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“Oricine poate juca teatru, chiar și actorii. 
Și teatrul poate fi jucat oriunde, chiar și într-un teatru.”

Augusto Boal
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Introducere  
Despre ce este acest manual

Teatrul Ziar este o metodă atât de minunată și fantastică. Fiecare 
piesă este unică și niciun scenariu nu poate fi asemănător cu altul. 
Există o arie atât de abundentă de posibilități de a crea, imagina, genera 
și transpune știri în piesele de Teatru Ziar. Piese care pot fi șocante, 
emoționante sau foarte simple și directe. Teatrul Ziar poate declanșa 
discuții pe probleme foarte specifice, sistemice sau mai generale, locale 
sau globale, filosofice, abstracte sau extrem de concrete. Este o metodă 
fascinantă, mai ales pentru că pare simplă, dar nu este, se poate lucra 
foarte ușor cu ea dar poate fi și extrem de complicată în același timp. Este 
complexă, nu se limitează la o structură strictă și nu promite mai mult 
decât ceea ce sunteți dispuși și dispuse să faceți cu ea.
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Am ales să lucrez cu Teatru Ziar din curiozitatea și entuziasmul de a 
explora încă o altă metodă din metodologia bogată și complexă a Teatrului 
celor Opresați (după ce am lucrat mulți ani cu Teatru Forum și Imagine).

Am căutat materiale pentru a învăța din modul în care alți colegi și 
colege din întreaga lume lucrează cu această metodă. Spre surprinderea 
mea, niciun material pe care l-am găsit nu a fost suficient de util, așa că am 
ajuns să-mi dezvolt propria înțelegere și propriul mod de lucru. Împreună 
cu colegii/ele mele, am învățat făcând, cu procese nesfârșite de încercare-
eroare, din diverse practici și experiențe. A fost posibil să scriu acest manual 
cu sprijinul și bogata curiozitate a colegilor/elor și elevilor/elor mei.

Am trecut prin multă frustrare când am observat lipsa materialului 
disponibil, cu îndrumări concrete, explicații și suficiente detalii care 
ar putea ajuta un/o începător/oare în domeniu.

La orice căutare de “Teatru Ziar”, găsim același text de o singură 
pagină, prea des exact la fel, cu tehnicile de Teatru Ziar (de Augusto Boal) 
descrise foarte pe scurt. Cel mult putem obține textul exact al lui Boal, 
care cuprinde 11 pagini (din cartea sa despre Teatru Legislativ, care are o 
secțiune despre Teatru Ziar). Nu eram un începător în domeniul Teatrului 
celor Opresați, dar cu toate acestea mă uitam la aceste “tehnici” drept 
cuvinte de neînțeles, cu senzația puternică că lipsește ceva care să mă 
ajute să decodez această informație neclară. Aveam atât de multe întrebări 
și informații neclare.

Dacă încerci să cauți informații despre Teatru Forum, găsești 
numeroase materiale scrise de diverși practicieni/e din întreaga lume, cu 
explicații și exemple detaliate precum și instrucțiuni pentru a reproduce 
același proces. Începător/oare sau nu, te vei putea orienta în lucrul cu 
Teatru Forum folosind abundența de materiale disponibile. Poți găsi de 
asemenea materiale suficiente, deși nu la fel de generoase, pentru Teatru 
Legislativ. Situația este cum nu se poate mai diferită pentru Teatru Ziar.
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Noi am înțeles pe cont propriu această metodă, aplicând-o în moduri 
diferite, în diferite contexte, cu grupuri diferite, adăugând claritate și 
nuanță pe parcurs. Mi-am dorit și să scriu un manual însoțitor pentru 
cei care, ca și mine, ar putea dori să lucreze cu metoda într-o bună zi, fără 
a găsi ceva de ajutor în sfera online. De acum înainte, măcar, va exista 
acest manual pe care îl citiți în acest moment.  

Teatrul Ziar este cea mai complexă dintre metodele Teatrului celor 
Opresați, chiar dacă, în formele sale de bază, este cea mai simplă.  

Acest manual dorește să dezvăluie simplitatea, dar mai ales 
complexitatea sa, și să ajute practicienii/ele să învețe să lucreze cu metoda, 
în aceste vremuri în care însuși conceptul de ziar începe să dispară, 
majoritatea știrilor fiind publicate online. 

Ce poți găsi în acest manual? 
• Explicații detaliate despre Teatru Ziar și despre tehnicile sale 
• Exemple concrete de scenarii din activitatea noastră 
• Îndrumări practice pentru utilizarea acestei metode 
• Îndrumări pentru Joker adaptate la procesul Teatrului Ziar 
• O secțiune vastă de exerciții pe care practicienii/ele le pot aplica pe 

parcursul eforturilor lor de a lucra cu această metodă.
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Acest manual este pentru TINE dacă: 
• Îți este confortabilă activitatea fără o structură clară și strictă
• Ești interesat/ă să gândești neconvențional
• Dorești să utilizezi Teatru Ziar pentru a aborda opresiunea din 

comunitatea ta 
• În mod preferabil, domeniul Teatrului celor Opresați nu este complet 

nou pentru tine    
• Dorești să gestionezi în mod responsabil experiența actorilor/

actrițelor și a publicului   

O remarcă importantă!
Practica noastră este inspirată de Augusto Boal și adepții săi, dar 

noi nu susținem că abordarea și metodologia noastră reproduc munca 
și abordarea lui Boal. Am elaborat propria noastră versiune, precum și 
metodă, pornind de la bazele puse de Boal.

Terminologia utilizată în acest manual (referitoare la tehnicile 
Teatrului Ziar) nu este aceea utilizată de Augusto Boal, care poate fi 
găsită printr-o căutare online.

Am decis în mod conștient să folosim termeni diferiți, care sunt clari 
și au sens pentru noi și care sunt mai ușor de utilizat în munca noastră. 
De asemenea, am combinat unele dintre tehnici, am adăugat una nouă și 
am lăsat loc pentru crearea de tehnici noi de către alți/alte practicieni/e. 

Nu avem niciun regret în această privință; chiar dacă interpretarea 
sau abordarea noastră sunt diferite de ale altor practicieni/e; principiile 
Teatrului celor Opresați sunt respectate și se reflectă transversal în munca 
noastră – ceea ce am descris detaliat în paginile următoare. 

Fie ca acest manual să vă ofere inspirație, motivație, îndrumări și 
sprijin practic suficient, astfel încât să aveți experiența uimitoarei metode 
numite Teatru Ziar la potențialul său deplin. 

Lectură plăcută, 
Andreea-Loredana Tudorache 
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“Using Theatre 
to Make Politics”

- Prezentare generală a proiectului -

Acest proiect a reprezentat un răspuns la nivelurile înalte de apatie 
civică și politică din rândul persoanelor tinere și a imaginat un mod 
inovativ de a aduce laolaltă tinerii/ele și autoritățile. 

Asociația A.R.T. Fusion (România) a dezvoltat și implementat acest 
proiect împreună cu partenerii săi din Grecia, Ungaria, Norvegia, Polonia 
și Portugalia.

Scopul principal al proiectului a fost să îmbunătățească nivelul de 
participare și implicare civică a persoanelor tinere în diferite procese 
democratice și de elaborare a politicilor. Proiectul a fost implementat 
între 2018 și 2021.

Proiectul a atins următoarele obiective:
• De a introduce metodologii inovative, și anume, Teatru Legislativ și 

Teatru Ziar, în domeniul lucrului cu tineretul din Europa. 
• De a crește capacitatea organizațiilor partenere de a opera în domeniul 

de advocacy și elaborare de politici la nivel european.
• De a stimula schimbul de cele mai bune practici în munca cu 

autoritățile pentru a aborda probleme cu care se confruntă tinerii.
• De a stimula dezvoltarea unei rețele de practicieni/e în Teatrul celor 

Opresați (concentrată pe Teatru Legislativ și Teatru Ziar) în Europa.
• De a îmbunătăți abilitățile de project management, comunicare și 

leadership ale lucrătorilor cu tineret. 
• De a dezvolta atitudini proactive și simțul inițiativei printre membrii 

noștri și în rândul publicului. 
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Beneficiarii principali ai proiectului au participat la un training pe 
termen lung axat pe dezvoltarea de competențe practice în metodologia 
Teatrului celor Opresați. 

Abordarea trainingului a fost concepută după cum urmează:

1. Un training inițial pentru dezvoltarea competențelor practice în 
Teatru Legislativ pentru viitori multiplicatori (a avut loc în Madeira, 
Portugalia, în mai 2019);

2. O etapă practică în fiecare dintre țările partenere, în care 
multiplicatorii au pregătit și implementat piese de Teatru Legislativ 
pentru cel puțin 1500 de tineri/e (250 în fiecare țară) și au inițiat 
procese de advocacy pe teme cum ar fi violența domestică, probleme 
de mediu, programa școlară, bullying, incluziunea persoanelor cu 
dizabilități și infrastructura transportului public.

3. Etapa practică a fost urmată de al doilea training (care a avut loc în 
Bușteni, România, în decembrie 2019), pentru evaluarea rezultatelor 
din prima etapă practică și dezvoltarea competențelor în domeniul 
advocacy și în metoda Teatru Ziar.

4. A doua etapă practică a avut loc în țările partenere, unde multiplicatorii 
și-au continuat eforturile de advocacy și și-au transferat competențele 
de Teatru Ziar într-o nouă rundă de piese pentru mai mult de 250 de 
persoane în fiecare țară. Subiectele abordate au fost violența domestică, 
consumul critic de conținut media, migrarea și cyberbullying.

5. Festivalul Teatrului celor Opresați a adunat grupuri de teatru din 
toate țările partenere. A avut loc în Ungaria în 2021 și a dorit să ofere 
un spațiu pentru schimbul de cele mai bune practici, îmbunătățirea 
competențelor și prezentarea beneficiilor metodelor Teatrului celor 
Opresați unui public mai larg. 

6. O întâlnire finală de evaluare organizată în Balestrand, Norvegia, 
pentru a stabili și evalua impactul întregului proiect și pentru a 
planifica în ce fel va continua rețeaua să funcționeze în mod coordonat 
mai departe. 
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7. Fiecare partener a diseminat rezultatele proiectului (inclusiv 
acest manual) în comunitățile sale, persoanelor interesate și altor 
organizații, pentru a crește interesul societății civile față de utilizarea 
metodelor Teatrului celor Opresați și, prin urmare, a impactului 
acestora în societate.  

Principalele rezultate ale proiectului au fost:
• O rețea de organizații puternice competente în metode ale Teatrului 

celor Opresați (Teatru Legislativ și Teatru Ziar).
• 150 de voluntari/e s-au implicat în piese locale ca actori și membri 

suport.
• 3000 de  spectatori/oare direcți/te, majoritatea tineri care au participat 

la procesul interactiv, au explorat exemple de opresiune și de conținut 
media din viețile lor, și-au îmbunătățit motivația, competențele civice, 
gândirea critică și s-au împuternicit în exercitarea drepturilor lor 
democratice.

• 60 de parteneri locali adiționali cum ar fi școli, instituții de servicii 
sociale, centre de tineret, alți membri ai societății civile, presă și 
autorități locale.      

• Acest manual, în sprijinul lucrătorilor de tineret interesați să lucreze 
cu Teatru Ziar.

• Un manual de Teatru Legislativ în sprijinul practicienilor interesați. 
(Poate fi găsit la www.artfusion.ro )

• Un film despre proiect, prezentând procesul proiectului, menit să 
inspire alți/alte profesioniști/ste în domeniu. (Poate fi găsit la  www.
artfusion.ro)
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Metodologia 
Teatrului 

celor Opresați 
– Prezentare pe scurt -

Teatrul celor Opresați este un tip de metodologie de teatru dezvoltată 
de Augusto Boal (1931-2009) în anii ’60, inspirat de conceptele de 
pedagogie critică și pedagogie a celor opresați ale lui Paulo Freire (1921-
1997). Amândoi erau stabiliți în Brazilia la acea vreme iar contextul socio-
politic al perioadei respective (era post-colonialistă și regimul autoritar 
de juntă militară) au influențat în mod semnificativ dezvoltarea acestor 
concepte și abordări și a metodologiei. 

În anii ’60, Augusto Boal a experimentat cu teatrul pentru a da 
voce celor opresați, pentru a le da putere să lupte împotriva opresiunii din 
viețile lor. La început, el a fost activ în Brazilia, apoi a fost forțat să plece 
din țară, așadar a continuat să lucreze cu aceste metode în alte țări sud-
americane iar mai târziu, predominant în Europa. A întâlnit numeroși 
oameni din sfera teatrului, precum și oameni interesați să utilizeze teatrul 
pentru schimbare socială, iar el s-a format și a muncit alături de aceștia 
în diverse țări din jurul lumii. Metodele elaborate inițial s-au transformat 
și au apărut metode noi. Persoanele cu care a lucrat au continuat să 
folosească aceste metode în comunitățile lor, adaptându-le la propriile lor 
contexte. 

Este estimat că din anii ’60 și până în prezent, metodele incluse sub 
umbrela Teatrului celor Opresați au ajuns în mai mult de 100 de țări, deși 
de fapt este dificil de monitorizat deoarece nu există un sistem coordonat 
de monitorizare care să identifice toți practicienii din întreaga lume.
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Datorită unor factori diverși, metodele au fost transformate, actualizate, 
ajustate, adaptate, etc. iar în prezent nu există un set concret și specific 
de criterii care ar putea defini sau standardiza această metodologie. 
Arsenalul mai bogat de abordări și libertatea deplină în munca cu aceste 
metode le-a permis practicienilor începători și cu experiență să lucreze 
în medii și comunități variate și cu beneficiari diverși, ceea ce a dus la 
niveluri diferite de impact. Dezavantajul acestei “libertăți” este acela că a 
dus la practici ce pot fi clasate ca fiind de-a dreptul periculoase, pentru 
echipă sau pentru public, pentru starea lor de bine emoțională și uneori 
chiar fizică, în ceea ce privește mesajul pe care îl transmit (câteodată 
consolidând opresiunea sau promovând violență) și aducând mai degrabă 
daune, în loc să ajute. 
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Foarte adesea, practicienii/ele din domeniu utilizează aceeași 
terminologie (considerând că e de la sine înțeles), dar se referă la lucruri 
diferite și nu există puncte de referință concrete la care să se poată apela.

Deși metodologia a fost elaborată inițial sub forma unei abordări bazate 
pe comunitate, pentru intervenții în comunitate și împuternicirea acesteia, 
în ziua de azi sunt utilizate tipuri diferite de Teatru al celor Opresați în 
ateliere și traininguri (ca instrument pentru introducerea sau dezbaterea 
anumitor subiecte) sau ca metodă de team building în sectorul privat. 

Aducem aceste mențiuni pentru a fi conștienți/te de ele când ne referim 
la sau explorăm Teatrul celor Opresați în acest material educațional 
precum și în alte contexte.  

Aspectele principale ale Metodologiei Teatrului celor Opresați 
(care nu trebuie confundate cu criterii pentru definirea Teatrului celor 
Opresați, întrucât acestea nu există):
• Este un tip de teatru interactiv – spectatorii/oarele se implică în mod 

activ, pot lua parte la proces și la unele dintre metode, devin “spect-
actori”;

• Abordează opresiunea din viața reală în formele sale variate (discuția 
pe această temă este vastă deoarece, foarte adesea, opresiunea poate 
fi interpretată în feluri nenumărate și poate fi aplicată în toate ariile 
vieții);

• Își propune să aducă schimbare în raport cu opresiunea specifică 
abordată – în mod special prin împuternicirea celor opresați și a 
persoanelor din jurul acestora. 
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Principalele tipuri de metode incluse sub umbrela Teatrului celor 
Opresați (descrierea oferită aici este simplificată și, cu siguranță, nu oferă 
suficientă înțelegere asupra metodelor, ci mai degrabă furnizează o idee de 
bază despre fiecare în parte):

Teatru Forum
 

• Este una dntre cele mai populare metode ale Teatrului celor Opresați. 
Într-o piesă de Teatru Forum, vedem adesea înfățișată o situație 
din viața reală (care reflectă o situație concretă de opresiune) în 
care publicul este invitat să participe în mod activ, venind pe scenă 
pentru a propune soluții pentru exemplele de opresiune prezentate. 
Are loc o discuție cu publicul (forum) pe baza propunerilor, ideilor și 
intervențiilor acestuia;

• Pe termen lung, urmărește ca membrii publicului să aplice soluțiile 
propuse în propriile vieți (dacă subiectul prezentat este relevant 
pentru ei/ele, așa cum ar trebui să fie)  

• Procesul este facilitat, moderat de către Joker, care face legătura între 
scenă (actori/actrițe) și public;

• Fiind atât de populară, este și una dintre metodele aplicate în foarte multe 
feluri. Am creat un manual foarte detaliat despre cum se poate lucra 
cu această metodă, pe baza experiențelor noastre. Pe lângă informații 
amănunțite despre structura și aspectele tehnice ale metodei, manuaul 
include un curriculum cuprinzător pentru a pune bazele unui grup de 
Teatru Forum. Manualul poate fi găsit aici: http://toolbox.salto-youth.net/1503

Teatru Imagine 
 

• Principala caracteristică a acestei metode este că utilizează statui/
posturi corporale (imagini) pentru a înfățișa aspecte legate de 
opresiune în anumite forme. Această tehnică poate fi folosită ca 
exercițiu-suport în procesul de dezvoltare a celorlalte metode (Teatru 
Forum, Legislativ, Ziar și Rainbow of Desire) sau ca metodă separată 
de interacțiune cu publicul.
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• Lucrul cu imaginile duce la o varitate de abordări, întrucât e facil și 
lasă mult loc pentru imaginație și creativitate.

• În manualul de Teatru Forum menționat mai devreme am inclus și 
o secțiune despre Teatru Imagine și o abordare de lucru cu metoda, 
descrisă în detaliu.

Teatru Ziar 

• La fel ca Teatrul Imagine, poate fi folosit ca tehnică (exercițiu) în 
procesul de dezvoltare a celorlalte metode sau ca metodă independentă.

• Principala caracteristică este aceea că sursa cea mai importantă de 
informații (utilizate ulterior în proces) sunt ziarele sau materialele 
media (articole, reclame, etc.). Acestea pot fi folosite ca inspirație sau 
pot furniza materialul de bază pentru rezultatul artistic.

• Printre obiectivele sale se numără stimularea gândirii critice și a 
consumului critic de conținut media, pentru a încuraja interesul 
și implicarea față de probleme prezentate în spectacol (legate de 
opresiune).

• Teatrul Ziar are formă și implementare flexibile, pe baza felului în 
care ziarele inspiră echipa. Poate apela la umor negru și la ironie 
pentru a provoca o reflectare mai adâncă asupra diferitelor subiecte 
și dezbateri. 

• Vom oferi informații detaliate despre această metodă precum și 
îndrumări de lucru în următoarele secțiuni ale acestui manual.

Teatru Legislativ

• Abordează exemple de opresiune cauzată sau sprijinită de instituții 
ale statului, pentru care nu sunt suficiente schimbările atitudinale 
pentru a birui opresiunea, ci este nevoie ca sistemul să se schimbe 
(legi, proceduri, regulamente, etc.)

• Adesea are aceeași structură ca Teatrul Forum dar urmărește să 
extragă idei de la spectator/oare, pentru a alcătui propuneri pentru 
o lege sau modificări într-o lege (la nivel local, regional sau național).  
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• Acest proces este de preferat a fi organizat în parteneriat cu instituțiile 
responsabile de preluarea propunerilor (municipalități, consilii locale, 
școli, parlamente, etc.). Echipele organizatoare continuă eforturile cu 
activități tip advocacy și se asigură că propunerile ajung la instituțiile 
responsabile  și că sunt luate în considerare. 

• Am creat un manual foarte detaliat despre cum se poate lucra cu 
această metodă pe baza experiențelor noastre, care poate fi găsit pe 
www.artfusion.ro.

Teatru Invizibil  
 

• Acesta este implementat în spații publice (pe stradă, în cafenele, 
restaurante, magazine, etc.) și se bazează pe un scenariu stabilit 
anterior, care apoi este modificat de către oamenii din spațiul public. 
Scenariul inițial include și anticipează implicarea spectatorilor/
oarelor – publicul prezent la locul reprezentației. 

• Acțiunea pare naturală iar trecătorii/oarele nu ar trebui să își dea 
seama că totul a fost de fapt regizat dinainte. Ei/ele ar trebui să creadă 
că aceasta este o situație reală.

• Poate aborda exemple de opresiune care are loc în spații publice, în 
care de obicei nu intervine nimeni (și în acest fel publicul este stimulat 
să intervină) sau de opresiune la scară mai mare, prezentă în societate 
(pentru a deschide o dezbatere în această privință).

• Este una dintre metodele care poartă mai multe riscuri și este nevoie 
de precauții adiționale pentru implementarea sa. Este, de asemenea, 
una dintre metodele cel mai adesea înțeleasă și utilizată greșit din 
întregul arsenal.   

• Am creat un manual foarte detaliat despre cum se poate lucra cu 
această metodă pe baza experiențelor noastre, care poate fi găsit aici: 
http://toolbox.salto-youth.net/2636.
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Rainbow of Desire
 

• Această metodă abordează mai ales opresiunea interioară, care există 
în noi din diferite evenimente și relații anterioare.

• Are o abordare terapeutică și nu necesită expunerea la un public. Este 
concepută în special pentru un proces interior în cadrul unui grup de 
încredere, care încurajează membrii/ele grupului să găsească puterea 
interioară (prin reducerea sau eliminarea opresiunii interioare) prin 
diferite exerciții (bazate mai ales pe tehnici de Teatru Imagine).

• Ținând cont de abordarea extrem de personală a tehnicii, aceasta 
trebuie utilizată cu extrem de mare prudență, de către profesioniști/
ste care pot gestiona procese emoționale intense în cadrul unui grup.

Există o varietate de programe educaționale formale și nonformale în 
întreaga lume (de diferite durate, livrate de diferite instituții, organizații, 
grupuri de teatru, etc.) care urmăresc să formeze profesioniști/ste diverși/
se în metodele Teatrului celor Opresați (introducând metodele sau 
construind capacitatea lor de a le aplica în propriile comunități).

Această metodologie nu este standardizată prin niciun fel de sistem 
coordonat, ceea ce înseamnă că niciuna dintre opțiunile disponibile de 
educație din domeniu nu are mai mare autoritate decât o alta. 
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Teatru 
Ziar

- Privire generală - 

 
Deși este poate mai puțin cunoscut și utilizat de practicieni/ne din 

jurul lumii, Teatrul Ziar a fost chiar prima metodă dezvoltată sub umbrela 
Teatrului celor Opresați. Augusto Boal, încercând pentru prima oară să 
dezvolte teatrul participativ, a utilizat articole din ziare, mai exact: știri. La 
început, el a improvizat evenimentele descrise în ziare și a facilitat discuții 
critice pe temele apărute. 

Obiectivele originale ale acestei metode au fost:
• Să aducă teatrul mai aproape de oameni.
• Să demistifice obiectivitatea jurnalismului.
• Să arate că oricine poate face teatru. 

Unele dintre aceste obiective se reflectă de asemenea în alte metode ale 
Teatrului celor Opresați, cum ar fi Teatru Forum, Imagine sau Legislativ. 

 
Ca metodă distinctă, Teatrul Ziar se concentrează asupra stimulării 

gândirii critice și a consumului critic de media, pentru a încuraja 
interesul și implicarea în problemele arătate prin reprezentație 
(întotdeauna legate de un fel de opresiune).

Sursele de bază de informație utilizate în procesul de pregătire sunt 
ziarele sau materialele media (articole, reclame, etc.). Acestea pot fi 
folosite ca sursă de inspirație sau pot furniza principala sursă de material 
pentru rezultatul artistic. Chiar dacă, inițial, sursa principală era presa 
tipărită, în ziua de azi practicienii/ele utilizează toate tipurile de conținut 
media (media tipărită, TV, online, populară, alternativă, etc.) pentru a 
obține reprezentația finală.  
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Subiectele aduse în discuție de către materialele media sunt 
examinate din perspective alternative prin Teatru Ziar, pentru a le 
prezenta publicului relevant într-o altă lumină, din alte unghiuri și pentru 
a stimula reflectări critice asupra acestora. 

Practicienii/enele de Teatru Ziar pot utiliza tehnici diferite (vezi 
următorul capitol) pentru a lucra cu conținutul de presă selectat (unul 
sau mai multe articole dintr-o sursă sau mai multe). Pot utiliza o tehnică 
sau o combinație de tehnici diferite pentru a dezvolta reprezentația 
finală. Nu există condiții stricte în acest sens. Pe parcursul procesului de 
pregătire, pot folosi orice fel de recuzită, de spațiu sau tehnologie și pot 
avea o abordare concretă sau metaforică/abstractă. Multe dintre tehnicile 
enumerate oferă mult loc pentru a introduce umor, ironie, sarcasm, etc. 
în piesă, ceea ce poate fi adecvat pentru un public (dar nu și pentru altul).  

Oricare ar fi “forma” finală a spectacolului, este o reprezentație de 
Teatru al celor Opresați și ar trebui să fie interactivă și participativă. 
Este la latitudinea fiecărei echipe să decidă cum organizează procesul, în 
care moment al reprezentației să implice membrii publicului în conversații 
și în procesul teatral; cum să structureze desfășurarea discuției, cum să 
provoace publicul și cum să atingă scopul spectacolului (în raport cu 
opresiunea abordată).

Câteodată sunt utilizate ziarele sau alt conținut media ca sursă de 
inspirație în etapa de pregătire a spectacolelor de Teatru Imagine, Forum 
sau Legislativ. În aceste situații, nu vorbim despre un tip de Teatru Ziar, 
întrucât fiecare dintre metodele menționate are propria structură, propriul 
proces și scop. În următoarele capitole vom detalia specificul Teatrului 
Ziar ca metodă distinctă. 

