. Alege cifra care corespunde cel mai bine cu 

părerea ta sau scrie raspunsul în spațiul de sub întrebare. 

1. În ce măsură ți-a plăcut sesiunea de azi? 

 1 2 3 4 5  



Nu mi-a plăcut    
     

  Mi-a plăcut foarte mult 

 

2. Numește două lucruri pe care le-ai învățat azi. Detaliază.  

 

 

 

 

 

3. Dacă ar fi să schimbi  ceva la sesiunea de azi, ce ai schimba? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Vă mulţumim! 

 

 

 

 



Competențe Nivelul atins 

 1 2 3 4 5 

1. Competențe din sfera comunicării și relaționării      

Comunic nevoile, așteptările și temerile mele legate de proiect în cadrul 

grupului 

     

Comunic ideile și părerile membrilor grupului atunci când lucrăm la 

piesa de teatru 

     

 Sunt capabil(ă) să folosesc în comunicare toate simțurile și corpul      

Folosesc eficient limbajul verbal și non-verbal (cuvinte și mimica, 

expresia fetei, etc) 

     

Transmit și primesc mesaje într-un mod coerent în echipa în care lucrez 

cât şi pe scena 

     

Îi acult activ și îi înțeleg pe colegii mei de echipă      

Argumentez responsabil părerile şi intervențiile mele      

Dau și primesc feedback  în cadrul unei repetiții      

Recunosc ușor  în cadrul unei piese  relațiile cu mediul extern (obiecte, 

spațiu, alte persoane, etc) 

     

Mă adaptez ușor în comunicare și relaționare cu membrii grupului de      



actori 

2. Competențe din sfera creativității și luării deciziilor      

Gândesc creativ-dezvolt idei origianale și soluții inovatoare pentru piesa 

de teatru 

     

Abordez probleme și soluții într-un mod flexibil- construiesc conexiuni 

între elemente 

     

Improvizez repede și găsesc soluții la situații de opresiune      

Ma adaptez și  sunt flexibil la orice soluție propusă pe scena de un 

spectator 

     

Contribui la luarea deciziilor - adun informații,  le evaluez în scopul de a 

lua decizii potrivite 

     

Gândesc critic și am o abordare pozitivă în rezolvarea problemelor      

3. Competențe din sfera autoevaluării și lucrului în echipă      

Conștientizez  nevoia de a învăța pentru a produce dezvoltare atât la nivel 

personal cât și la nivelul grupului 

     

Sunt capabil să mă autoevaluez în cadrul echipei mele și să caut  

îmbunătățire permanentă 

     

Lucrez și colaborez ușor cu persoane diferite în echipa mea      

Empatizez ușor cu membrii grupului și îi respect      

Identific care este rolul meu în cadrul echipei dar și rolul celorlalți 

membrii ai  echipei 

     

Lucrez bine  în echipă în diferite situații de conflict sau criză, etc      
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