Avantajele Teatrului Ziar (puncte forte)
• Oferă mult loc pentru creativitate și gândire neconvențională
• Poate provoca emoții puternice  
• Este foarte flexibil în ceea ce privește spațiul și interacțiunea cu spectatorii 
• Spectacolele pot fi scurte și concentrate (eficiente în raport cu timpul)
• Poate aborda diferite tipuri de opresiune din perspective multiple 
• Poate aborda direct probleme legate de consumul critic de media
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Dezavantajele Teatrului Ziar (motive de îngrijorare)
• Poate rămâne cu ușurință doar o producție de artă (fără interacțiunea 

cu publicul și participarea acestuia în mod adecvat sau fără să abordeze 
probleme legate de opresiune)

• Poate fi utilizat greșit cu ușurință 
• Lipsa structurii poate duce la un proces haotic, rezultate slabe și/sau 

situații riscante (pentru actori/actrițe sau pentru membrii publicului) 
• Poate fi dificil de estimat impactul emoțional al spectacolelor care 

abordează subiecte delicate utilizând tehnici ce emoționează
• Se bazează pe un nivel înalt de abilități de facilitare din partea Jokerului  
• Nu este recomandat celor nou-veniți/nou-venite în domeniul 

Teatrului celor Opresați



24 

Teatru Ziar   
- Tehnici și exemple de scenarii -

În procesul de elaborare al unei piese de Teatru Ziar, grupurile pot 
utiliza tehnici diferite pentru a lucra cu conținutul media pe care l-au 
selectat sau care le interesează. În funcție de tehnica sau tehnicile alese, 
e posibil să aibă nevoie să găsească și alte articole sau materiale media 
pentru a putea utiliza anumite tehnici.

 
Scopul principal al tehnicilor este de a ajuta practicienii/enele, oferind 

idei sau diferite puncte de plecare pentru a aborda articolele. Acestea 
reprezintă un instrument pentru a “transforma” conținutul media 
într-un limbaj al spectacolului. Sunt o colecție de opțiuni care POT fi 
utilizate. Niciuna dintre aceste tehnici nu TREBUIE să fie utilizată. 

O echipă de Teatru Ziar poate 
• Să folosească una sau mai multe tehnici (chiar dacă nu sunt menționate 

mai jos) în procesul său de pregătire
• Să nu folosească nicio tehnică și să decidă să lucreze cu materialul în alt mod
• Să își creeze propriile tehnici de procesare a materialului media

Important de subliniat    
• În reprezentația finală, este posibil ca spectatorii/oarele să identifice 

sau nu o anumită tehnică folosită. De fapt nu are nicio importanță, 
întrucât acestea sunt utilizate și sunt utile doar în cadrul echipei, în 
procesul de pregătire al acesteia 

• Nu e nevoie ca spectatorii/oarele să fie conștienți/te de existența/
utilizarea acestor tehnici. De fapt, publicul nu va fi informat despre  
tehnicile folosite, de ce sau cum au fost aplicate. Acest aspect nu 
contribuie la procesul cu publicul și poate chiar să dilueze discuțiile 
(vezi mai multe detalii în capitolul următor).

• Echipele pot decide să denumească aceste opțiuni în mod diferit, 
după cum este mai facil și mai util în procesul lor de pregătire. 
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Tehnici în 
Teatrul Ziar 

 

Mai jos, enumerăm și explicăm tehnicile pe care le folosim în activitatea 
noastră și dăm exemple succinte de utilizare a lor. După enumerarea lor 
am inclus exemple de scenarii din spectacole care au avut loc, arătând în 
fiecare caz exact care tehnici au fost aplicate.  

* Termenul “Poveste” se referă la povestea sau evenimentele descrise într-un 
SINGUR articol.

Poveste de bază   

Articolul este improvizat exact așa cum este descris în materialul 
folosit. Nu se aduce nicio modificare sau adăugare textului sau 
evenimentelor descrise. Piesa poate include sau combina citirea textului 
din articol și/sau interpretarea evenimentelor menționate (mai ales când 
sunt folosite știri video). Intenția este aceea de a improviza în mod neutru, 
fără a adăuga comportamente, interpretări, emoții și gânduri care nu sunt 
exprimate sau precizate în mod explicit în material.  
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Poveste în afara contextului sau în alt context  

Evenimentele descrise în articol sunt interpretate în alt context decât 
cel menționat în articol sau în conținutul media pentru a le vedea într-o 
altă lumină și din altă perspectivă. Textul din articol/conținut media poate 
fi folosit în scenă sau poate fi modificat pentru a se potrivi în contextul 
nou. Contextul diferit poate fi orice, de la unul real și posibil la ceva 
absurd sau nerealist.

Exemple:
• Un articol despre greva unor lucrători pus în scenă ca greva unor 

copii în familie sau greva unor elevi într-o școală.
• O știre despre un caz de discriminare sau rasism interpretată în lumea 

animalelor.
• Un material despre încălzirea globală interpretat pe altă planetă sau 

în alt univers.  
• O știre despre hărțuire sexuală interpretată într-o lume imaginară 

unde nu există genuri de rol sau nici măcar sexe diferite.
• Un material despre discurs de ură online interpretat într-un 

supermarket.
• Un articol despre un concurs de frumusețe pus în scenă pe un șantier 

sau într-o fabrică.
• Un material media despre bullying în școală este pus în scenă într-

uautobuz/avion sau într-o vizită de grup la muzeu, etc.

Poveste exact în context 
 
Evenimentele sunt descrise exact în contextul concret menționat în 

articol. Această tehnică este adesea potrivită pentru povești narate sau 
prezentate pe un ton neutru/distant iar cititorii adesea nu înțeleg cu 
adevărat ce înseamnă de fapt cele prezentate.   

Contextul “exact” poate fi oricare dintre următoarele:
• Locul unde chiar s-au întâmplat evenimentele descrise
• În viețile personale al oamenilor implicați (care influențează 

evenimentele)
• “În spatele ușilor închise”, unde sunt luate diverse decizii
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• În mintea oamenilor implicați în evenimente 
• Contexte globale/locale, în funcție de felul în care articolul prezintă 

subiectul descris
• Alte interpretări pentru ce poate însemna “context real” 

În scenă poate fi utilizat textul articolului/conținutului media sau acesta 
poate fi modificat pentru a se potrivi mai bine cu desfășurarea piesei. 

Exemple:
• Un articol despre război/refugiați/migrație pus în scenă chiar pe 

câmpul de luptă/la graniță/pe drumuri/etc. 
• Știri despre proteste împotriva legilor anti-avort interpretate chiar în 

locuințele femeilor și familiilor respective, aruncând o privire asupra 
motivelor lor pentru a protesta. 

• Un articol despre o lege nouă controversată propusă de partidele 
aflate la putere, pus în scenă la întâlnirea dintre politicieni, grupuri 
de advocacy și diferite grupuri de interes private (de unde a apărut 
proiectul de lege). 

• Un material media despre despădurirea ilegală interpretat astfel încât 
să reflecte consecințele globale ale acestor evenimente și contextul lor 
global. 

• O știre despre un tratat global susținut de țările membre ale ONU, pus 
în scenă din perspectiva contextului local, pentru a înfățișa relevanța 
sau lipsa de relevanță la nivel local.
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Poveste cu informații lipsă 
 
Presa scoate în evidență și prezintă un singur detaliu sau doar o parte 

mică din ceea ce de obicei este o situație mult mai vastă și mai complexă. 
Știrile nu sunt false, dar sunt incomplete, iar realitatea este prezentată în 
mod fragmentat.

Cu ajutorul acestei tehnici, povestea este prezentată împreună cu unele 
dintre informațiile lipsă, care, în mod important, nu trebuie inventate 
sau ghicite de către echipă. Informațiile lipsă trebuie adunate din diferite 
surse de încredere (rapoarte oficiale, statistici, studii de caz, cercetări, 
interviuri, platforme, etc.). 

Utilizând această tehnică, întrebările principale pe care echipa trebuie 
să le pună pentru fiecare articol sunt: 

• Ce/cine lipsește aici?
• Ce/cine nu este prezentat/ă?
• Ce/cine a fost exclus/ă?
• Ce știm că face parte din poveste, dar a fost exclus?
• Cine a controlat/influențat ce anume apare în articol?



29  

Răspunsurile la aceste întrebări pot călăuzi echipa către anumite surse 
de informație unde pot găsi porțiunile lipsă pe care doresc să le folosească 
în piesa de teatru. Aceste întrebări pot fi folosite și în timpul spectacolului 
– pentru a provoca găsirea informațiilor lipsă cu publicul sau pentru a 
aduce întrebări esențiale cu privire la “întregimea” articolului media. 
Textul articolului, precum și informațiile lipsă, pot fi folosite în scenă sau 
pot fi adaptate pentru a se potrivi cu desfășurarea piesei.  

Exemple:
• Un articol despre tiparele de consum ale persoanelor tinere interpretat 

împreună cu statistici sau rapoarte despre realitatea brutală a lucrătorilor 
din fabricile în care sunt produse obiectele cele mai vândute.

• O știre despre o directoare executivă de succes și succesul ei 
profesional, pusă în scenă împreună cu informații despre numărul 
de directoare executive din acea țară/de pe continent/din domeniu, 
precum și experiențele altor femei și cum au fost descurajate de la 
a urma o carieră asemănătoare, confruntându-se cu stereotipuri 
puternice în domenii dominate de bărbați.

• Un material media ce descrie proiectul unei companii multinaționale 
și proiectele lor de responsabilitate socială, a cărui interpretare 
include informații despre conceptul de greenwashing, precum și 
istoricul aceleiași companii de lipsă de responsabilitate în diferite arii 
ale drepturilor omului și de mediu, în alte părți ale lumii. 

Poveste cu acțiuni paralele 

Această tehnică presupune existența a două seturi de acțiuni ce au loc 
pe scenă în paralel, în oricare dintre următoarele feluri:

• O persoană citește părți diferite din articol, iar în altă parte a scenei 
alți membri din echipă interpretează anumite acțiuni/evenimente 
(din articol).

• Două acțiuni teatrale (înfățișând evenimente care se petrec în locuri 
diferite) în paralel pe scenă (independente una de cealaltă) dar care 
au legătură cu știrea selectată. Cele două acțiuni pot fi alese pentru a 
se completa sau pentru a se contrazice una pe cealaltă, pentru a pune 
într-o altă lumină celelalte acțiuni, etc. 
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Exemple:
• Un articol descrie volumul uriaș de muncă al angajaților în anumite 

industrii și cum le afectează sănătatea și viața socială, etc. Piesa care 
utilizează această tehnică poate arăta, într-o parte a scenei, angajații/
tele încărcați/te cu sarcini fără sfârșit, iar în cealaltă parte, activități 
care au loc în același timp în afara locului de muncă (viață socială, 
reuniuni de familie, etc.).

• O știre despre o nouă lege progresivă despre drepturile LGBTQ+ 
interpretată cu o acțiune în paralel înfățișând stereotipuri, bullying 
și comportamente negative cu care persoanele din comunitatea 
LGBTQ+ se confruntă în viața de zi cu zi.

• Un articol despre refugiați și chinul de a ajunge într-o altă țară 
interpretat în paralel cu cetățeni/ne din țara respectivă care aud despre 
refugiați, arată indiferență, fac schimb de prejudecăți între ei/ele și 
de remarci negative, precum și câteva atitudini suportive (reflectând 
opiniile întregii comunități).  

Povești contradictorii / Povești încrucișate
 
Pentru această tehnică, echipa folosește mai mult de un articol. Cel 

mai adesea, articole care se contrazic între ele sunt combinate într-un 
piesă de teatru. Pot fi utilizate și articolele care sunt conectate, care se 
completează între ele, prin abordarea poveștilor încrucișate.

Poate fi utilizat textul articolului sau conținutului media în scenă 
sau acesta poate fi adaptat pentru a se potrivi mai bine cu desfășurarea 
interpretării. Interpretarea poate avea orice formă, de la una naturală, 
realistă, la una absurdă și paradoxală. Articolele pot fi utilizate în scene 
alternante sau pot fi amestecate în aceleași scene.   

Exemple: 
• Un spectacol poate folosi un articol despre irosirea mâncării iar altul 

despre sărăcie sau foamete, combinându-le într-un mod care scoate 
în evidență contradicția.

• O scenă care combină un articol despre reforma curriculumului 
educațional și ce subiecte ar trebui incluse, împreună cu alt articol 
care subliniază nivelul înalt de violență domestică în societate.
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• O scenă cu o știre despre încă o impunere de restricții într-o anumită 
comunitate sau țară din cauza Covid19, o altă știre despre felul în care 
a gestionat Noua Zeelandă epidemia de Covid19 în 2020, una despre 
diferitele consecințe negative ale restricțiilor și o alta critică la adresa 
felului în care a gestionat Noua Zeelandă situația. Toate aceste povești 
sunt legate între ele în contradictoriu sau încrucișat și pot fi transpuse 
într-o piesă. 

Povești cu elemente exagerate 

Evenimentele sunt prezentate cu anumite părți sau aspecte exagerate 
ca mărime, înfățișare, volum, etc. Această tehnică utilizează elemente 
grotești sau de clovnerie, cum ar fi obiectele, costumele, recuzita etc. 
supradimensionate, care trebuie legate în mod relevant de oamenii, 
problemele sau acțiunile ce apar în articol. Textul articolului/conținutului 
media poate fi utlizat în scenă sau poate fi modificat pentru a se potrivi 
cu desfășurarea acțiunii. Interpretarea poate avea orice formă, de la una 
naturală, realistă, la una absurdă sau paradoxală.  
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Exemple:
• Un articol despre abuzuri comise de agenți de poliție, interpretată 

folosind echipamentul exagerat al acestora, chiar dacă nu sunt arme, 
pentru a arăta poziția de putere și cât de ușor poate avea loc un abuz.

• Dramatizarea unui articol despre hărțuirea pe stradă sau despre 
bullying prin înfățișarea evenimentelor respective cu victimele acestor 
acțiuni purtând etichete foarte mari cu texte (murdar/ă, urât/ă, 
gras/ă, târfă, poponar, împuțit/ă, hoț/hoață, diavol, etc.); acestea fiind 
etichetele pe care le văd opresorii când privesc sau se gândesc la acești 
oameni (etichetele fiind tot ceea ce văd, într-o anumită măsură). 

• Un articol prezentând poveștile a diferite femei ce trăiesc violență 
din partea partenerilor lor poate fi interpretat având emoțiile acestor 
femei (frică, putere, tristețe, furie, încredere, etc.) reprezentate de 
diferiți/te actori/actrițe, îmbrăcați/te corespunzător. În timpul piesei, 
“personajele-emoție” fie stau în calea femeilor, fie le îmbrățișează, le 
înconjoară, le blochează sau devin tot mai mici sau se îndepărtează 
cât mai mult posibil de femei. 

Poveste cu elemente de publicitate

Scopul publicității este să vândă un produs, un serviciu sau o idee și 
de obicei apelează la metode iraționale, cum ar fi: 
• ascunderea adevărului
• muzică simplă, cântece ușor de reprodus  
• imagini cu oameni ‘arătoși’ – mai ales fete și femei  
• fraze scurte – sloganuri (care au impact chiar dacă nu înseamnă nimic)

Când folosesc această tehnică, actorii/actrițele utilizează metode 
similare pentru a prezenta evenimentele/problemele din articolele 
selectate. Aceste metode pot fi folosite pentru a “vinde” anumite aspecte 
din articol sau pentru a scoate în evidență anumite subiecte sau probleme.

Poate fi folosit textul articolului sau conținutului media în scenă sau 
poate fi adaptat pentru a se potrivi cu desfășurarea interpretării. 
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Exemple:
• Anumite propoziții din articol pot deveni sloganuri/cântece folosite 

în mod repetat pe parcursul spectacolului.
• Un articol conținând diferite statistici despre cât de lipsiți de prejudecăți 

sunt oamenii în societate poate fi pus în scenă ca o piață sau un târg 
unde oamenii vând gândurile sau ideile vechi și cumpără unele noi.

• Un articol despre alegeri generale poate fi interpretat ca o licitație cu 
candidați/te. 

Poveste cu abordare istorică  

Evenimentele prezentate în articolul sau articolele selectate sunt 
legate de fapte sau întâmplări istorice, din trecut sau din prezent, din 
același loc sau din alte părți ale lumii. Comparația cu situații din alte țări 
poate fi făcută cu scopul de a explora soluții sau pentru a reflecta critic la 
circumstanțele din propria regiune sau țară. 

Interpretarea poate avea orice formă, de la una naturală, realistă, la 
una absurdă, paradoxală. Articolele și informațiile istorice pot fi utilizate 
în scene alternante sau pot fi amestecate în cadrul acelorași scene. Poate fi 
folosit textul articolului sau conținutului media în scenă sau acesta poate 
fi adaptat pentru a se potrivi cu desfășurarea interpretării.  

Exemple:
• Un articol despre salariile mici primite de lucrători în prezent (într-o 

anumită industrie sau în general, în țară) este combinat cu momente 
sau evenimente din vremea când era practicată sclavia. 

• O știre despre diferența de remunerare între femei și bărbați este 
interpretată împreună cu informații despre situația femeilor înainte 
de a avea dreptul de vot.

• Un material despre închisori suprapopulate este combinat cu 
informații din altă țară, cu criminalitate scăzută și număr mic de 
deținuți în închisori; sau poate fi combinat cu informații dintr-o 
perioadă anterioară de timp în aceeași țară. 

• Un articol despre legea restrictivă curentă privind avortul în Polonia 
combinat cu informații despre consecințele interzicerii totale a 
avortului în timpul erei comuniste în România.  
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Poveste cu interviu pe teren 

Persoanele incluse în știre sunt intervievate pe scenă, în timpul acțiunii 
în sine (cea descrisă în articol), asemănător cu modul în care jucătorii 
de fotbal acordă interviuri în timpul pauzelor din meci. Această tehnică 
permite o explorare mai profundă a trăirilor și gândurilor personajelor 
implicate și poate oferi spațiu ca publicul să pună întrebări. Depinde 
de fiecare echipă cum alege să folosească această tehnică – dacă tuturor 
personajelor li se pun întrebări sau doar unora și cât durează partea de 
interviu în raport cu celelalte acțiuni înfățișate.

Poate fi folosit textul articolului sau conținutului media în scenă sau 
poate fi adaptat pentru a se potrivi cu desfășurarea interpretării. Interpretarea 
poate avea orice formă, de la una naturală, realistă, la una absurdă sau 
paradoxală. Tehnica aceasta poate scoate în evidență abordarea adesea 
intruzivă a jurnaliștilor sau reporterilor, precum și lipsa de sensibilitate a 
acestora pe teren și felul în care prezintă diverse evenimente. 

Exemple:
• Un articol despre refugiați și migranți, pus în scenă cu interviuri luate 

refugiaților și migranților în timpul călătoriilor din propriile țări; pe 
drumuri, la granițe, în interacțiunile lor cu alți oameni pe parcurs, 
inclusiv cu controlul la frontieră sau poliția. 

• Știri despre incidente rasiste, hărțuire sexuală, discursuri de ură, 
cyberbullying, despădurire ilegală, etc. pot fi dramatizate incluzând 
interviuri pe teren ale atacatorilor sau agresorilor înșiși.

• Un material despre condiții de trai sau de muncă precare poate fi pus în 
scenă cu interviuri pe teren ale oamenilor ce se află în asemenea situații.
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Poveste cu emoții corespunzătoare   

Numeroase articole prezintă diferite aspecte ale societății într-o 
manieră rece, nepăsătoare; mai ales când se referă la cifre, statistici, 
sondaje, observații comportamentale, etc. Consumatorii/oarele de media 
sunt adesea desensibilizați față de realitățile despre care citesc. Această 
tehnică urmărește să trezească sensibilitatea spectatorilor/oarelor precum 
și capacitatea acestora de a absorbi știrile ca pe ceva real și concret; de a 
arăta, pe scenă, ceea ce știrea ascunde deseori în spatele cifrelor, clișeelor 
sau termenilor utilizați excesiv (care, datorită uzului mult prea frecvent, 
își pierd capacitatea de a inspira emoțiile corespunzătoare în cititori/oare, 
consumatori/oare de media).

Această tehnică face ca emoțiile corespunzătoare să fie vizibile, 
reale, apelând la analogii, simboluri sau oricare alte cuvinte sau acțiuni 
echivalente. Poate fi folosit textul articolului sau conținutului media în 
scenă sau poate fi adaptat pentru a se potrivi cu desfășurarea interpretării.  

Exemple:
• Un articol despre situația drepturilor LGBTQ+ în lume (axat pe cifre și 

statistici) poate fi prezentat cu mici demonstrații ale realității persoanelor 
din spatele acelor cifre (oameni care sunt uciși datorită orientării lor 
sexuale, viața tragică a multor cupluri în anumite locuri din lume, etc.) 
cu scopul de a provoca emoții dincolo de informațiile oferite de articol.  

• Un material despre cyberbullying și impactul psihologic asupra 
adolescenților/telor poate fi dramatizat prin concentrarea asupra unui 
adolescent/unei adolescente, pentru a arăta viața lor emoțională și situația 
de acasă, încrederea și încrederea frântă în relație cu prietenii și partenerii 
romantici, felul în care se îndoiesc de ei înșiși și de viață în general și cum 
toate acestea pot duce la o vulnerabilitate crescută față de cyberbullying, 
eveniment ce devine ultima picătură și duce la o încercare de suicid.

• Știrile despre poluarea cu plastic, încălzirea globală și schimbarea climatică pot 
fi interpretate utilizând simboluri și/sau imagini cu victimele reale ale acestor 
fenomene: animale care se îneacă cu plastic, specii ce dispar, pământ fertil 
ce devine deșert, animale ce mor de sete, etc. combinate cu scene scurte ce 
înfățișează consecințe negative cum ar oameni care se îmbolnăvesc din cauza 
poluării sau a unor boli noi, refugiați din motive climatice, oameni afectați de 
inundații, de furtuni sau tornade, incendii de vegetație și fond forestier, etc.  
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Ne-au semnalat colegi și colege, din practica lor, că au fost în situația 
în care tehnicile s-au suprapus sau a fost dificil să facă diferența între ele. 

Situațiile în care s-ar putea întâmpla acest lucru sunt:

• “Poveste cu informații lipsă” este confundată cu “Povești contradictorii 
sau încrucișate”. Se poate întâmpla dacă informațiile lipsă sunt luate din 
articole sau conținuturi media diferite. Informațiile lipsă poate fi extrase și 
din materiale care nu sunt conținut media; de asemenea, tehnica “Povești 
contradictorii sau încrucișate” poate fi utilizată cu articole care nu au 
legătură între ele în ceea ce privește conținutul sau informația. 

• “Povești contradictorii sau încrucișate” poate fi interpretată ca “Poveste cu 
acțiuni paralele” dar nu trebuie dramatizată în acel fel; când este dramatizată 
astfel, ceea ce vedem sunt cele două tehnici folosite în același spectacol.

• “Povești contradictorii sau încrucișate” poate fi încurcată cu “Poveste cu 
abordare istorică”; în ““Povești contradictorii sau încrucișate” utilizăm 
articole media diferite, în “Abordare istorică” folosim informații din cărți 
de istorie, arhive oficiale, etc. care sunt câteodată publicate și prezentate ca 
un conținut media. Într-o oarecare măsură, dacă pornim de la înțelegerea 
faptului că orice material publicat este un fel de material media, atunci 
“Povestea cu abordare istorică” ar putea fi considerată o tehnică secundară 
a “Poveștilor contradictorii sau încrucișate”.

• “Povestea exact în context” poate semăna cu “Povestea cu emoții 
corespunzătoare”, mai ales în acele situații în care înfățișarea contextului 
urmărește să arate sau să aducă mai aproape de public emoțiile încorporate 
în articolul selectat. Cu toate acestea, contextul precis nu trebuie să fie legat 
de emoții iar “Povestea cu emoții corespunzătoare” nu trebuie să clarifice 
contextul în care au loc anumite povești.   

• “Povestea cu emoții corespunzătoare” poate fi încurcată cu ușurință cu 
oricare altă tehnică dacă alegem să lucrăm cu subiecte tulburătoare sau să 
arătăm emoții. Scopul principal în “Povestea cu emoții corespunzătoare” 
este acela de a sensibiliza publicul față de subiecte ce pot fi abstracte și 
departe de realitatea lor emoțională. Avem alte scopuri cu celelalte tehnici, 
câteodată emoționale, dar din alte motive.

• Ar putea fi și alte exemple, în funcție de articolul/articolele selectate și de 
abordare.  
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Da, cu siguranță în unele situații aceste tehnici se suprapun, nu 
sunt distincte 100% și nu pot oferi garanția că pentru orice material 
dat este posibilă crearea unei piese care nu s-ar potrivi și cu altă tehnică 
(cel puțin parțial). 

E în regulă, aceste tehnici sunt doar opțiuni, puncte de pornire și 
diferite instrumente pentru a transpune un articol într-o piesă de teatru. 
Nu contează de fapt dacă nu sunt instrumente 100% delimitate. Dacă 
deservesc scopul, acela de a stimula procesul creativ, de a genera idei și 
posibilități de lucru cu materialul, atunci și-au îndeplinit misiunea. 

În practică, actorii/actrițele combină aceste tehnici pentru a crea 
interpretări mai complexe și mai bogate. Este benefic mai ales pentru 
echipele care doresc să învețe metoda Teatru Ziar mai în profunzime, să 
înțeleagă și să lucreze cu fiecare tehnică în parte.
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Teatru Ziar 
- Exemple de scenarii -

Am ales câteva mostre din activitatea noastră cu Teatrul Ziar, în 
diferite țări, pentru a demonstra prin exemple cum au fost folosite unele 
dintre tehnici în practică.

Mai întâi, specificăm țările, subiectele și tehnicile utilizate, apoi 
detaliem pe larg fiecare exemplu. 

Portugalia – Cyberbullying/mesaje cu tentă sexuală/presiune 
din partea anturajului (“Poveste cu elemente de publicitate”, “Povești 
contradictorii/încrucișate”) 

România – Violență bazată pe gen în discursuri publice în România 
(“Poveste cu elemente de publicitate”, “Povești contradictorii/încrucișate”, 
“Poveste cu elemente exagerate”, “Poveste cu informații lipsă”)

Polonia – Uciderea femeilor în America Latină (“Poveste exact în 
context”, “Poveste cu informații lipsă”, “Poveste cu emoții corespunzătoare”)

Ungaria – Violență domestică ("Poveste cu informații lipsă”, “Poveste 
cu elemente de publicitate”, “Poveste exact în context”)

Grecia – Precaritatea spațiului locativ ("Poveste cu informații lipsă”, 
“Poveste cu elemente exagerate”, “Poveste exact în context”, “Poveste în 
afara contextului”, “Poveste cu elemente de publicitate”, “Poveste cu emoții 
corespunzătoare”, “Poveste cu acțiuni paralele”)

Norvegia – Lipsa infrastructurii de transport public ("Poveste cu 
informații lipsă”, “Poveste cu emoții corespunzătoare”)
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Portugalia

Titlu: 
“Ești ON sau OFF (line)?”

Subiect: 
Cyberbullying/mesaje cu tentă sexuală/presiune din partea anturajului 

Surse media: 
https://www.noticiasaominuto.com/tech/1415576/maioria-dos-jovens-
portugueses-que-enviam-nudes-desconhecem-o-risco; 
https://www.noticiasaominuto.com/pais/299650/sexting-a-ratoeira-que-coloca-
os-jovens-a-nu; 
https://criancasatortoeadireitos.wordpress.com/2016/02/20/conheca-os-perigos-
do-sexting-e-a-forma-de-os-evitar/; 
https://puresight.com/Real-Life-Stories/jessica-logan-1990-2008.html; 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/gender-and-schooling/200912/sexting-
and-suicide; 
https ://www.jn.pt/sociedade/aler tar-os-jovens-para-os-per igos-do-
sexting-1489919.html
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Tehnici utilizate: 
“Poveste cu elemente de publicitate” și

 “Povești contradictorii/încrucișate”

Rezumat: 
Cinci prietene vorbesc despre viețile lor de zi cu zi, acasă la una dintre 

ele. Deodată, una dintre fete primește o propunere de la prietenul ei! El îi 
cere acesteia să îi trimită fotografii nud. 

De aici pornește o discuție, unele fete sunt de acord (au partener și 
fac acest gest deja), una este împotrivă (este îngrijorată de consecințele 
negative), iar una nu este atentă la conversație.

Scena 1: Reclamă la televizor – grupul de fete cântă 
Auzim o reclamă la televizor – Un cântec, care este o metaforă pentru 

felul în care adolescentele trăiesc, explorează relațiile romantice în ziua de 
azi, fără să fie conștiente de consecințe. 

Scena 2:  Fetele îngheață și se aude o înregistrare audio pe scenă 
Prietenul uneia dintre fete îi trimite un mesaj în care îi cere acesteia să 

îi trimită fotografii nud (auzim o voce înregistrată reprezentând mesajul 
scris)

Grupul îngheață – Are loc prima discuție cu publicul. 

Scena 3: Fata le spune amicelor ei ce i-a cerut prietenul
Ea le spune celorlalte fete că prietenul i-a cerut fotografii nud și că 

nu e sigură ce să facă. Le cere părerea, dar ele nu sunt de acord între ele. 
Scena se încheie cu un sfârșit deschis. 

Acțiunea încremenește din nou și are loc altă discuție cu publicul.
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România

Titlu: 
“Cabaretul bananelor” 

 

Subiect: 
Violență pe bază de gen în discursul public în România 

Materiale media utilizate: 
știri, videoclipuri, reclame TV, conversații din spațiul online (preluate 

de pe un anumit grup online unde fetele postează capturi de ecran ale 
conversațiilor pe care le-au avut cu diferite persoane ce le-au abordat online) 

Principalele știri:  
https://www.libertatea.ro/stiri/dana-budeanu-emisiune-violenta-femei-

procurori-urmarire-penala-3030949; 
https://www.libertatea.ro/stiri/alexandru-balan-a-fost-retinut-vloggerul-

colo-a-instigat-la-violenta-sexuala-3029101 (fiecare dintre persoanele ce apar 
în aceste articole a publicat câte un videoclip în care și-a prezentat părerile, care 
ulterior au devenit subiectul acestor articole)
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Tehnicu utilizate: 
“Poveste de bază”, “Poveste cu elemente de publicitate” și “Povești 

contradictorii/încrucișate”, “Poveste cu elemente exagerate”, “Poveste cu 
informații lipsă”

Rezumat: 
Piesa ia forma unui spectacol burlesc/de cabaret, cu câteva momente 

moderate de o gazdă (care nu este Jokerul piesei): vlogger-ul care a instigat 
în mod public la viol și reacțiile din partea activiștilor/activistelor și 
comentatorilor/oarelor online, figura publică care a instigat la violență 
împotriva femeilor, un cântec recreat pentru a include statistici despre violența 
pe bază de gen în România, conversații cu străini publicate online de femei.  

Introducere  – Actorii/actrițele dansează și cântă un cântec scurt care 
se va repeta după fiecare scenă. Cântecul reproduce o porțiune dintr-un 
cântec românesc popular în anii ’90, care include un joc de cuvinte ce face 
aluzie la aspecte sexuale. (Printre cuvinte este și termenul: banană) 

Gazda (nu Jokerul) urează bun venit spectatorilor și prezintă 
prima parte a spectacolului.

Scena 1: Doi actori, bărbat și femeie, reproduc diferite conversații 
online în care bărbatul îi face avansuri femeii și treptat devine tot mai 
agresiv din cauza lipsei unui răspuns sau a respingerii.

Gazda încurajează publicul să aplaude și introduce următorul 
moment.

Scena 2: Un actor joacă rolul lui Colo, un vlogger, care repetă discursul 
publicat pe profilul personal. (În care promovează violul și blamarea 
victimei.) După discursul lui, scena continuă cu diferite reacții: o activistă 
a criticat videoclipul și a primit reacții ostile din partea suporterilor lui 
Colo. Scena se încheie cu Colo, care declară că regretă ceea ce a spus, că a 
fost doar o glumă, după ce a intervenit poliția.  

Gazda anunță pauză de publicitate. 
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Este proiectată o reclamă înregistrată anterior de echipă. Reclama 
include momente diferite în care este subliniată și exagerată hiper-
sexualizarea femeilor. 

 
Gazda prezintă următorul invitat.  

Scena 3: O actriță joacă rolul Danei Budeanu, producătoarea unei 
emisiuni online, care repetă discursul ținut într-unul dintre episoadele 
sale, în care încurajează violența fizică împotriva femeilor din partea 
partenerilor lor.

Alți actori adaugă, la finalul discursului ei, diverse statistici recente 
din România referitoare la violența pe bază de gen.  

Gazda mulțumește tuturor pentru participare și
 încheie spectacolul. 

Jokerul preia discuția cu publicul.
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Polonia

Titlu: 
„Zapatos Rojos/Pantofii roșii”

Subiect: 
Uciderea femeilor

Surse media: 
Un articol intitulat „Latynoskie piekło kobiet” (Iadul femeilor din 

America Latină) din Tygodnik Powszechny, publicat în ianuarie 2020. 
Acest articol prezintă povești ale unor femei din America Latină, care se 
confruntă cu violență, abuzuri de tot felul, iar la final, moarte. Fenomenul 
este cunoscut acolo sub denumirea de “feminicido” – uciderea femeilor.

Tehnici utilizate: 
“Poveste exact în context”, “Poveste cu informații lipsă”, “Poveste cu 

emoții corespunzătoare”

Înainte sau după fiecare scenă, naratorul descrie pe scurt și prezintă 
informațiile lipsă pentru public. 
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Scena 1: 
Maria și Diego sunt în apartamentul lor, dimineața, ea pregătește 

micul dejun pentru el, el a întârziat la muncă și este în mod vizibil furios 
că ea nu i-a călcat cămașa și nu pregătește mai repede micul dejun. Țipă 
la ea și o îmbrâncește.

Scena 2:
Maria se îndreaptă spre un interviu pentru o slujbă (ceea ce ascunde 

de partenerul ei); se întâlnește cu prietena ei – cu care nu s-a mai văzut 
de mult timp. Femeia observă vânătăi pe brațul Mariei și că aceasta 
pare obosită și tristă; întreabă dacă totul e în regulă. Maria o liniștește, 
spunând că totul e bine, și se grăbește la interviu. În birou, angajatoarea, 
femeie și ea, aproape decide să îi ofere postul Mariei, dar în ultimul 
moment descoperă că aceasta e însărcinată în primul trimestru, ceea ce o 
descalifică. Pierde speranța de a avea o slujbă nouă și oportunități pentru 
o viață mai bună în viitor. 

Scena 3:
Maria se întoarce acasă, Diego e deja acolo, furios că ea nu e acasă și 

nu a pregătit masa. Abuzul și violența față de femeie încep ca un dans. 
Alte “personaje feminine” intră pe scenă, simbolizând femeile victime din 
întreaga lume. 

Scena 4:
Câțiva ani mai târziu – o vedem pe Maria cu fiica ei, ele trec pe lângă 

un teren de fotbal unde mai mulți băieți se antrenează. Fetița e interesată 
să se joace cu ei, așadar se apropie împreună de antrenoare, femeie, și 
întreabă dacă e posibil ca fata să se alăture echipei. Antrenoarea răspunde 
că fotbalul e strict pentru băieți, care sunt viitori campioni, nu pentru 
fete. Mama și fiica se îndepărtează, dar deodată trec pe lângă un protest, 
sprijinind drepturile femeilor și luptând împotriva violenței domestice. 
Maria refuză un pliant cu resurse pentru femei care au nevoie de ajutor, 
dar fiica ei ia unul. 
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Scena 5:
Maria și fiica ei se întorc acasă, Diego e deja acolo – agitat ca de obicei. 

Fiica lui se apropie de el cu pliantul, cerându-i să îi facă un avion de 
hârtie. El vede hârtia și se înfurie. Începe să țipe la Maria, îmbrâncind-o 
și lovind-o, ea încearcă să se apere, cu ajutorul “personajelor feminine” 
(care reprezintă solidaritatea victimelor), dar nu îi poate ține piept. În 
stilul unui dans poetic, dar tragic, el o ucide în fața fiicei lor. 

Încheiere:
Actorii oferă o descriere sumară despre „feminiciado” în țările 

latinoamericane. La final, este proiectat un videoclip cu proteste reale. 
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Ungaria

Titlu: 
Ghicitoarea 

 

Subiect: 
Violența domestică (un tânăr își bate părinții)

Surse media: 
Un articol din mass-media populară a rezumat astfel: 
“I-a fost deschis dosar de judecată unui bărbat în vârstă de 24 de ani care și-a 

bătut în mod regulat mama, tatăl și bunica ce prezintă mobilitate redusă, între 
iulie 2018 și decembrie 2019. El le-a luat banii de mai multe ori. Atacurile aveau 
loc când era în stare de ebrietate, și-a bătut mama, a mușcat-o de mână și a lovit-o 
cu picioarele în timp ce rostea cântecele pentru copii. A mușcat-o pe bunică, l-a 
lovit pe tata cu pumnul în cap. Procurorul cere privarea de libertate în penitenciar.”

Tehnici utilizate: 
"Poveste cu informații lipsă”, “Poveste cu elemente de publicitate”, 

“Poveste exact în context”

Scena 1: Poliția îl arestează pe Zsolt (tânărul).

Scena 2: (în trecut) Mónika (mama) se joacă cu micul Zsolt, în vârstă 
de 4 ani, îl învață un cântecel pentru copii. Kálmán (tatăl) este beat, îi cere 
bani Mónikăi, începe să îi lovească pe ea și pe copil.

 
Scena 3: Kálmán, Mónika și Zsolt se mută în casa bunicii, întrucât tatăl 

este alcoolic și dependent de jocuri de noroc – au pierdut apartamentul pe 
care îl aveau în oraș.  Ibolya, bunica, o detestă pe Mónika, învinovățind-o 
pentru alcoolismul lui Kálmán.
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Scena 4: Zsolt este luat în grijă de stat, părinții lui nu pot avea grijă de 
el. Mónika îl vizitează rar, îl amăgește cu promisiuni că îl va lua de acolo, 
dar nu se întâmplă niciodată. În timpul vizitelor îi spune mereu cântecelul 
pentru copii. 

Scena 5: Zsolt are 22 de ani, nu mai este în grija statului. Se întoarce 
acasă cu banii strânși, pe care îi cheltuie familia. Zsolt se răzbună pentru 
copilăria lui pierdută și începe să îi lovească. O lovește pe mama lui în 
timp ce spune cântecelul pentru copii.

Scena 6:Procurorul citește acuzațiile împotriva lui Zsolt.
Scena X (Utilizată doar în timpul procesului de pregătire): Kálmán este tentat 

să meargă la bar și să joace un joc de noroc la slot machine, voci de îngeri și de 
demoni îi spun ce să facă, iar el cedează vocii demonului.
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Grecia

Grecia: 
Cercul Vicios

Subiect: 
Precaritatea spațiului locativ

Surse medias: 
Articolul principal a fost un interviu luat unui om fără adăpost, 

Leonidas, care a rămas fără locuință la vârsta de 63 de ani, când datorită 
crizei economice și-a pierdut slujba într-o mare librărie, unde muncea 
de mulți ani. Fiind fără adăpost aproape 10 ani, el reușise în sfârșit să 
strângă cumva (prin rețele de socializare și datorită unui răspuns amplu 
din partea publicului) mii de cărți, alcătuind un anticariat, pe care îl are și 
în prezent, iar angajații lui sunt de asemenea persoane fără adăpost. 
(https://www.kathimerini.gr/life/people/1067108/mathimata-zois-apo-enan-astego/)

Tehnici: 
"Poveste cu informații lipsă”, “Poveste cu elemente exagerate”, “Poveste 

exact în context”, “Poveste în afara contextului”, “Poveste cu elemente de 
publicitate”, “Poveste cu emoții corespunzătoare”, “Poveste cu acțiuni 
paralele”

Prima parte
• Am utilizat elemente imaginare, bazate pe și legate de povestea lui Leonidas 

(în afara contextului + elemente exagerate), pentru a crea o emisiune 
concurs TV (elemente de publicitate) și am folosit și informații și personaje 
adiționale din alte povești – articole (informații lipsă), mai ales statistici 
despre spațiul locativ și lipsa de adăpost, pe care le-am transformat în 
povești experiențiale (emoții corespunzătoare), pentru a forma întrebările 
pentru emisiune, în stilul emisiunii “Cine vrea să fie milionar”. 
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• Scena este împărțită pe din două; în partea stângă, se desfășoară emisiunea, 
iar în partea dreaptă vedem apartamentul lui Leonidas, cu câteva secunde 
înainte ca acesta să plece de acasă pentru  ultima oară, rămânând fără 
adăpost; Leonidas se uită la televizor și se vede PE EL ÎNSUȘI în emisiunea 
care se desfășoară în partea stângă (acțiuni paralele).

• În emisiune (intitulată Cerc vicios) sunt trei jucători: Leonidas, Adriana 
(fosta lui angajatoare în librărie) și Stamatis (un bărbat pe cale să își piardă 
locuința). Celelalte personaje sunt Prezentatorul (o figură grotescă) și un 
Comentariu vocal. 

• La final, Leonidas câștigă concursul, răspunzând corect la toate întrebările, 
apoi înțelegem că el știe atât de multe despre precaritatea spațiului locativ 
deoarece chiar este fără adăpost! 

Partea a doua
• Când se sfârșește emisiunea, Leonidas este arătat pe scenă, stând acasă 

la el pe canapea și înțelegem că el în tot acest timp se uita la emisiune 
la televizor și că fusese o repetiție (trecutul, prezentul și viitorul sunt 
îmbinate – tehnică de alienare, pentru a scoate în evidență faptul că 
oricine, în orice moment, și-ar putea pierde locuința și confortul).

• Leonidas oprește televizorul și începe să își facă bagajul, interacționând 
cu apartamentul în diferite moduri, ca apoi să plece din apartament 
pentru ultima oară (totul în această parte este SILENȚIOS și 
ÎNTUNECAT, contrastând cu prima parte, care a fost plină de 
conversație, muzică, gălăgie și lumină).

Sfârșitul
• Publicul îl poate vedea pe Leonidas închizând ușa fostei sale locuințe 

și îndepărtându-se încet, cu spatele spre spectatori. Luminile se sting 
treptat și apare Jokerul.
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Norvegia

Norvegia: 
Puține autobuze, puține oportunități

Subiect: 
Lipsa infrastructurii de transport public

Lipsa infrastructurii de transport public: 
Ziarul local (versiunea tipărită); postări pe rețele de socializare ale unor 

tineri/e afectați/te de această problemă; site-ul companiei de autobuze. 

Tehnici utilizate:
“Poveste cu informații lipsă” și “Poveste cu emoții corespunzătoare”

Scena 1: De la școală la ora de dans (dintr-un sat în altul)
Scena începe într-o clasă în Balestrand, la liceul cu internat. Două 

eleve încearcă să primească permisiune de la profesoară să plece din clasă 
cu cinci minute mai devreme de încheierea orei. Trebuie să ajungă la 
autobuzul care le va duce în Leikanger, unde au cursul de dans. Leikanger 
este la distanță de 30 de minute de Balestrand cu autobuzul. Profesoara 
refuză. Elevele trebuie să se grăbească după ce sună clopoțelul. Vor să 
cumpere mâncare de la magazinul de lângă stație, dar e târziu, sunt 
nevoite să renunțe. Auzim conversația lor în autobuz. Sunt supărate că nu 
au mâncare, dar bucuroase că vor putea participa la ora de dans, care este 
activitatea lor preferată în timpul liber.
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Scena 2: Activitatea din timpul liber / ora de dans
Elevele ajung la cursul de dans și se întâlnesc cu prietenii/ele și profesoara 

lor. După activitate, unul dintre participanți îi anunță pe toți ceilalți de o 
petrecere planificată în weekend, într-unul din satele din apropiere. Toți 
sunt entuziasmați. Cu toții își doresc să participe, dar câțiva află că nu există 
transport public potrivit pentru ei pentru această călătorie.

Mai târziu, vedem cele două eleve din Balestrand încercând să 
calculeze câte ore ar trebui să aștepte în Leikanger pentru a se putea 
întoarce la liceul lor din Balestrand. Când ceilalți tineri aud că fetele din 
Balestrand sunt nevoite să aștepte 3 ore, le invită la o întâlnire programată 
în acea seară.    

Scena 3: Întâlnirea consiliului de tineret din Leikanger
Fetele din Balestrand se bucură de invitație și se alătură celorlalți. 

Este una dintre întrunirile periodice ale consiliului de tineret, unde pot 
discuta diferite probleme pe care le au în viața de zi cu zi, iar transportul 
public se numără printre acestea. Fetele se bucură foarte tare când văd 
prăjituri pe masă pentru că le este foarte foame. Timpul zboară iar tinerii 
au o discuție productivă. Deodată, fetele își dau seama că au întârziat la 
autobuz. Este singurul autobuz din acea seară și nu au altă variantă pentru 
a se întoarce în Balestrand. Una dintre fetele din Leikanger le invită acasă 
la ea peste noapte.
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Teatru Ziar
- Îndrumări metodologice -

În acest capitol am inclus cele mai importante aspecte pe care o echipă 
interesată să utilizeze metoda trebuie să le acopere, să le înțeleagă și în 
raport cu care să ia deciziile aferente.

Teatrul Ziar, spre deosebire de cel Forum, Imagine sau Legislativ, 
nu are o structură precisă. Așadar am decis să introducem îndrumări și 
întrebări de rezolvat pe parcurs, nu niște pași specifici care trebuie urmați 
(întrucât aceștia nu există).

Firește, începutul acestui proces, la fel ca pentru orice sarcină de grup, 
este hotărât de către echipă și de contextul în care membrii săi au ajuns să 
colaboreze. Există mulți factori care influențează felul în care abordează 
aceștia munca împreună: experiența anterioară, motivația, dinamica de 
grup, aspectul financiar, intervalul de timp, etc. Combinațiile diferite 
dintre acești factori influențează timpul alocat fiecărei etape din proces, 
precum și gradul de “asumare de riscuri” la nivelul întregului proiect. 
Nu dorim să explorăm dinamica acestor etape, fiindcă avem încredere 
că fiecare echipă se descurcă pe baza propriului specific, a profilului și a 
contextului particular.

În acest capitol, ne vom concentra asupra aspectelor specifice ale 
Teatrului Ziar, precum și asupra modurilor în care trebuie să le abordeze 
o echipă în diferitele momente ale procesului: 

• Tipuri de opresiune 
• Scop și spectatori/oare  
• Conținut media și pregătire
• Piesa și interacțiunea cu publicul
• Riscuri și dificultăți
• Adaptări online
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Tipuri de opresiune ce pot fi abordate 
într-o piesă de Teatru Ziar

 

Sursa principală și punctul de plecare pentru orice scenariu este 
reprezentată de conținutul media, în orice formă, difuzat, publicat, în formă 
fizică sau pe internet.

Ce fel de opresiune se dezvăluie în toate formele de producții 
media? …ei bine, tot felul de opresiuni.  

• De către persoane, asupra altor persoane (sau animale) acasă, în 
școală, la locul de muncă, pe stradă, în magazine, în mijloacele de 
transport în comun, în parcuri, în baruri, restaurante, hoteluri, etc.

• De către stat, sub forma abuzurilor săvârșite de reprezentanții statutului, 
a corupției acestora, legilor discriminatorii, a lipsei de reacție sau de 
intervenție, a protecției insuficiente a grupurilor opresate, etc.

• De către sectorul privat în ceea ce privește răul tratament al 
lucrătorilor/oarelor, abuzuri, discriminare, practici vătămătoare 
de-a lungul întregului lanț de producție, negarea responsabilităților, 
acțiuni ilegale, șantaj și corupție în raport cu autoritățile de stat, etc. 

• De către industria publicitară, în ceea ce privește promovarea/
perpetuarea/ narațiunilor sau reprezentărilor sociale care sunt 
vătămătoare, discriminatorii sau periculoase pentru diferite grupuri.

• De către creatorii/oarele de artă și cultură populară, în ceea ce 
privește producțiile care stigmatizează, discriminează; promovează 
discurs de ură și valori problematice.   

• De către diferite grupuri/mișcări ale cetățenilor/elor (organizate 
sau informale) când e vorba despre acțiuni 
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Conținutul media poate dezvălui opresiune care are loc la niveluri 
diferite:
• local, național sau global 
• micro, macro sau meta
• mentalități individuale, instituționale, sistemice sau socio-culturale 
• vizibil sau invizibil 
• concret sau abstract 
• emoțional, rațional sau comportamental  

În Teatru Ziar, abordăm opresiunea din puncte de vedere diferite. 
Putem face conexiunea între situații locale și circumstanțe sau contexte 
naționale sau internaționale, precum și cu sisteme de valori de-a lungul a 
diferite generații sau instituții; în același timp, putem aprofunda un singur 
nivel, analizând toate aspectele specifice unui context foarte concret.

O piesă de Teatru Ziar ar trebui să se concentreze asupra unui SINGUR 
tip de opresiune care poate fi explorat la unul sau mai multe niveluri. 

 
Această condiție este importantă pentru a menține punctul central al 

discuțiilor cu publicul și pentru a încuraja spre diferite tipuri de acțiune 
față de aceeași situație de opresiune.

În mod clar, aproape niciun fel de opresiune nu este o problemă de 
sine stătătoare în societate, fără a ascunde sau fără a fi conectată cu alte 
tipuri de dificultăți.

Este util ți recomandat să înțelegem conexiunile și corespondențele dintre 
aspecte într-un sistem complex de probleme. Aceasta e diferit de a aborda 
probleme multiple, care ar trebui explorate în mod egal și într-o manieră 
echilibrată; concentrarea asupra mai multor probleme de obicei duce fie la 
abordarea lor superficială, fie la inițierea unei discuții foarte derutante.

Exemple:
• Degradarea mediului poate fi explorată folosind orice combinație 

de articole/conținuturi media cum ar fi: un studiu de caz despre 
construirea unui dig care a dus la secete, animale care mor și mijloace 
de trai compromise; 
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o reclamă pentru produsul unei corporații multinaționale; o cercetare 
despre progresul în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 
la nivel global; un articol despre protestul unor studenți împotriva 
defrișărilor ilegale; un articol despre Earth Overshoot Day (ziua 
din an în care resursele naturale necesare omenirii sunt consumate, 
depășind puterea de regenerare a planetei pentru acel an). Subiectul 
poate fi abordat la nivel local, național, internațional, individual, 
instituțional, vizibil și/sau invizibil.

• Discriminarea pe bază de gen poate fi explorată cu ajutorul unui 
articol despre roluri de gen și stereotipuri în rândul copiilor; unul 
despre hărțuirea sexuală în căminele studențești; un altul despre 
statisticile referitoare la rolul și puterea femeilor în politică și în poziții 
de conducere; de asemenea, diferite reclame care tratează corpurile 
feminine ca pe obiecte, în comparație cu corpurile masculine. Se 
poate realiza o piesă utilizând doar unul dintre aceste articole, pentru 
a privi mai îndeaproape acel nivel/context specific, unde se manifestă 
opresiunea, sau combinând câteva dintre aceste articole și echilibrând 
discuția între educarea copiilor, comportamente negative, influențe 
religioase și spirituale asupra subiectului, societatea în ansamblul ei, 
alte perspective asupra subiectului. Tema poate fi abordată la nivel 
emoțional, rațional, comportamental, local, național, internațional, 
individual, instituțional, vizibil, invizibil, concret și/sau abstract. 
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Scop și spectatori/oare

Primim deseori această întrebare din partea nou-veniților și a 
colegilor/colegelor interesați să lucreze cu această metodă.

De ce lucrăm cu Teatru Ziar, care este scopul?

Întrebarea reflectă o nevoie validă de cunoaștere a sferei muncii noastre, 
de a o încadra și înțelege mai clar. Avem răspunsul la această întrebare pentru 
celelalte metode ale Teatrului celor Opresați, așadar care este pentru Teatru Ziar?

Ca să ne reamintim, de exemplu
• Teatru Forum urmărește să schimbe atitudini, decizii și să împuternicească 

diferite persoane (persoane opresate, aliate, neutre) să acționeze diferit, în 
situațiile de opresiune în care sunt implicate.

• Teatru Legislativ urmărește să schimbe sistemul și cadrul legal care facilitează 
opresiunea între persoane sau sistemul care opresează direct diverse grupuri. 

Teatru Ziar poate avea oricare dintre scopurile Teatrului Forum sau 
Legislativ, sau altele; nu are o sferă strictă de acțiune! Acesta este unul 
dintre motivele pentru care metoda este atât de generoasă și adaptabilă. 
Se extinde până unde dorește echipa care o utilizează. 

Datorită acestui aspect, multe echipe nu reușesc să stabilească un 
punct central și un obiectiv clare pe care să le atingă prin piesa lor. 

! Devin atât de absorbite de procesul de lucru cu materialele media, 
citind și documentându-se, stimulându-și creativitatea în timp ce 
combină diferite tehnici, și sfârșesc prin a pierde motivul central al creării 
piesei lor.

! Se atașează de un anumit articol sau de o anumită tehnică pe care 
doresc să o aplice, care nu pune subiectul neapărat în lumina pe care și-o 
doreau inițial. Își schimbă scopul pe parcurs, din motive personale sau de 
ordin artistic – pierd din vedere adevărata țintă a reprezentației.
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Recomandările noastre sunt următoarele:

• Stabiliți un scop clar devreme în desfășurarea procesului.  Acest 
fapt vă ajută să vă uitați prin materialele media, să vă direcționați 
căutarea și să aveți rezultate mai bune și mai utile. Scopul ajută de 
asemenea la selectarea tehnicilor ce urmează a fi utilizate și facilitează 
realizarea piesei. 

 
• Scopul vostru ar trebui să se refere la un anumit subiect, un anumit 

grup țintă, precum și la schimbarea pe care doriți să o încurajați în 
membrii publicului vostru. 
• Subiectul trebuie să aibă legătură cu o opresiune din viața reală. 
• Grupul țintă (publicul potențial) poate fi reprezentat de oameni afectați 

în mod direct sau indirect de această problemă, de aliați ai celor 
opresați, trecători martori sau chiar de opresori (dar opresorii nu ar 
trebui niciodată să fie grupul țintă principal).

• Grupul țintă ar trebui să fie oameni care au legătură, în anumită măsură, cu 
problemele pe care le abordați; trebuie să fie relevante pentru viețile acestora.

• Schimbarea pe care doriți să o inspirați se poate referi la puncte de 
vedere și atitudini față de anumite subiecte, diferite acțiuni, decizii, 
implicare concretă în problemele abordate, etc. 

 
• Calibrați scopul în funcție de condițiile voastre de organizare: timpul 

disponibil pentru elaborare și pentru reprezentația în sine, experiența 
echipei, mai ales a Jokerului, nivelul de sensibilitate al subiectului ales în 
societate, potențiale dificultăți și riscuri, precum și capacitatea echipei de 
a le face față, etc. Încercați să fiți realiști/ste și alegeți un scop care se 
încadrează în posibilitățile echipei voastre și a timpului disponibil.  

• Scopul trebuie să fie specific, nu vag sau general. Un scop neclar e la 
fel de bun ca niciun scop; poate fi exprimat formal, dar nu va fi niciodată 
util în proces. Un scop clar și concret poate fi evaluat și măsurat în ceea 
ce privește impactul imediat și pe termen lung (vezi capitolul despre 
Evaluare și aprecierea impactului). “Stimularea interesului general 
față de discriminare în România” este un scop inutil în comparație 
cu “Stimularea comportamentelor proactive în rândul elevilor față de 
discriminarea persoanelor de origine romă în România”. 
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• Chiar dacă doriți să folosiți această metodă pentru a informa și 
a atrage atenția supra anumitor probleme, care poate nu sunt 
relevante sau prezente în viețile unui anumit public, este preferabil 
(și cu siguranță posibil) să găsiți o conexiune și să legați problemele 
abordate de propriile lor vieți (fie și în mod abstract sau spiritual) 
– există tehnici de Teatru Ziar care pot ajuta. Este important și util 
pentru schimbarea dorită în acești oameni; când oamenii simt o 
conexiune, este mai probabil să fie interesați să afle mai multe, să se 
implice și să acționeze.

• Verificați scopul pe parcursul procesului de pregătire. Se întâmplă 
adesea ca echipele să se lase luate de val în procesul de pregătire și 
să se îndepărteze de scop datorită ideilor noi care, într-o anumită 
măsură, nu se mai potrivesc cu ce și-au propus inițial. Scopul trebuie 
utilizat pentru a ghida procesul, dar și ca instrument de monitorizare 
și verificare a progresului, preciziei și meticulozității piesei de teatru 
raport cu scopul.

• Nu stabiliți scopul după ce ați elaborat deja piesa. Scopul nu este 
un titlu pe care îl conferi piesei după ce ai scris-o. Scopul influențează 
deciziile voastre în ceea ce privește care articole sau tehnici pot veni 
cel mai bine în sprijinul scopului vostru, iar din punct de vedere al 
logisticii, vă puteți asigura că ajungeți la publicul care are cel mai 
mult nevoie de această piesă. Modelarea tuturor acestor aspecte într-o 
formă șablon pe care ați creat-o (spectacolul gata făcut) arată o lipsă 
de respect față de metoda și principiile Teatrului celor Opresați, dacă 
e intenționat și/sau dacă e o abordare superficială, ceea ce foarte 
probabil va duce la rezultate lipsite de profunzime.  

Reflectare critică: Ar trebui să fie consumul critic de media parte 
din scopul piesei? Putem realiza o piesă fără să urmărim să stimulăm 
consumul critic de media?

Aici părerile sunt împărțite, fiecare parte venind cu propriile 
argumente valide
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• Teatrul Ziar oferă doar instrumentele prin care să abordăm, într-
un mod artistic complex, diferitele tipuri de opresiune, prin care să 
implicăm spectatorii/oarele într-o conversație foarte specifică și să 
îi/le invităm către schimbare în raport cu acea opresiune. De ce să 
mai adăugăm problema consumului de media? Câteodată nu e de 
ajutor; este o adăugare forțată la problemele principale cu care dorim 
să lucrăm și diluează punctul central.

• Putem utiliza ziare/materiale media ca surse pentru orice alt tip de 
metodă din Teatrul celor Opresați și nu vom numi acele spectacole 
Teatru Ziar. Aspectul specific al acestei metode este, pe lângă procesul 
creativ de dezvoltare, faptul că înseamnă utilizarea produselor media. 
Putem întreba, pentru fiecare subiect selectat abordat, în ce fel prezintă 
mass-media asemenea subiecte și ce poziție avem noi, consumatorii/
oarele respectivului conținut media. Nu punem întrebarea despre 
consumul critic de media în general, ci legat de subiectul piesei 
noastre. 
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Conținut media și pregătire

În cadrul Teatrului Ziar, considerăm a fi conținut media practic totul, 
orice este/a fost creat pentru informarea publicului și difuzarea la scară 
largă. Dacă vorbim despre trecut, căile de circulație ale acestui conținut 
se reduc la presă tipărită (ziare, reviste, pliante, etc.), radio, TV, cinema 
și înregistrări. În ziua de azi, avem un spectru mult mai larg de opțiuni, 
facilitate în mod special de utilizarea internetului.

Internetul a facilitat cu siguranță apariția de noi tipuri de media, 
precum și crearea și răspândirea “știrilor” mai ușor și mai rapid. În acest 
moment, oricine poate fi creator/oare de conținut media; nu ne mai bazăm 
pe instituțiile mass-media tradiționale pentru a ne satisface nevoia/dorința 
de a fi la curent cu ce se întâmplă în lume; de asemenea, nu ne mulțumim să 
fim doar consumatori/oare, ci producem și/sau distribuim conținut media 
către alți oameni – participăm în mod activ în complexa rețea media.

În Teatru Ziar, putem utiliza materiale de la actori din domeniul 
media populari, alternativi sau independenți, care pot fi grupuri 
organizate formal sau informal, precum și persoane care desfășoară 
activități independente. 

Prin media populară ne referim la diferite mari instituții media, 
care influențează un număr mare de oameni și care reflectă și formează 
valorile, normele și narațiunile predominante în societate; de regulă sunt fie 
finanțate, fie controlate de către stat sau de către mari corporații/instituții 
private. Adesea utilizează canale multiple de producție și diseminare media 
(presă tipărită, radio și televiziune, internet, etc.); chiar dacă au nume 
diferite și dau impresia că nu sunt deținute de aceleași persoane/structuri.  

Media alternativă ajunge de obicei la un număr mai mic de persoane, 
folosește mai puține canale pentru distribuirea producțiilor sale și prezintă 
perspective alternative în comparație cu media populară. Tinde să aibă mai 
puțin sprijin privat și să se bazeze pe contribuții din partea propriilor clienți/
consumatori de media. Actorii de media alternativă pot fi de asemenea, dar 
nu sunt întotdeauna, producători de media independenți; cei independenți 
sunt deschiși și transparenți în ceea ce privește sponsorizarea lor și a lipsei 
complete de legătură cu interese private sau de stat.
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Tipul de material media ce poate fi folosit:

• Articole 
• Comentarii 
• Interviuri
• Discursuri 
• Reportaje
• Videoclipuri
• Fotografii, imagini, meme-uri, etc. 
• Emisiuni TV/radio 
• Podcast-uri
• Studii 
• Statistici 
• Cercetări
• Buletine informative (newsletters)
• Materiale de campanie 
• Reclame, afișe, cântece publicitare, panouri publicitare, etc. 
• Postări pe rețelele de socializare  
• Activitatea consumatorilor/oarelor (comentarii, reacții, etc.)
• Forumuri 
• Chat rooms publice 
• E-mailuri
• Comunicate de presă 
• Grafice (și în raport cu așezarea în pagină a itemilor în publicații  )
• Filme 
• Documentare
• Muzică
• Înregistrări
• Cărți
• Informări publice obligatorii guvernamentale sau private 
• Jocuri video 
• Artă stradală
• Benzi desenate
• Desene animate
• Aplicații 
• …….
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În procesul de dezvoltare al Teatrului Ziar, sunt de preferat materialele 
jurnalistice, care prezintă evenimente, probleme, trenduri curente și oameni; 
acestea pot fi combinate cu diferite tipuri de informații adunate din alte 
feluri de materiale. Cu toate acestea, nu există o regulă strictă în acest sens; în 
funcție de opresiunea aleasă, poate fi mai relevant și mai acurat să folosiți alte 
tipuri de conținut (dintre cele menționate mai sus). 

Niciun actor de media nu este 100 % obiectiv în felul în care prezintă 
sau relatează știrile. Există părtinire; dacă nu în felul în care prezintă 
subiectul, atunci în ceea ce privește informația exclusă, sau din ambele 
puncte de vedere. Desigur, sunt diferențe între nivelul de obiectivitate 
cu care sunt scrise unele articole față de altele, dar este important să ne 
amintim mereu că într-o anumită măsură, toată media este subiectivă – 
se află undeva pe spectrul obiectivității. 

Faptele ar trebui să fie raportări precise despre evenimente și aspecte 
din societate, cum ar fi economia, politica, cultura, etc.; faptele pot fi 
verificate și confirmate în documente și publicații oficiale. Opiniile 
sunt cu siguranță subiective, bazate pe interpretări, perspective și păreri 
ale unor oameni diferiți, precum și pe istoricul lor, experiența de viață, 
situația în viață. Câteodată, opiniile sunt prezentate drept fapte în 
diverse producții media. 

Unii oameni (din diferite poziții de putere, cum ar fi politicieni/e, aleși, 
lideri ale unor mișcări religioase, directori/oare executivi/e de corporații, 
etc. precum și creatorii/oarele de media afiliați/te) contestă ocazional 
veridicitatea unor fapte, prezentând propria versiune a evenimentelor 
contestate și numindu-le “fapte alternative”. Nu există “fapte alternative” 
– faptele sunt fapte! Ceea ce se întâmplă în aceste situații este că sunt 
prezentate opinii sau întâmplări inventate și mascate ca fiind “fapte 
alternative”, pentru a crea confuzie și îndoială față de validitatea relatării 
faptelor. 
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“Știrile false” se referă la articole care sunt în mod intenționat și 
verificabil false, cu scopul de a manipula percepțiile oamenilor asupra 
faptelor, evenimentelor și declarațiilor adevărate. Informația este 
prezentată drept știre, cunoscută de către promotorul său (cel puțin cel 
original) a fi falsă, bazată pe informații a căror incorectitudine poate fi 
demonstrată sau pe declarații sau evenimente care nu au avut loc, ceea 
ce poate fi verificat. Această definiție elimină greșelile neintenționate din 
reportaje, producțiile satirice și reportajele subiective (dar nu false). 

Deși vorbim despe prezența intenției drept condiție pentru distribuirea de 
știri false, se întâmplă adesea ca oamenii, crezând sincer în veridicitatea știrilor 
aflate, să le împărtășească și promoveze mai departe în cercul lor social.     

Mulțumită internetului, informația e la doar câteva click-
uri distanță și pare nelimitată. Teoretic, acest fapt ar trebui să 
împuternicească. În practică, vedem că informațiile care nu sunt 
adevărate sau care generează frică se răspândesc cel mai mult.
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Îndrumări pentru echipa de Teatru Ziar  
*Găsiți diferite tipuri de activități ce vin în sprijinul echipelor pentru unele dintre 

punctele menționate mai jos în capitolul despre “Exerciții pregătitoare”. 
 
Auto-reflectare critică 
Fiecare persoană interesată să lucreze cu această metodă trebuie 

mai întâi să reflecteze la propriul comportament, la practica și valorile 
sale de consumator/oare de media. Pentru început, trebuie asumată 
conștientizarea faptului că este consumator/oare de media, în mod 
intenționat sau nu; de prea multe ori, auzim persoane care susțin că nu 
urmăresc știrile, nu se uită la televizor sau alte asemenea afirmații. 

Fie că ne place sau nu, că dorim sau nu, suntem cu toții expuși la 
conținuturi media în viețile noastre de zi cu zi; doar dacă am trăi într-un 
loc îndepărtat și izolat, lipsiți de orice contact cu societatea, am putea 
susține așa ceva. Acest exercițiu este important pentru a identifica tipare, 
preferințe, părtiniri și judecăți față de producțiile media. Este esențial 
să încadrăm în mod clar sistemul de valori din spatele alegerilor și 
preferințelor noastre în ceea ce privește conținutul media și subiectele 
abordate, pentru a identifica ariile de necunoaștere, precum și subiectele 
la care avem expunere limitată și despre care avem puține informații.

Modestie 
Cu toții trăim într-o lume mult prea complicată, condensată și 

aglomerată de informații care ne asaltează din toate direcțiile și din toate 
sursele. Este oricum dificil să urmărim ce este adevărat și ce nu este, pe 
lângă respectarea propriilor principii și valori morale. Alegerile noastre 
nu fac să fim mai buni/e, mai inteligenți/e sau mai luminați/e despre ceea 
ce se întâmplă în lume în comparație cu alți oameni. Această muncă cu 
sine este deosebit de importantă, pentru a ne verifica și controla judecățile 
despre produse media și comportamente ale consumatorilor/aoarelor cu 
care nu suntem de acord.  

Teatrul Ziar este un instrument minunat pentru a iniția dezbateri și 
conversații sănătoase pe teme ce apar în media; NU este o unealtă pentru a 
ține predici sau pentru a ofensa oameni care au alegeri/preferințe diferite 
în ceea ce privește consumul de media.
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În niciun caz nu ar trebui să tolerăm orice tip de comportamente sau 
subiecte ce apar în media (mai ales când pot reprezenta un pericol pentru 
diferite persoane sau grupuri), dar e nevoie să recunoaștem că însăși 
existența unor asemenea materiale și a utilizatorilor-țintă nu se întâmplă 
într-un vid. Fiecare persoană are propriul proces în care ajunge să creadă 
ceea ce crede în acest moment. Dacă creăm clasificări ierarhice și ne 
poziționăm pe noi înșine/însene pe o treaptă superioară, se va reflecta 
în munca noastră – vom impune, nu crea, un spațiu pentru discuții 
constructive și transformatoare. 

Privilegii
Acestea sunt un set de beneficii sau poziții avantajoase, în mare parte 

necâștigate, ale unor oameni ce se potrivesc într-un anumit grup social. 
Unele privilegii (cum sunt cele legate de vârstă, rasă, gen, orientare sexuală, 
naționalitate, etc.) nu depind de eforturile persoanei (în orice moment al 
vieții acesteia) iar altele (cum ar fi statutul social, nivelul de educație, etc) 
pot fi obținute în timp, pe baza a diferite eforturi depuse de persoană. 

 
Privilegiile sunt adesea invizibile pentru cei/cele care le dețin și 

formează sau limitează (într-o anumită măsură) experiențele de viață 
pe care le putem avea.

Membrii și membrele unei echipe de Teatru Ziar trebuie să se 
gândească și să reflecteze asupra propriilor privilegii, mai ales atunci când 
lucrează cu subiecte ce nu sunt relevante în viețile lor. Când abordezi 
opresiunea suferită de diferiți oameni și ai numai materiale media ca 
“dovadă” a experiențelor lor, este important să recunoști că e posibil să 
nu înțelegi niciodată experiențele lor cu adevărat, pe deplin. Privilegiile 
și perspectivele diferite pot duce la o supra-simplificare sau, mai grav, 
o victimizare a grupurilor pe care dorești să le înfățișezi. Dacă este 
necesar, în timpul etapei de pregătire echipa ar trebui să interacționeze 
direct cu oameni ce trăiesc situațiile pe care vreți să le puneți în scenă. 
Acest fapt poate ajuta să aveți o înțelegere mai profundă, mai sensibilă, 
semnificativă, și, prin urmare, o piesă mai nuanțată. Este necesar pentru a 
înfățișa oamenii respectivi într-o manieră respectuoasă și sensibilă.   
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Selectarea materialelor media 
În această etapă, sunt două puncte de plecare; fie aveți deja subiectul, 

fie doriți să identificați un subiect cu care să lucrați.

Când aveți deja subiectul/tipul de opresiune cu care doriți să lucrați, 
ar trebui pentru început să lecturați cele mai recente producții media 
importante. Ca sfat, e mai bine să începeți cu mass-media populară, de 
largă circulație, și să alegeți diferite materiale care acoperă subiectul vostru 
(în mod direct sau indirect); apoi, analizați mass-media alternativă sau 
independentă și alegeți câteva materiale și de aici; asigurați-vă că parcurgeți 
materiale pe care nu le urmăriți de obicei. Fiți atenți la probleme (evenimente, 
incidente, situații, etc.) are au primit multă atenție (de orice fel) și alegeți-le 
și pe acelea. Dacă știți deja care este publicul vostru, e bine să utilizați acest 
filtru în timp ce selectați prima rundă de materiale. Ceea ce ați strâns până 
acum reprezintă “colecția generatoare” de conținuturi media. 

Când căutați un subiect și aveți libertate deplină în raport cu 
opresiunea asupra căreia vă veți concentra, verificați mai întâi dacă există 
subiecte de mare interes în rândul membrilor echipei, pe care își doresc să 
le exploreze prin această metodă. Dacă nu apare niciun subiect în echipă, 
treceți mai departe la ceea ce oferă mass-media. Împărțiți rolurile în grup 
pentru a monitoriza tipuri diferite de conținuturi media timp de câteva 
zile (inclusiv conținuturi din surse pe care echipa de obicei nu le accesează) 
și selectați materiale de tip “alarmă”. Strângeți materialele, analizați și 
identificați trendurile, problemele, conexiunile comune și reduceți la un tip 
anume de opresiune, precum și unghiurile potențiale de abordare. Din acest 
moment, e bine să căutați materiale suplimentare pe aceeași temă (abordată 
direct sau indirect) pentru a alcătui “colecția generatoare”. 
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Transformarea materialelor și crearea spectacolului
Odată ce echipa are “colecția generatoare”, membrii/ele săi/sale încep să se 

“joace” cu materialele, conectându-le cu tehnicile Teatrului Ziar și cu scopul 
propus. Dacă nu aveți un scop încă, acesta e primul aspect asupra căruia 
trebuie să decideți, înainte de a începe să lucrați cu informațiile strânse.

Este bine ca în această fază de creativitate liberă (brainstorming) să 
explorați cât mai multe idei posibil; nu vă entuziasmați prea tare devreme, 
oprind procesul creativ. Mai multe idei pot duce la mai mult conținut, care 
să fie căutat și adăugat (în funcție de tehnica aleasă) și o plajă mai largă de 
opțiuni dintre care puteți selecta și construi versiunea finală a spectacolului.

Piesa de Teatru Ziar nu are cadru sau structură, așadar rezultatul final 
depinde de felul în care includeți ideile cele mai potrivite care au apărut în faza 
de brainstorming. Logica piesei se poate desfășura în orice fel, iar procesul 
artistic poate cuprinde idei de la interpretări clasice până la unele neobișnuite.

Iată câteva exemple de ceea ce poate fi realizat sau utilizat (sau nu): 
• Un fir narativ (al unei persoane)
• Fire narative multiple (ale unor persoane diferite)
• În ordine cronologică sau aleatorie  
• Amestecarea elementelor din lumea reală, concretă, cu realități 

abstracte  
• Utilizarea oricărui gen sau amestec de genuri  
• Cu sau fără cuvinte
• Monologuri și/sau dialoguri 
• Utilizarea aspectelor tehnice cum ar fi proiecție, muzică, spectacol de 

lumini, etc.
• Spații (ne)convenționale 
• Fiecare scenă în aceeași locație sau în locații diferite 
• Spectacol static sau călător (între diferite locuri)
• Publicul implicat fizic în spectacol  
• Delimitare clară între actori și public sau nu 
• Interpretare complet vizibilă pentru public sau parțial ascunsă

Echipa trebuie să decidă cum e mai bine să procedeze în raport 
cu echilibrarea și alternarea discuțiilor sau planificării raționale și a 
interpretării ideilor sau repetițiilor. 
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“Teoretic”, unele dintre ideile grupului pot arăta foarte diferit când 
sunt dramatizate – mai dificil sau imposibil de jucat; cu un impact 
mai mic decât cel anticipat; sau, când sunt urmărite, e posibil să se fi 
modificat. E recomandat să evitați planificarea aproape în întregime a 
piesei fără să fi încercat unele dintre idei pe parcurs. Nu este indicată nici 
atitudinea exact opusă, întrucât interpretând și jucând teatru, exclusiv, 
apare riscul de a pierde obiectivitatea, idei valoroase și încadrarea logică 
a piesei. Fiecare echipă trebuie să își găsească propriul echilibru pentru a 
da valoare maximă punctelor forte din fiecare dimensiune, planificarea 
rațională și testarea fizică, experiențială. 

Nu există condiții în ceea ce privește numărul de actori/actrițe 
necesar într-o piesă de Teatru Ziar, fie minim sau maxim. Membrii/ele 
echipei se pot organiza cum consideră ei/ele că este mai potrivit. Actorii/
actrițele pot juca și roluri duble, cu condiția ca diferența dintre roluri să 
fie clară și neambiguă pentru spectatori/oare.  
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Jokerul nu ar trebui să aibă un rol de actor/actriță în reprezentație, 
indiferent de conceptul pe care îl creați pentru piesă. Chiar dacă are 
format de talk show, cabaret, etc., care include conceptul de “gazdă” în 
structura spectacolului, această persoană nu poate fi Jokerul, întrucât 
este un rol de actor. Publicul are nevoie de un companion autentic, de 
încredere în acest proces, care se află acolo doar pentru rolul de Joker, 
nu și pentru un rol în piesă. (Puteți găsi mai multe detalii despre Joker în 
capitolul următor.) 

Deși echipa are mult spațiu la dispoziție pentru a crea și utiliza idei pe 
cât de neobișnuite își dorește, există câteva aspecte esențiale care trebuie 
evaluate cu mare atenție, de la caz la caz, pentru ca spectacolul să fie 
transmis cât mai bine publicului:

• Claritate – Poate fi înțeles ușor mesajul piesei voastre? Îl puteți 
face mai clar fără a compromite prezentarea artistică? Acest 
aspect este deosebit de important pentru piesele care au segmente 
abstracte, simbolice sau metaforice considerabile, ce tind cel mai 
adesea să fie înțelese greșit. 

• Durată scurtă – Limitați piesa la cel mult 15-20 de minute 
(cu cât e mai scurtă, cu atât mai bine); concentrați-vă asupra 
aspectelor și elementelor principale. Un număr prea mare de 
evenimente, acțiuni, personaje va duce la un proces extenuant (și 
contraproductiv) cu publicul. 

 
• Siguranță – Asigurați-vă că experiența pe care o proiectați pentru 

publicul vostru este sigură fizic și emoțional. Publicul nu trebuie 
să se simtă în niciun moment presat sau forțat să se implice în 
piesă. Orice interacțiune propusă trebuie să includă și opțiunea de 
a refuza pentru spectatori/oare, să rămână în afară și să observe. 
Aveți grijă să nu incitați publicul la comportamente violente față 
de voi actorii/actrițele sau față de alți/alte spectatori/oare. Cereți 
feedback despre reprezentația voastră unei persoane neimplicate 
în piesă în cazul subiectelor sensibile sau tulburătoare.  



71  

• Factorul șocant sau provocator – Are legătură cu punctul anterior 
dar ar trebui discutat separat. Este posibil ca scopul vostru să fie 
acela de a dezvolta un spectacol șocant, care să provoace emoții 
puternice, chiar unele negative, în rândul spectatorilor/oarelor, 
care apoi trebuie procesate de către Joker și transformate în 
schimbări pozitive. Aceasta este o decizie pe care echipa o ia în mod 
conștient, dar trebuie să se bazeze pe ceea ce știți despre publicul 
vostru și pe riscurile pe care sunteți dispuși să vi le asumați. Nu 
toate persoanele sunt dispuse să fie provocate, nu tuturor le este 
confortabil – a gândi altfel înseamnă a avea o atitudine arogantă. 
Încercați să vă cunoașteți cât mai mult publicul înainte de a decide 
să creați o piesă provocatoare. Foarte important: nu faceți această 
alegere dacă Jokerul vostru nu dispune de competențe de facilitare 
avansate!

• Respect – Este o demarcație fină între utilizarea umorului 
în abordarea unor subiecte serioase, delicate, sensibile, și 
amuzamentul pe seama cuiva. Dacă nu sunteți siguri că producția 
voastră abordează subiectul și felul în care ați ales să îl reprezentați 
într-o manieră responsabilă, mai bine nu utilizați umorul. 
Riscurile și consecințele negative pot fi considerabile și ar putea 
depăși rezultatul pozitiv al ideii voastre. Cu siguranță, unele 
subiecte, cum ar violul, crimele, abuzul copiilor și altele nu pot fi 
abordate niciodată umoristic. 
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Reprezentarea opresiunii
Analizați spectacolul pe care l-ați creat și evaluați critic mesajul și 

spiritul general ale piesei. Plasează acesta opresiunea sau opresorul/oarea 
într-o lumină pozitivă? Pare că opresiunea este bună de fapt și (câteodată) 
acceptabilă? Blamează persoanele opresate pentru situația în care se află? Etc. 

Este o diferență între a înfățișa diferite probleme și a tolera sau 
încuraja problemele pe care le abordați. Dacă folosiți tehnica “Poveste de 
bază” pentru a reproduce un articol ce încurajează discursul de ură, este 
foarte diferit față de opțiunea de a aplica alte tehnici, de a vă îndepărta 
de articolul original și de a dezvolta, de exemplu, o reprezentație ce pune 
într-o lumină favorabilă comportamentele rasiste. 

Tehnica “Poveste de bază” ne oferă oportunitatea de a aborda direct 
felul în care mass-media prezintă și relatează diferite probleme curente; 
orice altă tehnică reflectă (de asemenea) propria noastră alegere/viziune 
în reprezentație și nu putem folosi “mass-media” drept scuză. Dacă dorim 
să reproducem materialul media 100 %, atunci utilizăm doar Povestea de 
bază. Desigur, este rolul Jokerului să proceseze, să discute și să provoace 
membrii/ele publicului în raport cu opresiunea pusă în scenă – dar Jokerul 
poate să își facă treaba, nu poate săvârși miracole; cu certitudine nu poate 
inversa mesajul principal al spectacolului. 

Informații veridice și/sau false 
Așa cum am mai menționat, există tot felul de conținuturi media 

care ajung la public, de la actori de media populară sau alternativă; toate 
conținuturile sunt subiective, unele mai mult ca altele, iar unele sunt false 
și/sau dezinformează.

Asta este ceea ce există, asta este ceea ce folosim. Poate fi o alegere 
deliberată de a utiliza știri false, pentru a aborda tocmai tema mass-mediei 
care comunică adevărul sau poate din alte motive artistice sau legate de 
scop. Este important să verificăm sursele pentru orice material utilizat; 
cine sunt oamenii din culise și proprietarii (ascunși) ai respectivelor 
surse media; să verificăm informațiile prezentate și dacă există articole 
ce urmăresc desfășurarea unui eveniment, răspunsuri sau comentarii ale 
persoanelor menționate în conținutul media ales.   
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Este necesar ca echipa să aibă toate aceste informații din “verificarea” 
materialului, chiar dacă nu sunt incluse în spectacolul propriu-zis, și să le 
pună la dispoziția publicului la nevoie. Transparența legată de sursele și 
materialele folosite în procesul de pregătire asigură încrederea publicului 
și arată că am cercetat materialele selectate în mod critic. 

*Cu toate acestea, este esențial ca în tehnica “Poveste cu informații lipsă” să 
nu utilizăm informații false, ci informații corecte și precise, în măsura în care 
eforturile echipei pot garanta acest fapt. 
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Schimbări ale materialului original utilizat 
Cu excepția tehnicii “Poveste de bază”, toate celelalte tehnici aduc 

schimbări, modificări, interpretări și transformări conținutului media pe 
măsură ce acesta devine parte din piesă. Este posibil ca reprezentația finală 
să semene foarte puțin cu materialele originale, în funcție de numărul de 
tehnici și de volumul de conținuturi media utilizate.   

Acest fapt aduce întrebări pentru mulți practicieni/ne, care consideră 
că îndepărtarea mare de conținutul media în sine reprezintă o utilizare 
greșită a metodei. Există puncte de vedere diferite pe această temă: mai 
tradiționale (care nu se îndepărtează prea mult de Povestea de bază) și 
mai neconvenționale (care combină, transformă și reinventează a parte 
din materialele media în totalitate).

Fiecare practician/ă ar trebui să definească pentru sine ce poziție are față 
de acest aspect. Tehnicile de Teatru Ziar oferă instrumente tuturor, pentru 
orice poziție ar avea. Echipa poate alege să utilizeze conținutul media ca 
“pretext”, creând un context semnificativ pentru a aborda un exemplu de 
opresiune, SAU poate considera conținutul media ca fiind scopul în sine, în 
care caz e necesar ca piesa să semene cu materialul original.

În semn de transparență și onestitate, piesa poate fi prezentată ca fiind 
inspirată de un anumit conținut media, bazată pe unul sau reproducerea 
unui conținut media. Materialul media exact folosit poate fi menționat 
sau prezentat fie la începutul sau sfârșitul reprezentației. 
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Spectacol și interacțiune cu publicul 
 

Teatrul Ziar oferă o mai mare libertate în ceea ce privește alegerea 
locației și structurarea piesei, spre deosebire de alte tipuri de Teatru al celor 
Opresați, care necesită proces și spațiu mai organizate. Factorii principali 
de luat în considerație sunt proiectarea interpretării și planificarea 
interacțiunii cu publicul. 

Am fost martorii unor spectacole, sau părți din spectacole, ce au 
avut loc în spații precum:

• Teatre
• Coridoare  
• Săli de conferință/seminar 
• Centre culturale sau de tineret 
• Penitenciare  
• Toalete
• Balcoane 
• Spații de depozitare
• Săli de clasă 
• Școli  
• Cămine studențești
• Baruri/ Puburi
• Grădini/ Parcuri
• Locuri de parcare
• În fața clădirilor 
• Pe scări  
• Corturi 
• Spații expoziționale
• Podiumuri 
• Săli de sport 
• Online 
• ……..
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Interacțiunea cu publicul este deosebit de importantă și este 
obligatorie! Fără această interacțiune, nu vorbim despre Teatrul celor 
Opresați!

Interacțiunea cu spectatorii/oarele poate avea loc în diferite momente 
în timpul piesei, prin Joker sau prin actori, în timpul scenelor lor. 
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Interacțiune facilitată de actori/ actrițe 

Scopul actorilor/actrițelor în interacțiunea cu publicul în timpul 
interpretării este acela de a-i face pe spectatori/oare să simtă că fac parte 
din acțiunile și evenimentele înfățișate, să le stimuleze interesul, atenția 
și motivația. Actorii/actrițele nu fac munca Jokerului, care este aceea de a 
se concentra pe analizarea faptelor dintr-o perspectivă detașată, externă. 
Actorii/actrițele ajută de fapt publicul să se cufunde în spectacol și să 
simtă că sunt parte din acesta. 

Actorii/actrițele pot implica publicul în timpul reprezentației astfel:

• Invitându-i să se alăture acțiunii verbal sau fizic. Mai ales în scenele 
care arată evenimente ce au loc în spații publice, spectatorii/oarele 
pot fi tratați/te ca și cum se află chiar acolo, în acel spațiu public. 
Asemenea interacțiuni pot fi proiectate și pentru alte tipuri de scene.

Exemple: 
În cazul unui protest sau al unei adunări, actorii/actrițele pot invita 

publicul să se alăture; când este o piesă de teatru-dans sau acțiunea se 
desfășoară într-un club/o discotecă, publicul este încurajat să danseze; 
dacă e un cântec/slogan/cântec de reclamă/etc., publicul poate participa 
la refren; dacă în încăpere se află o graniță fizică, publicul este tratat ca 
și cum este de asemenea pe cale să traverseze granița; dacă în piesă sunt 
două părți opuse, în conflict, spectatorii/oarele sunt invitați/te să aleagă și 
să sprijine partea preferată; pot vota pentru anumite acțiuni sau persoane; 
dacă tema piesei este cyberbullying, membrii publicului pot fi invitați să 
scrie cuvinte jignitoare pe care le-ar putea folosi persoana hărțuitoare în 
scenă, pentru a fi mai realist; pot folosi diferite instrumente online ce pot 
fi proiectate în timp real pe parcursul piesei, etc.   

• Jucând rolul în spațiul publicului. Actorii/actrițele se pot așeza în 
spațiul pentru public, chiar înainte de a începe piesa; jucându-și rolul, 
pot avea conversații cu spectatorii/oarele (înainte de spectacol sau în 
timpul acestuia), cu alți actori aflați printre membrii publicului sau 
pe scenă;
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• Oferind diferite obiecte spectatorilor/oarelor. Aceste obiecte pot 
fi hârtii cu gândurile actorilor/actrițelor în acele momente, pliante 
pentru protestul planificat, instrumente ale lucrătorilor, arme 
ale poliției, etc. obiectele pot fi oferite fără nicio explicație, pot fi 
menționate în dialogul dintre actori/actrițe sau în conversațiile dintre 
actori/actrițe și membrii publicului. 

La finalul piesei, dacă membrii echipei doresc să vorbească cu 
publicul, nu ar trebui să mai fie în rolurile lor. Sfârșitul piesei marchează 
de asemenea sfârșitul personajelor lor, indiferent de modul în care au 
interacționat cu publicul pe parcursul spectacolului. 
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Interacțiune facilitată de Joker 
*instrucțiuni și sfaturi detaliate pentru munca Jokerului se găsesc în capitolul 

următor, Îndrumări pentru Joker.

Scopul Jokerului este acela de a ghida și sprijini publicul pentru a 
înțelege, a face conexiuni, a analiza, a face schimb de opinii, perspective, 
și a extrage învățăminte semnificative (ce împuternicesc), relevante în 
viețile lor.   

Jokerul poate pune întrebări și poate conversa cu publicul înainte, în 
timpul și la finalul piesei.

Discuția predominantă și, în același timp, esențială, este cea care 
are loc la final. Este cel mai ușor de planificat și de pus în practică, DAR 
Teatrul Ziar oferă atât de mult potențial în ceea ce privește interacțiunea 
cu publicul pe care Jokerul îl poate valorifica:

• Punând întrebări și având o conversație inițială cu publicul 
înainte de piesă, care pregătește spectatorii/oarele pentru subiect, 
pentru partea de interpretare (mai ales dacă sunt aspecte ce necesită 
avertisment în avans); atrage atenția asupra unor puncte critice care 
pot fi observate mai apoi în piesă, etc.  

• Discutând cu publicul între scene, pentru a decodifica cele 
întâmplate în scenele anterioare, pentru a verifica cum se simte 
publicul și ce gândește despre evenimentele ce se desfășoară pe scenă, 
pentru a întreba spectatorii/oarele ce își doresc, ce așteptări au pentru 
scenele ce urmează și de ce, etc. Publicul poate fi invitat să participe 
la următoarea scenă, pentru a interpreta oricare dintre rolurile care 
există deja sau un rol potențial, pentru a se asigura că ceea ce își doresc 
să se întâmple în scenă se întâmplă. Desigur, orice intervenție fizică pe 
scenă trebuie discutată apoi cu publicul, în raport cu schimbările ce 
au loc, impactul asupra situației și conexiunile cu viața reală. 

*Dacă este dorită implicarea fizică a publicului, acest fapt trebuie planificat cu grijă 
de întreaga echipă și nu organizat în mod spontan; actorii/actrițele trebuie să fie 
pregătiți/te să improvizeze pe baza schimbărilor realizate de membrii publicului. 
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• Discutând cu publicul în timpul unei scene. Actorii/actrițele pot 
îngheța în timpul unei scene (fie la semnalul Jokerului ori al publicului) 
iar Jokerul discută situația cu spectatorii/oarele pe loc. Poate include 
și o invitație către public de a urca pe scenă, fie pentru a înlocui un 
actor/o actriță, fie pentru a adăuga un personaj nou. 

• Discutând cu membrii publicului după încheierea piesei. Aceasta 
ar trebui să fie discuția principală și cea mai importantă. Jokerul, 
împreună cu publicul, analizează problemele apărute în cursul piesei 
și face legătura cu viețile celor din public, de asemenea abordează 
subiectul schimbărilor și al transferului în propriile lor vieți și realități.   
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Riscuri și dificultăți

Deoarece toată munca noastră se desfășoară în spații publice, cu oameni pe 
care nu îi cunoaștem personal, abordând subiecte sensibile sau controversate, 
Teatrul Ziar aduce cu sine și o serie de riscuri și dificultăți. Acestea trebuie 
recunoscute, evaluate, echipa trebuie să se pregătească pentru apariția lor, iar 
în unele cazuri, trebuie considerate cu seriozitate, renunțând la a continua cu 
anumite idei sau chiar cu întregul eveniment planificat. 

Unele dintre cele mai comune riscuri și provocări întâlnite în 
activitatea noastră au apărut în raport cu următoarele aspecte:

Subiecte controversate
 
Mass-media acoperă o varietate de subiecte, printre acestea și unele 

care polarizează societatea, sunt subiecte tabu sau ating corzi sensibile în 
diferite grupuri. Decizia de a selecta un asemenea subiect trebuie analizată 
cu grijă și spirit critic, pentru a stabili potențialele reacții ale publicului. 
E contraindicat să faceți presupuneri despre cum va reacționa publicul la 
perspectiva din care prezentați o anumită temă. 

Este mai bine să creați o listă cu toate situațiile sau reacțiile nefavorabile 
posibile generate de spectacol și să evaluați, în avans, cum ați putea 
gestiona acele situații ipotetice dacă au loc. 

Printre cele mai mari riscuri se numără conflictele și/sau comportamentele 
violente din partea membrilor publicului, care sunt adesea dificil, dacă nu 
imposibil, de gestionat și controlat într-o manieră constructivă. 

Există câțiva factori specifici care măresc probabilitatea ivirii anumitor 
riscuri. Combinarea a doi sau mai mulți asemenea factori ar trebui să 
fie un semnal de alarmă pentru orice echipă, care apoi poate decide să 
abordeze alte subiecte. 

• Public necunoscut. Un factor de risc este cu siguranță jucarea piesei în 
fața unor grupuri despre care știm foarte puține, fără a avea control asupra 
identității lor sau a modului în care au aflat despre evenimentul nostru. 
De obicei, piesele concepute pentru un public general și promovate la 
scară cât mai largă prezintă un risc înalt în raport cu acest factor. 
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Recomandăm întotdeauna cunoașterea profilului publicului nostru 
cât mai mult posibil, pentru a stabili un obiectiv clar și specific pentru piesa 
noastră. Când acest fapt nu este posibil, echipa trebuie să se gândească cu 
atenție la subiectul pe care îl alege. 

• Spații foarte deschise, publice și expuse pentru reprezentație. 
Aspectul acesta aduce cu sine o mare probabilitate ca tot felul de 
persoane să aibă intrări sau ieșiri deranjante în spațiu sau să capete 
“interes” nepotrivit pentru piesa noastră. În asemenea locații, adesea 
avem foarte puțin control asupra a ceea ce se poate întâmpla în timpul 
evenimentului sau asupra gestionării mulțimilor de oameni sau a 
situațiilor neașteptate.   

În general, recomandăm să nu alegeți astfel de locații pentru piesa 
voastră, dar câteodată suntem forțați de împrejurări sau realmente nu 
putem controla care este locația piesei. În asemenea situații, trebuie 
planificate măsuri logistice speciale, diferiți membri ai echipei trebuie să 
fie pregătiți să intervină în poziții stabilite anterior, iar publicului trebuie 
să i se prezinte reguli clare de participare. 

• Subiect cu nivel înalt de polarizare. În orice societate există zi de 
zi diferite probleme care afectează viețile oamenilor. Unele sunt mai 
controversate iar câteva în mod clar se află la extremă pe spectrul 
polarizării. Asemenea subiecte duc la implicarea foarte rapidă și 
plină de pasiune a publicului și pot duce la tensiune și agresivitate. 
Echipa poate avea cele mai bune intenții în crearea contextului pentru 
dezbatere, în ceea ce consideră a fi un mediu sănătos și constructiv, ca 
apoi să realizeze brusc că nu va avea loc o dezbatere productivă și, mai 
mult, lucrurile ar putea scăpa de sub control.  

Recomandăm insistent ca NUMAI echipele cu experiență să își 
asume asmenea subiecte. Experiența vine dintr-o învățare variată și din 
înțelepciune, care filtrează, dintr-o perpectivă mai realistă, deciziile pe 
care le ia echipa pe parcursul procesului de pregătire. 
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Nivelul de provocare al piesei 

O piesă poate fi proiectată într-o manieră foarte provocatoare, 
indiferent de subiectul abordat. Unele dintre tehnicile Teatrului Ziar 
permit ca procesul creativ să o ia în asemenea direcții. Echipa poate dori 
în mod intenționat, ca obiectiv al său, să provoace și să stimuleze publicul 
pe o anumită problemă de opresiune.

Depinde de grupul-țintă ce înseamnă provocare, iar în cadrul acestui 
grup există variații în felul în care o persoană interpretează un anumit 
gest, act sau comportament, pe baza personalității, a experienței de viață, 
a părerilor și valorilor sale. Șansele sunt mici desigur ca toți oamenii 
dintr-un public dat să rezoneze în același fel la un anumit spectacol. 
Când provocarea este dorită, aceasta este menită pentru majoritatea 
spectatorilor/oarelor, cel puțin.  

Echipa trebuie să își cunoască publicul cât mai bine posibil, pentru a 
estima cât mai fin care ar fi punctul critic, precum și punctul culminant, 
într-o provocare, astfel încât să găsească echilibrul între cele două puncte. 
Este întotdeauna o idee bună să faceți o repetiție cu oameni diferiți, din 
afara echipei, și să aveți un plan B sau C de acțiuni alternative pentru diferite 
scene, care să fie interpretate pe loc, în funcție de reacțiile publicului. 
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Există mai multe variante a felului în care se pot desfășura lucrurile 
în realitate: 
• Provocarea anticipată nu are loc. Publicul nu reacționează așa cum 

plănuise echipa. Echipa nu și-a dramatizat idea într-un mod suficient 
de provocator pentru acel public (poate fi foarte provocatoare pentru 
un alt public). Acest fapt nu prezintă vreun risc sau vreo provocare 
în mod deosebit, poate fi doar un punct negativ în atingerea unui 
obiectiv specific.  

• Provocarea anticipată are loc conform planului. Echipa a proiectat 
un concept care stimulează și provoacă publicul într-o manieră 
sănătoasă și constructivă. Nivelul de provocare și-a atins ținta. Nu 
există dificultăți sau riscuri în acest caz, doar dacă nu cumva Jokerul 
nu dispune de experiență și competență îndeajuns pentru a facilita 
și gestiona discuția. O provocare neprocesată poate avea consecințe 
negative în rândul spectatorilor/oarelor.  

• Provocarea anticipată nu are loc conform planului – publicul este 
“super” provocat. În acest caz, echipa a subestimat ce poate tolera 
publicul, iar acesta devine supărat, furios, violent, necooperant, 
defensiv, etc. Toate aceste reacții probabil vor distruge desfășurarea 
evenimentului. Ceva poate fi salvat dacă Jokerul intervine cu foarte 
mare abilitate, dar dacă acesta/aceasta este lipsit/ă de experiență, 
daunele pot fi ireversibile.  
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Emoții intense (înfățișate și/sau declanșate în rândul publicului)

În unele cazuri, putem aborda emoțiile intense ca parte din factorul 
provocare, dar cel mai adesea, emoțiile sunt în mod automat parte din 
structura piesei. Teatrul, în general, și dramatizarea unor probleme ce 
țin de opresiune, în special, generează experiențe emoționale printre 
spectatori/oare, câteodată puternice și ample. 

Acest fapt devine un risc serios și o provocare de rezolvat atunci 
când impactul emoțional asupra publicului este extrem de mare și se 
manifestă în reacții precum plâns, șoc, părăsirea locației, lipsă de reacție 
și răspunsuri la întrebările Jokerului, etc.  

Putem reconstitui traume, putem înfricoșa sau zgudui emoțional 
publicul prin reprezentații care sunt foarte realiste, care sondează adânc 
în viața emoțională a persoanelor opresate și/sau sunt foarte aproape de 
experiențele dificile din punct de vedere emoțional ale publicului însuși. 

O echipă nu își dorește aproape niciodată un asemenea impact serios 
asupra spectatorilor/oarelor săi/sale. Când se întâmplă, procesul este 
compromis; membrii publicului intră într-o stare negativă care domină 
întreaga desfășurare a discuțiilor. 

Emoțiile intense de acest fel se bazează de regulă pe o subestimare 
severă a felului în care piesa poate afecta publicul. Aspectul dificil al 
Teatrului Ziar este acela că poate fi greu de apreciat cum va primi o 
persoană un spectacol abstract, metaforic, artistic. Deseori, producțiile de 
Teatru Ziar sunt unice și originale, fără să fi fost testate anterior, și există 
mereu riscul reacției publicului.   

Echipa trebuie să fi grijulie și sensibilă cu privire la acest aspect; 
solicitați feedback sau sprijin din exterior în timpul elaborării 
reprezentației, pentru a verifica stimulii săi emoționali (triggers). Este de 
asemenea foarte important să nu inițiați reprezentații potențial riscante 
fără un/o Joker care poate gestiona experiența emoțională a publicului 
într-un mod echilibrat și constructiv.   
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Structură fluidă 

O trăsătură a metodei Teatru Ziar este aceea că nu are un proces sau 
desfășurare strictă ce trebuie urmată. Prin urmare, echipa poate crea 
piese care lasă mult loc pentru spontaneitate, participare, interacțiuni 
și implicare din partea publicului, chiar dacă membrii echipei nu și-
au dorit sau nu au intenționat neapărat acest efect. Când prezentăm 
publicului o structură foarte vagă, cu reguli și limite puține sau deloc – se 
poate întâmpla orice, cum ar fi ca publicul să nu mai părăsească scena, 
să întrerupă dialogurile dintre actori/actrițe, să pornească discuții în 
contradictoriu cu actorii/actrițele sau cu alți/alte spectatori/oare, etc.   

Acestea sunt riscuri și dificultăți unice și specifice, asociate exclusiv 
cu metoda Teatrului Ziar. Celelalte metode de Teatru al celor Opresați 
au formate specifice care “limitează” libertatea publicului și oferă acestuia 
căi concrete de a participa în condițiile prezentate în mod explicit de către 
echipă.  

Sfaturile noastre sunt mai ales pentru echipele pentru care metoda 
este nouă. Începeți cu un format semi-structurat, în care stabiliți niște 
reguli de bază de implicare și participare a publicului apoi, după câteva 
experiențe cu subiecte, spectacole și grupuri diferite, încercați o structură 
complet liberă și deschisă.

Ca echipă, trebuie să vă puneți mereu în locul spectatorilor/oarelor și 
să identificați cum vă face să vă simțiți piesa; vă motivează să participați 
sau nu?; este clar și ușor să vă implicați? Sunt condiții pentru a participa 
sau nu? Etc. 

Jokerul trebuie să clarifice pentru public care este cadrul evenimentului 
și în ce momente și condiții este necesară și permisă participarea acestuia.
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Adaptare Online 

Înainte de anul 2020, nici nu ne gândiserăm să lucrăm cu Teatrul celor 
Opresați (oricare dintre metodele sale) în format online. Prețuiam, și încă 
prețuim, conexiunea umană în același spațiu, prezența și conectarea în 
timp real. Credem în continuare că teatrul, mai ales teatrul celor opresați, 
este la cel mai înalt potențial, impact și nivel calitativ atunci când suntem 
împreună în același spațiu fizic, actori/actrițe, public și Joker. 

Anul 2020 ne-a impus să transformăm unele dintre activitățile noastre 
în format online; situația a fost ori procedăm așa, ori deloc. Chiar dacă 
am avut (câteodată) procese și rezultate satisfăcătoare, recomandăm în 
continuare organizarea evenimentelor fizice oricând este posibil. 

În cazul Teatrului Ziar, întrucât are o structură atât de flexibilă și 
liberă, a fost mai ușor să ne adaptăm la contextul online sau la situații în 
care publicul și actorii/actrițele nu pot fi în același spațiu fizic. 
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Opțiunile pe care le-am utilizat: 

• Cu toții (actori/actrițe, spectatori/oare, Joker) se află în spații fizice 
diferite și se întâlnesc în același spațiu virtual. 
În asemenea cazuri, piesa a fost jucată în timp real, modificată 

pentru a folosi doar opțiuni artistice și de dialog posibile într-un context 
virtual. În timpul interpretării, membrii publicului aveau camerele video 
închise, astfel încât singurul material video era cel al actorilor/actrițelor. 
Interacțiunea cu publicul s-a rezumat mai ales la munca Jokerului, pentru 
ca publicului să îi fie mai ușor să urmărească procesul și să se implice în 
conversații. Conversațiile cu spectatorii/oarele au avut loc fie verbal, fie 
în scris, în spațiile pentru chat. A fost de asemenea posibilă intervenția 
directă în scene, dar a fost mai dificil să motivăm publicul să “urce pe 
scenă” – datorită contextului virtual destul de inconfortabil. A fost de 
ajutor prezența a doi/două Jokeri, care să împartă responsabilitățile; 
un/o Joker a gestionat conversațiile orale și procesul per total, în timp ce 
celălalt/cealaltă a urmărit discuția din chat, problemele puse acolo și s-a 
asigurat că acestea primesc un răspuns adecvat.   

• Actorii în același spațiu fizic și toți ceilalți (Joker, public) în spații 
fizice diferite – întâlnindu-se în același spațiu virtual. 
Diferența principală între această opțiune și cea anterioară, este aceea 

că actorii/actrițele pot livra o interpretare mai nuanțată și mai complexă, 
întrucât joacă împreună, în același spațiu. Sugestiile sau intervențiile din 
partea publicului pentru schimbări în scene (dacă acest aspect a făcut 
parte din proces și din discuțiile cu publicul) au fost realizate direct de 
către actori/actrițe, nu de către spectatori/oare. 

• Membrii publicului și Jokerul în spații fizice diferite, întâlnindu-se 
în același spațiu virtual. 
În acest caz, piesa era filmată anterior iar scenele redate și discutate 

cu publicul în diferite momente. Actorii/actrițele nu au fost de față la 
eveniment. 
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• Membrii publicului și Jokerul în același spațiu fizic. 
În mod similar cu opțiunea anterioară, actorii/actrițele nu au fost de 

față la eveniment; spectacolul a fost filmat înainte și arătat apoi publicului, 
în aceeași manieră în care ar fi fost interpretat. (ex. Este arătată prima 
scenă, urmează o pauză pentru discuții, continuare cu a doua scenă, și tot 
așa; discuție, interpretarea în întregime, discuție; etc.)
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Teatru 
Ziar

- Îndrumări pentru Joker -

În acest capitol vom prezenta rolul Jokerului și îndrumări generale 
pentru a ajuta orice persoană în poziția de Joker într-o piesă de Teatru Ziar.

Jokerul în Teatru Ziar 
• Este persoana care intermediază procesul intre public și piesă 

(interpretată de actori/actrițe); 
• Nu are niciun rol de jucat în piesă; 
• Este gazda și supraveghează întregul proces; 
• Are un rol deosebit de important în atingerea obiectivelor piesei.

Fiecare metodă din Teatrul celor Opresați necesită un tip specific 
de proces al Jokerului, întrucât structura și obiectivele diferă.  

În manualele noastre anterioare am oferit informații detaliate pentru 
a ajuta Jokerul să lucreze cu acele metode specific. 

• În manualul de Teatru Forum (vezi http://toolbox.salto-youth.
net/1503), o metodă în care ne concentrăm asupra poveștilor 
individuale și asupra a ce pot face diferit oamenii înșiși, am inclus 
procesul, structura, pașii și întrebările ajutătoare specifice care pot fi 
utilizate în munca cu această metodă. 

• În manualul de Teatru Legislativ (vezi www.artfusion.ro), o metodă 
în care ne îndepărtăm de povești individuale și ne uităm la ce trebuie 
schimbat la nivel de sistem, am furnizat îndrumări diferite, întrucât 
întrebările și desfășurarea discuției au altă structură (decât cea din 
Teatru Forum).
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• În manualul de Teatru Invizibil (vezi http://toolbox.salto-youth.
net/2636), o metodă în care nu există un/o Joker desemnat să se ocupe 
de proces, ci toți actorii/toate actrițele acționează ca Jokeri (sunt Jokeri 
“sub acoperire”), am oferit îndrumări specifice pentru interpretarea 
unui asemenea rol la nivel optim.   

• Am inclus în aceste manuale și recomandări și sfaturi generale pentru 
Joker. Am oferit numeroase detalii despre provocările diverse cu care 
se confruntă Jokerul și greșelile pe care le săvârșește, împreună cu idei 
și îndrumări pentru a evita sau a gestiona situațiile dificile în special în 
manualul de Teatru Legislativ. Multe dintre aceste aspecte sunt valabile 
pentru orice piesă de Teatru al celor Opresați care sunt livrate pentru un 
anumit public (cu excepția Teatrului Invizibil).

Teatrul Ziar nu are proces și structură anume pentru a fi livrat 
publicului. Prin urmare, nu există un format anume care să fie aplicat 
unei piese de Teatru Ziar, și nici rolului de Joker. Acesta este unul dintre 
motivele pentru care nu recomandăm această metodă începătorilor în 
domeniul Teatrului celor Opresați. Rolul de Joker necesită competențe 
mai complexe, multe din zona de facilitare generală, pentru a atinge 
obiectivele piesei.

În loc de structură și pași concreți care trebuie respectați în 
momente foarte specifice în timpul unei reprezentații, în Teatru 
Ziar urmărim o structură mai generală, inspirată de teoria Învățării 
Experiențiale din Educația non-formală. 

Această structură oferă un model teoretic care sprijină concretizarea 
diferitelor formate de activitate a Jokerului aplicabile în orice tip de piesă 
de Teatru Ziar. 

Această teorie este și în spatele Jokerilor din alte metode ale Teatrului 
celor Opresați. În acele cazuri, nu este nevoie de o recunoaștere și integrare 
conștientă – deoarece formatele propuse sunt clare, fixate și pot fi aplicate 
în orice tip de piesă de Teatru Forum sau Legislativ. Fiindcă fiecare 
piesă de Teatru Ziar este diferită, practicienii/ele trebuie să înțeleagă 
în mod adecvat această teorie, pentru a o transpune în diferite planuri 
operaționale de acțiune.
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Mai departe vom prezenta teoria Ciclului de învățare experiențială 
(adaptată după modelul creat de David Kolb, un teoretician al educației 
american) și îndrumări pentru utilizarea acesteia în general, în contexte 
educaționale și, în mod specific, de către un/o Joker de Teatru Ziar în 
timpul interacțiunii cu publicul. 

Ciclul de învățare experiențială 

Această teorie poate fi utilizată pentru diverse evenimente de viață, 
planificate sau neplanificate, organizate sau neorganizate. Ideea principală 
a teoriei este că învățăm prin experiență, dar pentru ca o experiență să ducă 
la cele mai bune rezultate de învățare, aceasta trebuie să fie procesată, fie 
individual, fie în grup, cu propria facilitare sau cu sprijinul unei “persoane 
externe”/unui facilitator. 

Imaginea ce urmează exemplifică cum are loc învățarea conform 
acestui model. 
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Experiența concretă 

Reprezintă un episod specific din viața unei persoane sau a unui 
grup, care are loc într-un anumit moment sau o perioadă din viață. 
Teoria poate fi utilizată pentru experiențe simple și scurte (ex. te arzi 
când atingi un obiect, cazi pe scări, etc.), precum și pentru situații mai 
complexe (ex. relații, călătorii, cumpărături, școală, traininguri, etc.), de 
durată mai scurtă sau mai lungă. Ciclul poate fi aplicat unor experiențe ce 
durează minute, zile sau ani din viața cuiva. Viețile noastre sunt de fapt 
o rețea uriașă și complexă de diferite experiențe trăite conectate între ele; 
în fiecare zi trăim o varietate de “micro” experiențe, care sunt parte din 
“macro” experiențe, mai mari și mai îndelungate. 

În explicațiile ce urmează ne vom concentra asupra experiențelor de 
grup planificate și organizate, fie ca experiențe de învățare într-un context 
de educație non-formală, fie ca parte din procesul de Teatru Ziar – legat 
de rolul Jokerului. 

În Teatru Ziar, în mod specific, această etapă a ciclului se referă la  
• Experiența emoțională și rațională a publicului în timpul 

reprezentației; experiența generată de vizionarea și participarea în 
interpretarea artistică a evenimentului. 

Dacă subiectul piesei este apropiat de viețile spectatorilor/oarelor, 
iar procesul este captivant, întreaga experiență va fi mult mai intensă și 
mai profundă. Este mult mai probabil ca o experiență intensă să genereze 
rezultate de învățare consistente. Experiența poate fi prezentată publicului 
printr-o discuție scurtă. În cazul acesta, Jokerul poate pune publicului 
câteva întrebări, pentru a-l pregăti și activa pentru piesă, ceea ce poate 
duce la mai multă atenție și curiozitate, mai mult interes în timpul 
reprezentației (adică Experiența concretă). Această pregătire este utilă și 
pentru următoarele etape ale procesului.  

Pregătirea publicului este un aspect ce trebuie luat în considerare de 
către Joker, fie înainte de piesă sau înaintea discuțiilor cu publicul.
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Următorii 3 pași ai ciclului sunt, de fapt, etape de reflectare, fiecare 
dintre ele concentrată asupra unui șir specific de reflecții. Participantul 
nu este implicat în mod activ într-o experiență în niciunul dintre acești 
3 pași, ci este implicat într-un proces de “decodificare” a experienței 
sale trăite. Aceste 3 etape sunt numite, ca grup, Debrieful (Întrebări de 
procesare), deoarece Experiența concretă este procesată pe parcursul lor. 

În educația non-formală și în alte tipuri de procese de învățare cu 
participare în de grup, toate etapele (cu excepția Experienței concrete) 
sunt, adesea, o discuție (combinând procesul individual cu cele de grup) 
facilitată de un educator/o educatoare sau un facilitator/o facilitatoare. 
Această persoană utilizează întrebări specifice, potrivite pentru fiecare 
etapă de reflectare și trece la următorul subiect din discuție (etapele 
ciclului de învățare). 

Nu este nevoie ca persoanele care învață să știe în care etapă a ciclului 
se află, nu au nevoie să cunoască aceste informații. Este parte din rolul 
facilitatorului/oarei, să călăuzească participanții/tele prin fiecare segment al 
ciclului în mod natural. Aceasta este activitatea Jokerului în Teatru Ziar.   

Fiecare dintre cele 3 etape din ciclu se bazează pe rezultatele pasului 
anterior – așadar este foarte important să se respecte ordinea lor în 
timpul planificării discuțiilor și a diferitelor momente în timpul piesei și 
a intervenției Jokerului. 
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Reflectarea asupra experienței

Această etapă se numește Reflectare, deoarece are loc imediat după 
experiență iar prima reacție, care adesea apare în mod natural, este aceea 
de a vorbi despre ceea ce tocmai s-a întâmplat, similar cu lumina emisă de 
un obiect/corp  strălucitor, ce reflectă. 

Scopul acestui pas, după încheierea Experienței concrete, este de:
• A sprijini exprimarea și exteriorizarea emoțiilor ce apar în timpul 

experienței. 
• A extrage impresiile și gândurile ce apar imediat legat de ce s-a 

întâmplat. 
• A enumera și trece în revistă toate momentele importante care au avut 

loc în timpul experienței.
• A oferi un spațiu în care se poate face schimb de păreri și perspective 

personale în raport cu experiența; aceeași experiență generează 
întotdeauna sentimente și gânduri diferite la persoane diferite. 

În general, într-un proces de învățare participativ, la acest pas 
facilitatorul/oarea utilizează întrebări diverse pentru a explora sentimentele 
participanților/telor în timpul experienței, motivele sentimentelor, ce s-a 
întâmplat în timpul experienței, cum s-au comportat și de ce, ce au făcut 
în anumite momente, etc. Întrebările puse sunt formulate și adaptate 
pentru experiența respectivă și comportamentul persoanelor în timpul 
experienței. Întrebările se referă exclusiv la “experiență” și la felul în care 
au trăit-o participanții/tele, din punct de vedere emoțional și rațional.

Este de preferat ca această etapă să aibă loc imediat după terminarea 
Experienței, deoarece impresiile, reflecțiile și amintirile sunt proaspete și 
efervescente – cel mai potrivit este să oferim pe loc un context în care să 
poată fi procesate adecvat.
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În Teatru Ziar, în mod specific, acest pas poate include una sau mai 
multe dintre opțiunile ce urmează:

• Reflectarea în timpul unei scene sau după scenă (sau mai multe). 
Jokerul întreabă membrii publicului ce au observat, ce au simțit, ce au 
făcut, cum au reacționat și ce au gândit despre cele întâmplate în scena 
anterioară.  După câteva răspunsuri, poate fi interpretat următorul 
segment din piesă. Răspunsurile primite în această etapă scurtă de 
reflectare pot fi folosite sau nu în următoarele scene, dar ar trebui 
incluse în următorii pași ai ciclului de învățare.   

• Reflectarea la finalul tuturor scenelor. În acest caz, Jokerul nu pune 
întrebări în timpul piesei, ci numai la final. 

• Reflectarea după intervenția fizică pe scenă a unui spectator/unei 
spectatoare (dacă asemenea participare este planificată în procesul 
Jokerului). Jokerul întreabă persoana care a intervenit cum s-a simțit, 
ce a încercat să facă, ce impresii are, etc.; apoi întreabă membrii 
publicului ce au observat, ce au simțit, ce au făcut și ce au gândit 
despre ce s-a întâmplat în timpul intervenției. Aceste răspunsuri pot fi 
incluse în discuțiile provocate de următoarele scene și/sau intervenții.

• Reflectarea poate fi organizată sub forma unor discuții în perechi, în 
grupuri mici sau cu întregul public în același timp. 

• Spectatorii/oarele pot primi, în avans, un set de cartonașe, marcate 
cu simboluri, culori, numere sau cuvinte (ce reprezintă diferite emoții/
gânduri) care pot fi arătate în același timp de membrii publicului când 
Jokerul pune unele dintre întrebările de reflectare.

• Unele părți din reflectare pot fi făcute invitând publicul să exprime 
corporal emoțiile sau reacțiile față de ceea ce au vizionat. (Jokerul ar 
trebui să aplice această opțiune doar dacă are siguranța că publicului îi 
este suficient de confortabil să răspundă unei astfel de invitații.)
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Reflectarea este o fază importantă în ciclul de învățare și esențială, 
mai ales pentru piesele de Taatru Ziar încărcate emoțional, sensibile, 
intense și provocatoare. Fără timpul, spațiul și facilitarea adecvată a etapei 
de reflectare, rezultatele vor fi slabe în următoarele etape. Câteodată, 
reflectarea este necesară doar pentru a oferi un context în care publicul 
să vorbească despre emoțiile sale declanșate de reprezentație (în perechi 
sau în grupuri de câte trei), fără a împărtăși cu restul; scopul reflectării 
poate fi doar acela de a vorbi și exterioriza, pentru a fi posibile mai târziu 
concentrarea și analiza critică a celor înfățișate în piesă.

 
Generalizarea pe baza reflectării

Această etapă se bazează pe rezultatele celei anterioare, punctele de 
reflecție din piesă/experiență. Această etapă se numește Generalizare, 
deoarece luăm ceva specific, în acest caz punctele de reflecție din 
experiența respectivă, și le explorăm mai pe larg; ne extindem procesul 
de gândire la un context mai larg.

Scopul acestui pas, după etapa de Reflectare, este de:
• A face legătura între experiență și punctele de reflecție și viețile 

persoanelor ce învață/publicului.  
• A conecta probleme înfățișate în piesă cu probleme, situații și procese 

din societatea din viața reală.
• A trasa paralele și analogii cu alte situații și eperiențe de viață.
• A integra reflectările principale într-o perspectivă sistemică asupra 

societății.
• A cristaliza punctele de învățare relevante pentru viețile lor.
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Orice facilitator/oare ar trebui să acorde atenție felului în care 
gestionează discuțiile, pentru a nu trece prea repede la generalizare, 
înaintea unei reflectări adecvate, sau a oscila între etape.

În general, la acest pas facilitatorul/oarea utlizează diferite întrebări, 
explorând conexiunile ce pot fi făcute cu evenimente din viața reală, 
analogii, cum acționează în viața reală oamenii/rolurile/actorii observați 
în experiență, ce legături pot fi făcute la nivel de sistem, ce e de învățat 
de aici, etc. întrebările exacte sunt formulate și adaptate la răspunsurile 
oferite de oameni în etapa de Reflectare.  

În Teatru Ziar, în mod specific, în această etapă a ciclului Jokerul se 
referă la următoarele aspecte:

• Împărtășirea de cazuri/situații similare.
• Identificarea actorilor relevanți ce dețin putere în aceste tipuri de 

cazuri. 
• Analizarea cauzelor și consecințelor acestor probleme. 
• Procesul creativ de găsire de soluții pentru problemă/e (brainstorming) 
• Identificarea factorilor declanșatori pentru schimbare.
• Explorarea căilor potențiale pentru a face schimbări.  

Unde anume în desfășurarea piesei de Teatru Ziar ar trebui abordate 
aceste aspecte depinde de felul în care este structurată piesa:

• Pot avea loc segmente din generalizare în timpul spectacolului, 
între scene (după reflectarea asupra scenei/intervenției), mai ales 
dacă fiecare scenă ilustrează un caz/exemplu diferit de opresiune. 
În această situație, publicul este invitat să împărtășească diferite 
exemple/insighturi/conexiuni relevante din propriile lor vieți pentru 
fiecare segment în parte. La finalul tuturor scenelor, Jokerul poate 
rezuma punctele din discuțiile anterioare, apoi continuă cu partea a 
doua a generalizării, care ia în considerare toate aspectele menționate 
în toate scenele.  
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• Generalizarea este efectuată în întregime la finalul piesei. Aceasta 
este opțiunea utilizată mai des, întrucât este cel mai ușor de pus în 
practică. În cazurile în care reflectarea este realizată după fiecare scenă, 
conversația finală (după toate scenele interpretate) poate rezuma 
punctele de reflecție, poate lăsa loc pentru reflecții suplimentare și 
poate îndrepta discuția spre aspectele de generalizare. 

Generalizarea poate fi organizată utilizând combinații de discuții în 
perechi, în grupuri mici sau cu întregul public în același timp. Dacă utilizații 
discuții în grupuri mici, este important ca publicul să își împărtășească 
concluziile cu restul de spectatori/oare, întrucât insighturile generalizatoare 
sunt utile pentru întregul grup pentru a înțelege complexitatea sistemului 
din jurul acestor probleme și sporește rezultatele învățării grupului. 
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Transferul în realitate

Aceasta este ultima etapă a ciclului de învățare și este orientată către 
viitor. Începe în contextul organizat (ex. context educațional sau piesă de 
teatru), dar continuă în viața reală, ulterior, în funcție de circumstanțele 
de viață. 

Etapa aceasta se numește Transfer în realitate, deoarece acum 
participanții/participantele, individual sau în grup, definesc căile ce pot 
fi urmate după încheierea ciclului de învățare. Etapa de Generalizare a 
produs numeroase idei, conexiuni și puncte de învățare; în această ultimă 
fază participanții/participantele aleg opțiunile/ideile/gândurile/învățările/
etc. concrete pe care doresc să le păstreze mai departe în propriile vieți și 
să le utilizeze în experiențe viitoare.
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Este nevoie ca participanții/tele să se gândească la felul în care pot 
transfera rezultatele învățării lor în propria realitate înainte de a le 
transfera propriu zis. Odată ce le transferă, este creată o experiență nouă, 
apoi începe un nou ciclu de învățare (cel mai probabil într-un context 
educațional neorganizat). 

Scopul etapei de Transfer este de:
• A pune punctele de acțiune precum și acțiunile ce ar putea fi luate 

imediat în ordinea importanței lor.
• A lua dezicii (personale) față de situații viitoare în care ar putea avea 

loc evenimente asemănătoare. 
• A-și lua angajamente referitor la schimbări personale sau acțiuni 

diferite în societate. 
• A motiva participanții/participantele să aibă comportamente diferite 

în situații viitoare.
• A explora potențiale obstacole sau oportunități de a pune în practică 

anumite schimbări. 
• A pregăti pentru circumstanțe viitoare diferite. 

 
În general, în această etapă facilitatorul/oarea stimulează membrii 

grupul să se gândească la feluri în care pot folosi rezultatele învățării (cele 
care au apărut în etapa de generalizare) în viețile lor de acum înainte, ce 
pot face diferit de acum înainte, ce vor pune în practică, de ce anume ar 
mai avea nevoie pentru a-și transpune noile idei în acțiune, etc. Întrebările 
exacte sunt formulate și adaptate la răspunsurile pe care oamenii le oferă 
în etapa de Generalizare.  

Este foarte important ca toate ideile de transfer să vină din partea 
participanților/telor și nu să fie sugerate sau impuse de facilitator/oare. 
Fiecare persoană poate transfera un alt rezultat al învățării decât alți 
oameni, dar decizia și motivația aferentă trebuie să fie intrinseci pentru a 
fi implementate.
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În Teatru Ziar, în mod specific, în etapa de Transfer a ciclului 
Jokerul abordează următoarele aspecte:

• Enumerarea celor mai importante învățăminte din eveniment.
• Evaluarea de către participanți/participante a propriului nivel de 

motivare pentru a acționa/a se implica (legat de subiectele acoperite 
în discuții).

• Enumerarea pașilor necesari pentru a obține o anumită schimbare, 
precum și a potențialelor obstacole pe parcurs. 

• Pregătirea și planificarea pentru diverse situații în viața reală în viitor.
• Încurajarea reciprocă pentru a acționa diferit de acum înainte. 

Faza de Transfer poate fi organizată utilizând combinații de discuții 
în perechi, grupuri mici sau cu întregul public în același timp. Are loc 
întotdeuana după interpretarea tuturor scenelor, după desfășurarea 
discuțiilor de Reflectare și Generalizare și chiar înainte de încheierea 
evenimentului. 
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Rolul de Joker – Factori calitativi

• E nevoie de timp! În funcție de mărimea și profilul publicului, precum 
și de piesa în sine, discuțiile pot dura de la 20-30 de minute până 
la o oră sau mai mult. Așadar trebuie alocat suficient timp pentru 
implementarea evenimentului.

• Urmează etapele în ordinea dată:  Reflectare, Generalizare și Transfer. 
O desfășurare productivă a conversațiilor ar trebui să urmeze acești 
pași, pentru a maximaliza rezultatele învățării. Această structură 
ajută de fapt Jokerul, deoarece face mai ușor pentru acesta/aceasta și 
pentru public să urmărească evoluția discuției și cristalizarea acesteia 
în puncte de învățare, care pot fi transferate și aplicate în viețile 
membrilor publicului.

• Scopul Jokerului! Facilitarea unei discuții cu publicul nu este un scop 
în sine; discuția trebuie să aibă un scop legat de scopul piesei de Teatru 
Ziar. Întrebările alese pentru a fi utilizate ar trebui să fie relevante și să 
se bazeze pe scopul decis în timpul pregătirii reprezentației.

• Întrebări adecvate, bune și relevante. Acest aspect este strâns legat 
de cele două anterioare. Întrebările trebuie să îndrume publicul spre 
reflectări și insighturi profunde. Întrebările generale sunt bune, dar nu 
îndeajuns pentru o discuție mai în profunzime; întrebările și reacțiile 
(la chestiunile propuse de public) specifice, adaptate, conferă o calitate 
superioară  discuției cu publicul. 
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Îndrumări pentru un proces de succes al Jokerului
*recomandate pentru începători sau pentru Jokeri care încearcă să își 

îmbunătățească abilitățile de facilitare   

Înainte de piesă

• Asigurați-vă că ați alocat timp suficient pentru partea Jokerului în 
evenimentul de Teatru Ziar! Gândiți-vă cu atenție la durata de timp 
necesară pentru piesă și discuție și asigurați-vă că e timp îndeajuns 
pentru conversațiile structurate cu publicul.   

• Pregătiți întrebările în avans (corespunzând scopului piesei). Scrieți-
le în ordinea corectă: Reflectare – întrebările respective; Generalizare 
- întrebările respective; Transfer - întrebările respective; astfel nu le 
veți amesteca între ele și nu veți folosi structura la întâmplare. 
E de mare ajutor să le scrieți. E posibil să vă fi gândit la întrebări foarte 

bune și apoi să nu reușiți să vi le amintiți în fața spectatorilor/oarelor.
Cel mai bine e să le puneți pe hârtie și să folosiți lista în rolul de Joker, 

până când stăpâniți abilitățile de a pune întrebări și ați dezvoltat un simț 
puternic al spontaneității pentru a găsi un număr nelimitat de întrebări 
bune pe orice temă dată. 

Un alt beneficiu este acela de a putea observa ce fel de întrebări aveți 
de gând să utilizați, pentru a le formula și reformula, astfel încât să sune 
mai bine și mai potrivit (mai multe detalii mai jos).  

Este de asemenea de ajutor să aveți o conversație echilibrată și să nu 
petreceți prea mult timp în etapa de Reflectare și prea puțin în cea de 
Transfer, de exemplu. Fiecare etapă trebuie abordată adecvat.   

• Pregătiți întrebări alternative. Este posibil ca unele dintre întrebările 
la care v-ați gândit să nu fie utile deoarece spectatorii/oarele nu 
răspund sau nu reacționează cum v-ați așteptat. Este mai bine să vă 
gândiți la întrebări alternative, pentru fiecare secțiune planificată a 
discuției, care să fie folosite la nevoie, astfel încât să nu fiți derutați, 
să improvizați ceva nepotrivit sau să vă grăbiți spre finalul discuției.
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• Reevaluați timpul alocat Jokerului pe baza setului de întrebări 
planificate. Faceți un calcul simplu:  cât pot dura răspunsurile la 
întrebări dacă răspund 5 persoane? Dar dacă răspund 10 persoane? 
Calculați pentru numărul de întrebări pe care le-ați stabilit. Ar trebui 
să aveți astfel o idee generală despre timpul necesar și puteți verifica 
dacă se potrivește cu ce ați planificat.  

În timpul piesei – Partea de interpretare

• Observați dinamica publicului. Luați aminte (sau notați) ce face 
publicul, cum se poartă, dacă sunt persoane care se comportă atipic 
(nu se implică, părăsesc încăperea, etc.) și orice alte observații 
relevante care pot fi utilizate în partea de discuție. Fiți atenți/te în mod 
deosebit la impactul emoțional în timpul piesei pentru a vă schimba 
strategia pentru etapa de Reflectare (oferind mai mult timp, începând 
cu discuții în perechi, etc.).

• Reexaminați planul discuției. Pe baza dinamicii publicului și a 
subiectelor ce au apărut în timpul piesei, e posibil să decideți să 
schimbați aspectele asupra cărora vreți să vă concentrați mai mult 
în discuții și să schimbați unele dintre întrebări pentru a aborda 
aspectele observate. 
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În timpul secțiunii Jokerului

• Organizați discuția în cel mai potrivit cadru. Publicul să fie așezat 
(evitați întotdeauna să purtați conversații cu persoane stând în 
picioare), nu sunt zgomote sau întreruperi ale discuțiilor, astfel încât 
atenția întregului grup este în întregime asupra discuției. 

• Vocea și limbajul vostru corporal. Aveți grijă să vorbiți suficient de 
tare încât să vă audă toată lumea, să aveți contact visual cu majoritatea 
persoanelor din public (adică nu vă uitați într-o singură parte a 
grupului ci la toată lumea), ceea ce vă permite să vedeți și cine dorește 
să vorbească sau nu.  

În general, încercați să fiți conștienți de mesajul pe care îl transmite 
corpul vostru publicului (inclusiv expresiile faciale); invită oamenii 
să interacționeze, arată semne de oboseală, plictiseală sau chiar reacții 
emoționale pe care le aveți la răspunsurile oamenilor? 

E posibil ca fața voastră să fie cea mai sensibilă la comentariile 
spectatorilor/oarelor. Încercați să controlați reacțiile pe care le aveți la ce 
spun. Chiar dacă nu exprimați deschis faptul că ceva vă place sau nu, e 
posibil să se vadă pe fața voastră.

• Gestionarea răspunsurilor și a tăcerii. Lăsați destul timp ca oamenii 
să răspundă la întrebări, nu vă grăbiți sau panicați. Cel mai probabil 
tăcerea e și mai inconfortabilă pentru public decât pentru voi – 
întotdeauna răspunde cineva. 

Dacă nu sunteți siguri că întrebarea este clară, puteți întreba publicul, 
iar ei/ele vă vor spune. Dacă doresc să răspundă prea multe persoane, 
aminți-le să vină cu puncte noi, să nu repete ce s-a spus deja și, la nevoie, 
anunțați că veți trece mai departe la următoarea întrebare – nu aveți 
obligația să le dați cuvântul iar și iar. 

Când considerați că o întrebare a primit suficiente răspunsuri, treceți 
mai departe. Gestionarea timpului este responsabilitatea voastră, nu a 
publicului! 
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• Întrebările abile trebuie însoțite de ascultare abilă, pentru a 
înțelege ce vor oamenii să spună în răspunsurile lor. Nu vă purtați ca 
un robot, care urmează un plan de întrebări fără a se adapta și fără a 
conecta întrebările la răspunsuri primite deja. Luați răspunsurile lor 
în considerație, dați-le atenție; combinați întrebările pe care le aveați 
cu ceea ce vine de la public. Aceasta va duce la o discuție lină, naturală 
și rodnică. 

• Ascultați-vă vocea interioară sau intuiția. În timpul discuției, dacă 
sunteți îndeajuns de relaxați, puteți detecta semnale inerioare care 
vă spun pe ce anume să vă concentrați mai mult sau în ce direcție 
să mergeți cu întrebările. Această intuiție vă poate spune să nu mai 
puneți o anumită întrebare, ci alta, să abordați mai în profunzime 
anumite subiecte, etc., ceea ce contribuie la insighturi mai profunde 
din partea publicului.   
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După ce s-au sfârșit piesa și rolul Jokerului 
• Realizați o auto-evaluare critică a felului în care ați purtat discuțiile și 

a rezultatele acestora. Ce a mers bine? Ce nu? Ce a fost cel mai dificil? 
Analizați planul pe care l-ați făcut și ce s-a întâmplat în realitate. Ce 
s-a schimbat și de ce? Cum ați gestionat intervențiile și tăcerile (dacă 
au existat) grupului, care întrebări s-au dovedit a fi mai eficiente și 
care nu? Ați observat vreo dinamică interesantă în timpul discuțiilor? 
Cât a durat, comparativ cu durata planificată? Ați avut nevoie de mai 
mult timp? etc.

• Rețineți aspectele pe care doriți să le faceți diferit data viitoare. 

• Modificați planul de discuție sau adăugați întrebări alternative și 
păstrați-le pentru data viitoare când lucrați cu aceeași piesă de Teatru 
Ziar.  

*după cum puteți observa, recomandările din această secțiune sunt, de fapt, o 
invitație către Jokeri, de a parcurge fiecare etapă a ciclului de învățare după ce au 
avut experiența concretă de Joker.
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Instrumentul cheie al Jokerului: Întrebările

Există două aspecte importante în însușirea abilității de a purta 
discuții cu publicul în contextul de Teatru Ziar: 
• Înțelegerea adecvată a teoriei și logicii ciclului de învățare experiențială. 
• Abilități avansate de a pune întrebări. 

Întrebările sunt instrumentul principal în a pune ideologia acestei 
teorii a învățării în pactică. Pentru unele persoane, a pune întrebări și a 
explora o situație dată mai profund este natural, fără a fi nevoie de pregătire 
anterioară. Pentru alte persoane, pregătirea serioasă și responsabilă este 
obligatorie. Credem cu tărie că orice Joker poate deveni priceput/ă în 
utilizarea întrebărilor dacă investește timp, se pregătește, este critic/ă față 
de sine și își ascultă intuiția.  

Mai departe, vom enumera câteva feluri în care puteți face diferența 
între tipuri de întrebări, pentru a înțelege mai bine ce puteți folosi și 
pentru a le include în planul de discuție, în mod echilibrat. Utilizarea 
excesivă a aceluiași tip de întrebare nu duce de fapt la o conversație lină și 
plăcută, așadar ar trebui să folosiți tipuri variate de întrebări.

Cea mai frecventă distincție între întrebări este foarte simplă și se 
referă la felul în care acestea sunt contruite.

Întrebări închise 

Acestea au o arie limitată de răspunsuri posibile, de aici aspectul 
închis. Răspunsurile pot fi da/nu, alegerea între răspunsuri date, etc. Este 
ușor de răspuns la aceste întrebări și sunt utile pentru începutul unei 
anumite discuții. Oferă un tip concret de informație (inclusă în opțiunile 
de răspunsuri) și durează puțin, răspunsurile fiind scurte.
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Exemple: 
Sunteți de acord? Faceți vreo conexiune? Aveți de gând să faceți ceva 

în această privință? Consumați media? De câte ori ați văzut asta? Vedeți o 
problemă aici? Sprijiniți acest punct de vedere?  Îi urmăriți în viața reală? 
Cât de probabil este să vă întâlniți cu situații similare? Etc.

Întrebări deschise

Spre deosebire de întrebările închise, acestea nu oferă un set de 
răspunsuri. Sunt utile pentru a obține detalii, aspecte mai profunde și de 
calitate din răspunsurile publicului. Adesea necesită răspunsuri mai lungi 
de un cuvânt/o propoziție. 

Exemple: 
În general, orice întrebări care încep cu: ce, cum, în ce fel, de ce, care. 
Ce s-a întâmplat în acel moment? De ce au acționat astfel? Ce ați 

văzut? Ce credeți despre asta? Ce comportamente ați observat? În ce fel vă 
afectează pe voi/societatea? Ce putem face? Cum a prezentat mass-media 
subiectul? De ce nu sunt acoperite unele subiecte de mass-media? Etc.

Întrebările închise sunt considerate problematice când sunt 
utilizate prea mult, deoarece limitează și blochează curgerea liberă 
a discuției. Prin urmare, orice întrebare închisă ar trebui urmată de 
câteva întrebări deschise. Puteți lua în considerare abordarea unui 
subiect prin întrebări închise și aprofundarea prin unele deschise.

Exemplu: 
Sunteți de acord? Care sunt motivele voastre? Cât de important este 

(acest aspect) pentru societate? În ce feluri este important? 

Mai jos prezentăm diferite tipuri de întrebări, care pot fi considerate 
închise sau deschise, dar clasificarea este mai degrabă în funcție de 
scopul/sfera întrebărilor, nu de felul în care sunt formulate.   
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Întrebări ce inflențează răspunsul/încărcate 

Aceste întrebări nu sunt neutre. Au tendința să influențeze în mod 
subtil persoana să răspundă într-un anumit fel. Sunt sugestive; pot include 
o presupunere prezentată ca adevăr, un acord sau dezacord personal la 
final de întrebare. Sunt formulate în așa fel încât răspunsul mai facil e 
cel dorit; oferă opțiuni care sunt toate preferabile pentru persoana care 
întreabă, iar persoana care răspunde nu are alte variante; tind să fie închise 
și trebuie folosite cu grijă, întrucât sunt strâns legate de manipulare, iar 
când publicul le detectează nu reacționează bine. 

Exemple:
Sunteți de acord că trebuie să facem cu toții ceva pentru a schimba 

această situație? E adevărat că acum vă simțiți mai motivați să faceți ceva? 
Aceasta este o acțiune bună, nu-i așa? Care este întârzierea intervenției 
poliției în asemnea situații? A doua soluție propusă e mai bună, nu e așa? 
Ce preferați, să urmăriți știrile la televizor sau pe rețelele de socializare? 



112 

Întrebări ce extind

Scopul acestui tip de întrebări este de a avansa dintr-un anumit 
punct al discuției, o direcție momentan îngustă, locală și valabilă doar 
pentru contextul unor persoane. Aceste întrebări îndrumă discuția spre 
o perspectivă mai largă, spre puncte de vedere diferite sau subiecte de 
abordat diferite.

Exemple: 
Ce altceva ați putea spune? Ce ar mai fi? Unde se mai întâmplă acest 

lucru? Ce semnificație are acest fapt pe scară largă?  Ce ați mai putea 
spune, pe lângă aceasta?

Întrebări de precizie

Trebuie să alegeți un anumit subiect pe care vă interesează să îl abordați 
mai îndeaproape împreună cu publicul. Subiectul poate apărea în cursul 
conversațiilor cu spectatorii/oarele sau a fost înfățișat în piesă. Puteți 
începe cu întrebări închise sau deschise, apoi continuați cu întrebări de 
precizie, aprofundați treptat, concentrându-vă asupra unei anumite fațete 
a subiectului respectiv. 

Exemple: 
Cine ar putea interveni în această situație? Ce anume ar putea face? 

Dacă acționează astfel, ce se poate întâmpla? Cine va fi afectat de deciziile 
lor? În ce fel va fi afectat/ă? Etc.

Întrebări de specificitate Specifying questions

Acestea ajută la trecerea la cazuri specifice sau la aspecte ale unei 
anumite discuții mai specifice, când aceasta este, momentan, la un nivel 
general sau superficial.

Exemple: 
Îmi puteți da un exemplu? Ce anume vreți să spuneți? Puteți numi 

unii/unele dintre acești/aceste…? Puteți menționa câțiva/câteva….? 
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Întrebări ecou

Repetă ce a spus persoana ca întrebare pentru restul spectatorilor/
oarelor. Poate a fost atins un subiect interesant, pe care doriți să îl explorați, 
astfel puteți să abordați subiectul întrebând restul publicului.

Exemple: 
Ce credeți despre… (subiectul/aspectul menționat de către persoana 

respectivă)? Cum putem folosi asta în… (contextul discuției voastre?) (Mai 
întâi repetați comentariul spectatorului/oarei) Hai să vedem ce cred și 
ceilalți despre asta – ce părere aveți despre…?
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Teatru Ziar
- Evaluare și aprecierea impactului -

 

Ca orice altceva facem în activitatea noastră, indiferent de 
metodele aplicate, este foarte important să știm dacă și în ce fel ne-am 
atins obiectivele.

Unii/unele practicieni/e acordă cea mai mare atenție implementării piesei 
de Teatru Ziar, pierzând din vedere planificarea și măsurarea impactului 
în sine asupra membrilor publicului și, dacă e posibil, asupra societății. 
Dacă presupunem pur și simplu că trebuie să existe un effect, acesta există 
(după cred adesea începătorii în domeniu) fără a-l măsura cu cele mai bune 
instrumente pentru a identifica impactul exact și gradul de schimbare pe care 
l-am generat; nu ne asumăm răspunderea pentru eforturile noastre. 

Practicienii/ele care planifică procese serioase de evaluare și de 
apreciere a impactului sunt percepuți/te ca fiind mai responsabili/e, 
sunt tratați cu seriozitate de diferiți potențiali parteneri și de către 
autorități; primesc mai mult credit și validare pentru munca lor și 
rezultatele obținute. 
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Pentru a trasa și dezvolta un plan de evaluare, echipa are nevoie să 
analizeze diferite dimensiuni, care apoi trebuie analizate și comparate în 
raport cu scopul dorit al procesului de Teatru Ziar.

Așa cum am subliniat deja mai înainte, scopul trebuie încadrat clar 
la începutul procesului și trebuie să fie principalul punct de referință în 
evaluare. 

Dacă scopul nu este clar încadrat, atunci nu putem fi critici/e față 
de rezultatele noastre – orice am realizat este bun!

Cele două dimensiuni cărora trebuie să le acordăm atenție sunt:
• Rezultatele obținute
• Procesul prin care am ajuns la acele rezultate

Rezultatele 

• Cantitative: numărul de actori/actrițe, piese, spectacole, membri 
în public, grupa de vârstă, distribuția pe genuri (pentru fiecare 
reprezentație), numărul de parteneri (guvernamentali și non-
guvernamentali), numărul de membri ai publicului care participă în 
conversații, etc.  

• Calitative (pe termen scurt și lung): gradul de relevanță al membrilor 
publicului, al partenerilor, intervențiilor/reacțiilor publicului, 
influența asupra echipei de actori/actrițe, publicului, societății, 
cooperări viitoare, etc.

Process

• Procesul echipei: puncte pozitive și negative, conflicte, management, 
dificultăți, strategii de depășire a obstacolelor, feedback, etc.

• Procesul parteneriatului: puncte pozitive și negative, conflicte, 
management, dinamica de putere, dificultăți, strategii de depășire a 
obstacolelor, feedback, etc.
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Metode de măsurare a rezultatelor sau procesului
Pentru fiecare dintre indicatorii și aspectele meționate anterior (la 

Rezultate sau proces), pot fi utilizate diferite metode sau instrumente pentru 
a aduna date, informații calitative și pentru a măsura schimbarea produsă.

Unele dintre metodele posibile depind de contextul specific în care 
acționează practicienii/ele, așadar fiecare echipă ar trebui să exploreze și 
să aleagă/proiecteze cele mai potrivite metode. 

Mai departe, enumerăm o serie de instrumente care pot fi folosite 
pentru a evalua impactul acestui tip de activitate, cu sfatul de a utiliza cât 
mai multe posibil și de a compila ceea ce găsiți într-un set de concluzii.

Rezultate cantitative 

Primul instrument este un exemplu de foaie de monitorizare care 
vă poate ajuta să urmăriți datele cantitative în timpul reprezentației. 
Exemplul poate fi modificat și adaptat în funcție de nevoile și dorințele 
fiecărei echipe.

Pentru restul de indicatori, fiecare echipă își poate dezvolta cu ușurință 
propriul sistem de colectare a informațiilor respective.  
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Foaie de observații pentru piesa de Teatru Ziar

Locația________________
Data____________________
Numele piesei___________
Subiectul principal abordat în piesă___________
Scopul piesei____________________

• Cât a durat piesa (în minute/ore) împreună cu discuțiile și intervențiile 
(dacă au existat)? ______

• Numărul de persoane în public  ________________
• Numărul de persoane în public ce aparțin grupului opresat  ______
• Câte persoane au plecat în timpul piesei? ___

• Numărul de femei:  ___________  
• Numărul de bărbați: _____________
• Numărul de persoane de alt gen/non-binary: ___________  

• Grup(uri) de vârstă- estimare aproximativă: ______________

• Aprecierea nivelului general de interes și participare activă a publicului în 
timpul piesei (înalt, mediu, scăzut) __________

• Numărul de persoane care au urcat pe scenă pentru intervenții (dacă au 
existat) _____

• Numărul aproximativ de persoane care s-au implicat activ în discuții  ______

• Feedback relevant, impresii din partea publicului în legătură cu subiectul și 
scopul piesei!

-
-
-
-

• Alte comentarii/observații: 
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Instrumente pentru măsurarea rezultatelor calitative - exemple
Unele dintre aceste instrumente pot fi utilizate pentru a strânge 

informațiile despre proces. 

Procesul echipei și impactul asupra echipei
Echipa ar trebui să aibă întâlniri periodice de-a lungul întregii activități, 

cu scopul de a evalua propriul proces, impactul asupra membrilor echipei, 
pentru a face schimb de feedback, a identifica dificultăți, a găsi strategii și 
schimbări pe care le pot aplica pentru a lucra în mod mai constructiv și 
mai productiv în echipă. Aceste întâlniri pot fi facilitate de către o persoană 
din afara grupului sau pot prelua rolul pe rând cei/cele din echipă, pentru 
a-i împuternici să își asume mai multă responsabilitate. 

O conversație foarte importantă are loc imediat după interpretararea 
piesei. Scopurile întâlnirii sunt:
• de a procesa emoțiile actorilor/actrițelor după piesa lor; 
• de a afla perspectiva fiecărui actor/fiecărei actrițe asupra procesului 

cu publicul;
• de a-și oferi feedback reciproc;
• de a explora dificultățile și modul în care au fost gestionate;
• de a identifica punctele slabe și forte din scenariu și din procesul 

general cu publicul;
• de a lua decizii cu privire la schimbări ce ar trebui făcute în cazul unei 

noi implementări;

Aprecierea impactului asupra publicului – exemple 
• Dacă membrii publicului utilizează dispozitive mobile cu conectare la 

internet, puteți folosi un instrument online pentru a colecta impresiile 
și gândurile lor imediate legate de evenimentul de Teatru Ziar. Puteți 
afișa într-un loc vizibil link-ul respectiv și să le cereți cu amabilitate să 
îl acceseze înainte de a părăsi incinta. Sondajul ar trebui să fie scurt, 
să combine indicatori cantitativi, precum și calitativi.  

• După reprezentații, membrii echipei și alți voluntari/alte voluntare se 
pot duce printre spectatori/oare și pot interacționa cu aceștia/acestea, 
întrebând direct cum le-a părut piesa, cât de relevant a fost procesul 
pentru ei/ele, ce ar vrea să facă mai departe, etc.
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• Puteți afișa coli mari de hârtie la ieșirea din locație iar membrii 
publicului pot scrie aici înainte de a pleca. Întrebările trebuie să fie 
legate de subiectul piesei și nu în număr mai mare de 3-4!

• Aceleași întrebări de mai înainte, împreună cu altele legate de problemă, 
pot fi puse laolaltă într-un scurt formular de evaluare. Jokerul poate 
menționa la finalul evenimentului că vor veni voluntary/e și le vor 
pune câteva întrebări, iar publicul este rugat cu amabilitate să sprijine 
inițiativa. 

• Același formular de evaluare menționat mai sus poate fi plasat pe 
scaunul fiecărui membru al publicului și poate fi completat individual 
și returnat echipei la finalul piesei. Jokerul ar trebui să se refere la 
formular și să încurajeze publicul să îl utilizeze.

Idei pentru evaluare pe termen mai lung cu membrii publicului 
• Puteți strânge datele lor de contact (în timpul piesei) iar după o 

perioadă de timp puteți contacta unii/unele dintre spectactori/oare 
(prin e-mail sau telefonic) și îi/le puteți invita la întâlniri follow-up 
pentru a discuta problemele, schimbările în viețile lor și în societate 
– sau puteți pune întrebările chiar în e-mail sau la telefon (evaluarea 
impactului după piesă).

• Puteți crea un mediu specific online pentru procesul de follow-
up, după interpretarea piesei, unde se poate înscrie/alătura oricine 
dorește să se implice sau să se informeze. Afișați locația exactă într-
un punct vizibil și invitați oamenii să se alăture. Activitatea în acest 
spațiu poate oferi informații despre impactul pe termen lung – câte 
persoane s-au alăturat sau urmăresc subiectul respectiv/problemele 
abordate/promovate, câte persoane s-au implicat în mod activ, ce fel 
de reacții au, etc. 
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Exerciții de pregătire 

Procesul de pregătire pentru teatru include categorii diferite de 
exerciții: group building, jocuri de dramă și teatru, exerciții specifice 
pentru Teatru Ziar, improvizație, familiarizarea cu personajele și 
activități ce sprijină repetițiile, etc. Fecare echipă, în funcție de profil și de 
experiență, are nevoie de un program de pregătire diferit, personalizat, și 
de timpul propriu. 

Nu am inclus un curriculum general în acest manual, care să fie 
folosit de către un grup de la început până la momentul interpretării 
piesei. 

 
Am oferit detalii pentru un număr generos de exerciții (specifice 

pentru Teatru Ziar), care pot fi incluse în diferite traininguri. Orice 
echipă poate decide, pe baza nevoilor membrilor grupului și a timpului 
disponibil, asupra propriei selecții și structuri, combinând jocuri și 
activități dintre cele enumerate aici și din alte manuale.

Am creat deja manuale pentru celelalte metode ale Teatrului celor 
Opresați și nu dorim să repetăm jocurile sau activitățile care pot fi utilizate 
și în Teatru Ziar.

În manualul de Teatru Forum (http://toolbox.salto-youth.net/1503) 
am oferit un curriculum general care poate fi folosit pentru lucrul cu o 
echipă nouă (care nu are deloc experiență în domeniu). Există exerciții 
de încălzire, de teatru, de putere și opresiune, care constituie o resursă 
pentru orice echipă. 

În manualul de Teatru Invizibil (http://toolbox.salto-youth.net/2636) 
există o varietate de exerciții menite să pregătească și să sprijine o echipă 
ce lucrează cu această metodă. Sunt exerciții de lucru în grup, putere, 
emoții, și improvizații care pot fi folosite și de echipa de Teatru Ziar.
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În manualul de Teatru Legislativ (http://www.artfusion.ro), există 
o varietate de exerciții menite să pregătească și să sprijine o echipă ce 
lucrează cu această metodă. Sunt exerciții despre societate și distribuția 
puterii la nivel macro, probleme și soluții (din perspectiva a diferiți actori 
din societate), reflecții personale și improvizații. În funcție de subiectele 
abordate prin piesa de Teatru Ziar, pot fi folosite și unele dintre aceste 
exerciții.   

Exercițiile incluse sunt separate în categorii diferite, care trebuie 
incluse toate într-un training pregătitor de Teatru Ziar – pentru fiecare 
categorie, echipa poate folosi unul sau mai multe exerciții, pentru a 
răspunde nevoilor persoanelor din grup sau grupului ca întreg – în raport 
cu procesul de Teatru Ziar.

 
Exercițiile sunt separate în categorii generice iar grupul poate decide 

să lucreze și asupra altor aspecte, care nu apar aici, pentru un training mai 
complex. 

Exerciții pregătitoare – Considerații generale 
 
Unele dintre exerciții nu pot fi realizate cu grupuri mici (de 5-7 

persoane), dar toate exercițiile pot fi adaptate și modificate și pot servi ca 
sursă de inspirație pentru orice practician/ă interesat/ă să le folosească.

Durata menționată este aproximativă, fiind influențată puternic de 
mărimea grupului și de discuțiile necesare în unele cazuri.

Facilitatorul/oarea trebuie să se folosească de propria judecată pentru 
a selecta, adapta și utiliza aceste activități cu diferite grupuri și persoane.

Pentru multe dintre activitățile descrise mai jos, este nevoie ca 
facilitatorul/oarea să caute și să aleagă materialele media necesare pentru 
a livra activitatea. Acest fapt poate fi o provocare în anumite contexte și 
ar trebui planificat în avans pentru a avea suficiente materiale relevante la 
dispoziție. Pentru câteva dintre materiale însă este nevoie ca participanții/
tele să cerceteze forma de mass-media pe care o accesează în general sau 
care este disponibilă pentru a îndeplini sarcina dată. 
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Lucrul cu materiale media 
• Detectivi media (120-180 min)
• Vânătoare de comori – conținuturi media (90 min)
• Niveluri de opresiune în media (90 min)
• Fapt sau opinie? (90 min)
• Echipa editorială (90 min)
• Crearea de reclame (180 min)
• Media care ne emoționează (90 min)
• Media recreată (90-180 min)
• Titlul (60 min)
• Jurnaliști/ste pe teren (180 -300 min)

Perspective critice asupra media 
• Care e poziția voastră? (60-90 min)
• Libertate nelimitată sau….? (90 min)
• Narațiuni utilizate în media (120 min)
• Detectivi de propagandă (90 min)
• Creatori/oare de știri false (90 min)
• Părtinirea în relatarea violenței (90 min) 
• Libertatea presei (120 min) 

Auto-reflectare
• Bingo cu obiceiuri media (60-90 min)
• Ce fel de consumator/oare de media sunt eu? (90 min)
• Niveluri de participare online (90 min)
• Jurnalism cetățenesc (90 min)
• Părtinirea personală (90 min)

Improvizații/ Abilități de actorie / Repetiții
• Articol invers (60-90 min)
• Media în genuri diferite (60-90 min)
• Reporteri/e versus comentatori/oare (60 min)
• Hai să creem un articol împreună (60 min)
• Știri cu protagoniștii/stele adevărați/te (60 min) 
• Reportaje de pe teren (60min)

124
130
133
136
139
144
147
150
153
157

160
164
168
175
182
185
189

208
210
212
214
216
218

192
195
198
201
204
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Emoții
• Reacționând la știri (30-50 min)
• Reacții pe platforme de socializare (60 min)
• Citind cu emoții (60 min)
• Afectează-ți partnerul (60 min)
• Reacționând la emoții (30 min)
• Frustrați/te de media (90 min)

220
222
224
226
228
230
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Lucrul cu materiale media

Titlu: 
Detectivi media 

(între 120 și 180 de minute)

Obiective: A dezvolta abilități de filtrare a conținuturilor media; a 
stimula interesul și curiozitatea față de subiectele și narațiunile utilizate 
de diferiți producători de media; a crea conexiuni între elementele diferite 
ale unei surse mass-media; a identifica exemplele principale de opresiune 
prezente în media; a dezvolta gândirea critică față de conținuturi media; a 
realiza comparații între mass-media populară și alternativă; a declanșa o 
schimbare în comportamentul consumatorilor/oarelor de media;  
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Detalii și descrierea activității:
• Împărțiți participanții/tele în grupuri de câte 4 persoane.
• Fiecare grup poate folosi un ziar de la o sursă mass-media populară 

și unul de la o sursă alternativă sau independentă pentru sarcină. 
Puteți selecta materialele pentru fiecare grup sau puteți crea o colecție 
comună din care participanții/tele pot alege materialele dorite.    

• Ca alternativă, dacă nu doriți sau nu puteți să lucrați cu materiale 
tipărite, utilizați versiuni online ale fiecărui actor media pe care doriți 
să îl oferiți ca opțiune în exercițiu.  

• Fiecare grup trebuie să analizeze două produse media folosind criterii 
diferite. Trebuie să noteze observațiile pentru fiecare criteriu în parte. 

• Puteți oferi unele sau toate aceste criterii fiecărui grup:
 ӹ Tip de conținut – numărul de itemi din fiecare categorie: 

Reportaje; Scriere de articole; Investigativ; Interviuri; Stil de viață; 
Recenzii; Comentariu/Perspectivă/Opinie; Scrisori către redacție; 
Conținut sponsorizat; Reclame; etc.

 ӹ Subiecte – numărul de subiecte/categorii de subiecte; care anume; 
numărul/procentul de articole pentru fiecare subiect/categorie; 
care subiecte/aspecte au cele mai mari titluri; etc.

 ӹ Fapte – numărul de articole bazate pe fapte și bazate pe opinii; 
numărul de articole încadrate greșit (ex. cele bazate pe opinii 
prezentate ca fiind bazate pe fapte); numărul de articole care 
menționează surse pentru verificare; etc. 

 ӹ Reprezentarea grupurilor – numărul de grupuri diferite (gen, rasă, 
etnie, religie, naționalitate, orientare sexuală, etc.) reprezentate în 
media; care grupuri; procentul de reportaje pentru fiecare grup; 
conexiuni între tipul de subiect și grupurile prezentate; etc.

 ӹ Reprezentarea geografică – numărul de locații prezentate/
menționate (orașe; cartiere; regiuni; țări; continente, etc.); care 
anume; ce procent din fiecare; etc.

 ӹ Spectrul emoțional – numărul de articole ce acoperă știri pozitive, 
negative sau neutre; care subiecte/categorii sunt prezentate într-
un mod pozitiv/negativ/neutru; etc.

 ӹ Imagini – numărul de articole cu imagini; cum se leagă imaginile 
de articol; care persoane/grupuri apar cel mai mult în imagini; etc.
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 ӹ Jurnaliști/ste – numărul de jurnaliști/ste din echipa editorială; 
structura pe gen a echipei editoriale; numărul de articole al fiecărui 
jurnalist; tipul de articole/subiecte pentru fiecare colaborator/
oare; etc.

 ӹ Consumatori/oare de media – publicul țintă al ziarului; 
posibilitatea cititorilor/oarelor de a influența conținutul; spațiul 
pentru comentarii/răspunsuri; etc.

 ӹ Reclame – numărul de reclame prezente; care produse/servicii 
sunt promovate; procentajul de spațiu acoperit de reclame; etc.

 ӹ Reprezentarea genurilor – numărul de articole ce acoperă 
fiecare gen (ca punct central al articolului); numărul de reclame 
ce înfățișează fiecare gen; diferențe între modurile în care sunt 
prezentate genurile în articole sau reclame; conexiuni între tipul 
de subiecte și genul prezentat; etc.

 ӹ Finanțe – cât costă produsul; diferențe de preț pentru diferite 
tipuri de clienți; cine deține sursa media; cine oferă bani acestui 
ziar/produs media; etc.

 ӹ Observații subiective – ordinea subiectelor, structura ziarului, 
subiectivism în prezentarea știrilor, subiecte/probleme/aspecte ce 
lipsesc; impresii și concluzii generale, etc.
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• Grupurile au la dispoziție între 60 și 120 de minute (în funcție de 
numărul de criterii utilizate) pentru a-și nota observațiile. 

• Fiecare grup prezintă ce a descoperit. Celelalte grupuri pun întrebări 
pentru a clarifica sau cer exemple pentru ilustrarea informațiilor 
prezentate. 

• Începeți prin a prezenta toate ziarele populare, apoi treceți la cele 
alternative/independente.

• Instructați participanții/ele să fie atenți/te și să noteze asemănările/
diferențele semnificative între prezentări. După ce au prezentat toate 
grupurile, treceți la discuție. 

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Ce ați observat în toate prezentările de surse mass-media populare? 

Ce au avut în comun și ce a fost diferit?
• Dar în prezentările de surse mass-media alternative? Ce a fost comun 

și ce diferit?
• Ce similarități ați observat între prezentările populare și cele 

alternative? Dar diferențe?
• Care a fost mesajul dominant din media populară? Care în media 

alternativă? Ce semnificație are acest fapt?
• Ce concluzii trageți față de fiecare criteriu analizat (treceți rând pe 

rând prin toate criteriile)?
• Ce gânduri aveți despre imaginea/contextul mai mare în care există 

aceste produse media? 
• Ce lipsește și ce ar trebui să fie prezent în media?
• În ce măsură credeți că observațiile voastre sunt valabile și pentru alte 

produse media? Puteți da câteva exemple?
• De ce se întâmplă astfel? De ce este situația așa și nu altfel?
• Ce semnificație are acest fapt pentru voi? Ce relevanță sau ce impact 

are asupra voastră personal? Dar asupra societății?
• Care aspecte semnalează o problemă sau ceva ce necesită mai multă atenție?
• În rolul de consumator/oare de media, cât de des v-ați gândit la aceste 

aspecte înainte? 
• În ce măsură trebuie recunoscute aceste aspecte de către consumatorii/

oarele de media? De ce?
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• În ce fel sunt afectați consumatorii/oarele de media de felul în care 
produsele media le “furnizează” informații despre lume?

• În ce fel doriți să se schimbe viețile voastre de consumatori/oare de 
media de acum înainte? Ce doriți să faceți diferit? 

• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 
Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității /Adaptări:
• În funcție de timpul disponibil și de numărul de grupuri cu care 

lucrați, puteți oferi aceleași ziare unor grupuri diferite, împreună cu 
criterii diferite de analizat. În acest fel, puteți fi siguri/e că folosiți 
mai multe sau chiar toate criteriile pentru un anumit produs media. 
Puteți de asemenea să oferiți aceleași materiale și aceleași cerințe unor 
grupuri diferite pentru a compara observațiile lor între ele. 
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• Pentru a reduce timpul, puteți selecta câteva articole pentru a fi 
analizate în loc de ziarul complet (versiune tipărită sau online), dar 
această opțiune nu oferă destule informații pentru o analiză de 
ansamblu a conținutului.

• Puteți continua cu activitatea “Echipa editorială” (vedeți mai departe) 
pentru a pune grupul de cealaltă parte, de a crea conținut media 
folosind insighturile obținute în această activitate în rolul lor de 
echipă editorială.

• Dacă vă întâlniți regulat cu grupul vostru, ca follow-up puteți oferi 
un criteriu fiecărei persoane, pe care să îl urmărească timp de câteva 
zile la furnizorii principali de conținut media; comparați observațiile 
lor și purtați o discuție despre perspectivele curente din media și 
trendurile și evenimentele curente. Sarcina poate fi propusă și ca 
temă, iar prezentările și discuția au loc în sesiunea propriu-zisă, cu 
grupul întreg.

• O altă temă este ca participanții/tele să urmărească și să observe 
exemplele de opresiune prezentate în mass-media într-un interval 
anumit de timp. Ei/ele trebuie să noteze observațiile și să le adune 
și clasifice în întâlnirea de grup. Aceste informații pot fi utilizate ca 
punct de plecare pentru a decide ce tip anume de opresiune doresc să 
abordeze cu metoda Teatru Ziar.

• O versiune alternativă a acestei activități este aceea de a oferi ca 
sarcină identificarea adjectivelor folosite în articol în raport cu un 
anumit grup. Participanții/tele trebuie să se uite pe un articol sau un 
material media complet și oricând este o referire la un anumit grup, 
opresat în societate (ex. imigranți, refugiați, diferite grupuri etnice, 
religii, identități de gen, orientări sexuale, femei, persoane vârstnice, 
etc.), să noteze adjectivul folosit (dacă există). Acest exercițiu este mai 
util dacă include mai mult de un articol, pentru a avea o imagine mai 
amplă despre un anumit ziar/produs media. Adjectivele colectate sunt 
prezentate, comparate cu ce au descoperit alte grupuri și abordate în 
discuție. 
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Titlu: 
Căutare de comori - conținuturi media 

(90 de minute)

Obiective: A dezvolta abilități analitice de filtrare a conținutului 
media; a stimula interes și curiozitate față de subiectele și poveștile 
utilizate de diferiți producători de media; a dezvolta gândire critică față 
de conținuturi media; a stimula reflectarea mai profundă asupra rolului 
mass-mediei în viețile oamenilor.  

Detalii și descrierea activității:
• Împărțiți participanții/tele în grupuri de câte 4 sau 5 persoane.
• Oferiți fiecărui grup un anumit ziar precum și o colecție comună care 

poate fi folosită la nevoie în timpul exercițiului.
• În 30 de minute, fiecare grup trebuie să identifice un număr de itemi 

în ziarul primit. Unele exemple pot fi:

 ӹ Un articol ce prezintă știri pozitive 
 ӹ O reclamă cu un bărbat dezbrăcat
 ӹ Un articol pe prima pagină a ziarului scris de o persoană de sex feminin 
 ӹ O imagine cu copii 
 ӹ Un articol despre un grup minoritar ce trăiește în țara voastră  
 ӹ Un articol bazat pe opinie care e critic față de guvern/autorități publice  
 ӹ Conținut media ce contestă norme de gen 
 ӹ Un articol ce prezintă evenimente din altă țară/altă parte a lumii
 ӹ Un articol ce prezintă o situație de opresiune
 ӹ Un material satiric despre societate 
 ӹ Un articol despre activitatea unui ONG/unei societăți civile
 ӹ Un material despre fărădelegile unei companii private (bonus pentru 

echipa care găsește un articol sau material ce prezintă aceeași companie 
într-o lumină pozitivă)

 ӹ Un articol ce prezintă un subiect față de care echipa are sentimente 
puternice  

 ӹ Un material considerat a fi scris cu obiectivitate
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• Dacă un grup nu reușește să găsească un item solicitat în ziarul primit, 
poate căuta în colecția comună. În acest caz, trebuie să noteze ziarul și 
pagina exacte în care au găsit ce căutau.

• Un articol nu poate fi folosit pentru mai mulți itemi de pe listă.
• După 30 de minute, fiecare grup trebui să prezinte succinct ce au 

descoperit, apoi treceți mai departe la discuție.

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum a fost sarcina aceasta pentru voi?
• Care a fost procesul vostru ca echipă? Cum ați lucrat împreună?
• Ce emoții ați trăit în timpul îndeplinirii sarcinii?
• Ce a fost cel mai ușor de găsit și de ce? Ce a fost cel mai dificil? De ce?
• Câte aspecte a trebuit să identificați în colecția comună de materiale 

(deoarece nu le-ați găsit în ziarul dat)? 
• Ce a fost comun pentru toate grupurile? Ce a fost diferit?
• Ce vă surprinde? (Fie din descoperirile voastre sau ale altor grupuri?) 
• Ce alte observații aveți despre sarcină, despre proces sau despre ce ați 

găsit?
• Ce spune despre societatea noastră sau despre media în societatea 

noastră?
• Cine influențează conținutul media?
• Ce observați de obicei când citiți ziare sau răsfoiți materiale media?
• De ce observați aceste aspecte și nu altele?
• Ce aspecte nu observați sau nu vă dau mult de gândit? De ce?
• În ce fel formează media perspectiva asupra lumii a consumatorului/

oarei de media?
• Cum poate fi expus/ă la o mai mare diversitate de mesaje consumatorul/

oarea de media?
• Cine este responsabil pentru acest fapt?
•  Ce doriți să faceți diferit de acum înainte în raport cu subiectele 

discutate împreună?
• Ce putem folosi din această activitate în procesul nostru de Teatru 

Ziar?
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Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări:
• În cazul în care considerați că este benefic, organizați activitatea într-o 

manieră competitivă; fie recompensând echipa care găsește prima toți 
itemii, fie stabilind anumite limite sau obstacole în accesarea anumitor 
ziare sau materiale (ex. Primul venit, primul servit, un articol nu poate 
fi folosit de mai mult de o echipă, etc.), dar aveți grijă să vorbiți despre 
partea aceasta a procesului în discuție. 

• Materialele trebuie selectate cu atenție, pentru a include o perspectivă 
echilibrată a ziarelor prezente în societate, de la cele mai populare la 
cele alternative și independente. 

• Oferiți doar materiale populare fiecărui grup și lăsați-le pe cele 
alternative în colecția comună; utilizați procesul lor pentru a compara 
cele două tipuri de mass-media, expunerea consumatorilor/oarelor 
de media și contextul general în spațiul media. 

• E nevoie ca lista de itemi să fie modificată pentru contextul și 
trendurile dominante curente. Puteți folosi exercițiul pentru a strânge 
o colecție de materiale și perspective asupra subiectului abordat în 
piesa de Teatru Ziar – în acest caz, lista trebuie să includă mențiuni 
din aceeași zonă a subiectului/opresiunii. 

• Lista dată poate fi realizată într-o versiune simplificată, incluzând 
tipuri de itemi generali și comuni, sau într-o versiune dificilă, 
incluzând itemi rari și greu de găsit. Fiecare abordare reflectă aspecte 
diferite din realitatea media și este potrivită pentru grupuri cu niveluri 
diferite de experiență.  

• Ca alternativă, pentru activitate individuală sau în perechi, 
transformați lista de itemi într-un tabel Bingo. În această versiune, 
participanții/tele au acces la o colecție comună de materiale tipărite 
și/sau de opțiuni online și trebuie să găsească toți itemii menționați 
cât mai repede posibil. 

• Dacă vă întâlniți în mod regulat cu grupul vostru, puteți oferi lista 
de itemi ca temă, invitând grupul să observe, să urmărească și să 
identifice itemii în cât mai multe surse diverse posibil. Puteți discuta 
pe baza celor găsite despre ce predomină în sfera media, ce alternative 
sunt disponibile și ce evenimente și trenduri recente și curente au 
observat.
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Titlu: 
Niveluri de opresiune în conținuturi media 

(90 de minute) 

Obiective: A dezvolta gândirea critică față de conținuturi media; a 
stimula reflectarea mai profundă asupra rolului mediei în viețile oamenilor; 
a recunoaște discursul de ură ca fenomen și impactul său; a investiga, la nivel 
mai profund, diferitele tipuri de opresiune ce există de-a lungul spectrului 
media; a stimula comportamente proactive împotriva opresiunii; 

Detalii și descrierea activității:
• Împărțiți participanții/tele în grupuri de câte 4 persoane.
• Fiecare grup primește o listă cu exemple diferite de afirmații/imagini/

situații/etc. care conțin declarații ofensive, amenințătoare, de bullying 
sau care intimidează, printr-un canal media, față de un anumit grup 
(care e adesea ținta opresiunii în acea comunitate). 

• Grupurile trebuie să ordoneze exemplele date după gradul de gravitate 
(influența asupra persoanelor implicate sau în general, asupra societății), 
de la cea mai gravă la cea mai puțin gravă. Pot plasa mai multe exemple 
pe aceeași poziție. Acordați 30 de minute pentru această sarcină.
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• Înainte ca grupurile să prezinte listele, întrebați participanții/tele: 
 ӹ Cum v-ați simțit în timpul acestei activități?
 ӹ Cât de ușor a fost să ajungeți la o concluzie în echipă?
 ӹ Care a fost partea cea mai dificilă a discuțiilor voastre?
 ӹ Ați reușit să ajungeți la o listă finală? Dacă nu, de ce nu? Dacă da, cum 

ați ajuns la această concluzie?
 ӹ Vreți să adăugați alte comentarii din procesul vostru? 

• Un grup își prezintă lista, celelalte grupuri menționează dacă au 
aceeași ordine sau alta și de ce este diferită.

• Treceți la discuție.

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Care sunt impresiile voastre după ce ați auzit toate aranjamentele 

grupurilor?
• Ce gânduri aveți despre diferențele dintre grupuri?
• În ce măsură reflectă aceste exemple realități prezente în spațiul public 

și facilitate de diferite canale media?
• Cunoașteți alte exemple?
• Cine este ținta acestora?
• Ați fost vreodată ținta în asemenea situații? Dacă da, ne puteți 

împărtăși mai multe detalii? În ce fel au avut impact asupra voastră? 
Ce ați făcut diferit ulterior?

• Care sunt pericolele în astfel de situații? Care persoane sunt cele mai 
vulnerabile și expuse în societatea noastră?

• Credeți că sunt niveluri diferite de opresiune facilitate de platformele 
de socializare (pe lângă media tradițională)?

• Care este diferența între acestea?
• Care sunt consecințele negative imediate ale unor astfel de afirmații/

comportamente?
• Dar cele pe termen lung?
• Cine are puterea să schimbe ceva în această privință?
• Care este rolul oamenilor ce nu sunt ținta unor astfel de situații?
• Care este rolul utilizatorilor/oarelor de media?
• Ce doriți să faceți diferit de aici înainte, când sunteți martorii/ele unor 

circumstanțe similare?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?
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Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări:
• Exemplele date pot fi fictive (dar inspirate din fapte reale), dar dacă e 

posibil, exemplele ar trebui să fie situații adevărate, recente. Ar trebui 
să fie în jur de 10 sau 12 situații/exemple ce acoperă contexte precum: 
mesajele private; comentarii la diferite postări pe platforme sociale sau 
la articole; declarații din partea a diferiți politicieni; postări publice/
articole din partea oricărui grup care e împotriva unui anumit grup 
minoritar sau care susține superioritatea unui anumit grup; meme-
uri/glume ofensive împărtășite pe rețele de socializare; benzi desenate; 
reclame; tweet-uri din partea unor persoane faimoase; versuri din 
cântece, etc. Pentru o selecție de afirmații despre oameni gay puteți 
folosi materiale din manualul “Bookmarks – Combating hate speech 
online through human rights education” al Consiliului European 
(vedeți activitatea “Saying it worse”). Manualul e disponibil online. 

• Numărul de persoane în grup este ales deliberat număr par, pentru a 
crește șansele obținerii unei egalități în cazul în care grupurile votează 
în procesul lor. Astfel sunt nevoiți să discute mai mult și să apeleze la 
metode alternative pentru luarea de decizii.

• Aveți grijă dacă activitatea sau exemplele alese declanșează reacții 
puternice în grup; multor persoane nu le este confortabil să clasifice 
experiențele de opresiune ale oamenilor. Prezentați sarcina și 
gestionați discuția cu sensibilitate; nu sugerați că experiențele unor 
oameni sunt mai puțin valide decât ale altora.
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Titlu: 
Fapt sau opinie? 

(90 de minute)

Obiective: A dezvolta abilități analitice de filtrare a conținutului 
media; a face diferența între articole bazate pe fapte și cele bazate pe 
opinii; a dezvolta gândirea critică față de conținuturi media; a stimula 
reflectarea mai profundă asupra rolului mass-mediei în viețile oamenilor.

Detalii și descrierea activității:
• Clarificați diferența dintre fapt și opinie. Cereți grupului să ofere 

câteva exemple din fiecare categorie pentru a vă asigura că e clară 
diferența.

• Invitați grupul să menționeze/ghicească care tip de articole (prezente 
în sfera mass-media) sunt bazate pe fapte și care pe opinii. Explorați 
părerile lor asupra afirmației că toate articolele presupus bazate pe 
fapte sunt 100% bazate pe fapte. Cereți exemple din partea grupului.

• Împărțiți grupul în perechi. Oferiți fiecărei perechi copia unui articol 
care se presupune a fi bazat pe fapte. (Reportaj; Articol; Investigativ). 
Alegeți un articol recent, de la o sursă media foarte populară. Câte 
două perechi primesc același articol.

• Perechile au la dispoziție între 10 și 20 de minute (în funcție de 
lungimea articolului) pentru a citi textul și a sublinia toate informațiile 
pe care le consideră fapt sau opinie.

• O pereche vorbește succint despre articolul lecturat și despre 
observațiile sale. Trebuie să ofere de asemenea un verdict asupra 
articolului – dacă este bazat pe opinii sau bazat pe fapte.

• A doua pereche, care a lucrat cu același material, trebuie să spună 
dacă este de acord sau dacă are altă părere. Când dezacordul este 
major între perechi, cereți și celorlalte persoane să își împărtășească 
propriile perspective și să clarifice fiecare aspect.

• Odată ce au prezentat toate perechile, treceți la discuție. 
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Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum a fost sarcina aceasta pentru voi?
• Cât de ușor a fost să recunoașteți unele informații ca fapte sau opinii?
• De câte ori nu ați fost de acord în pereche? De ce?
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• Cum se întâmplă că două perechi ce lucrează cu același articol au avut 
observații/verdicte diferite? (întrebați doar dacă s-a întâmplat)

• De ce nu este întotdeauna ușor să decidem dacă o informație este fapt 
sau opinie?

• De ce include și opinii un articol bazat pe fapte? În ce fel influențează 
acest aspect natura articolului? 

• Care este părerea voastră despre conținutul media care susține că este 
bazat pe fapte dar nu este?

• Cât de des credeți că sunt prezente asemenea materiale în media 
accesată de majoritatea oamenilor?

• Care ar putea fi impactul unor astfel de materiale asupra 
consumatorului/oarei de media și asupra societății în general?

• Ați văzut vreodată conținut media care părea a fi bazat pe fapte, ați 
crezut că este, iar ulterior s-a dovedit a nu fi? Dacă da, puteți da câteva 
exemple? 

• Cu privire la conținutul media, care este diferența între știri false, 
opinii și fapte?

• Cum poate fi mai vigilent/ă consumatorul/oarea de media și cum 
poate identifica mai repede informațiile ce induc în eroare?

• Ce doriți să faceți diferit de acum înainte?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări:
• Verificați dinainte articolele pe care doriți să le utilizați și identificați 

voi înșivă informațiile care sunt fapte sau opinii. Utilizați mai ales 
articole cu conținut mare de opinii, deși nu ar trebui să fie astfel, și 
care nu sunt ușor de identificat. Asigurați-vă că aveți cel puțin un 
articol care nu este cu adevărat 100% bazat pe fapte, pentru a avea un 
exemplu de material “adecvat”.

• În prezentarea activității, puteți da exemple de pe rețele de socializare, 
de pe conturi publice/populare pentru a identifica și a distinge între 
fapt și opinie.   
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Titlu: 
Echipa editorială 

(90 de minute)

Obiective: A înțelege procesul complex din spatele creării unui 
ziar (versiune tipărită sau online); a explora dinamica de putere dintr-o 
echipă editorială; a înțelege mai în profunzime factorii ce influențează 
faptul că un eveniment devine știre; a stimula interes și curiozitate față 
de subiectele și narațiunile utilizate de diferiți producători de media; 
a dezvolta gândirea critică față de conținuturi media și producători de 
media; a stimula reflectarea mai profundă asupra rolului mass-mediei în 
viețile oamenilor. 



140 

Detalii și descrierea activității:
• Întrebați membrii grupului ce factori cred ei/ele că influențează 

procesul decizional al unei echipe editoriale când aleg ce articole să 
publice.

• Începeți cu un brainstorming pentru a include toate ideile grupului. 
Verificați lista de factori de la sfârșitul activității (recomandări) și 
prezentați-le, dacă nu le propune grupul.

• Apoi, în grup, stabiliți factorii cei mai importanți, decisivi, posibili 
și realiști care pot fi utilizați de o echipă editorială în viața reală. 
Puteți discuta dacă factorii sunt diferiți pentru o o sursă mass-media 
populară față de una independentă.

• Împărțiți participanții/tele în grupuri de câte 6 persoane. Fiecare grup 
reprezintă acum o echipă editorială și trebuie să decidă ce fel de sursă 
mass-media este, care este profilul său și care este publicul țintă.

• Au la dispoziție 30 de minute pentru a decide ce subiecte și știri 
doresc să includă în următoarea ediție a ziarului lor. Poveștile, titlurile 
și articolele pe care doresc să le includă pot fi inventate, întrucât nu 
este suficient timp pentru o cercetare adevărată a realității sociale 
curente pentru evenimente adevărate. Este recomandat ca cel puțin 
50% dintre ideile lor să fie inspirate de evenimente curente și recente.

• Fiecare membru/ă din echipă poate propune până la 5 idei pentru 
articole care să fie luate în considerare. În grup, trebuie să decidă 
asupra a maximum 10 povești pe care să le includă în viitoarea ediție; 
trebuie să utilizeze factorii selectați ca fiind cei mai importanți pentru 
luarea deciziei. 

• După scurgerea timpului alocat, fiecare grup își prezintă profilul și 
decizia editorială finală. Celelalte grupuri pot cere clarificări, apoi 
treceți la discuție.  
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Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum a fost procesul vostru editorial?  Cum v-ați simțit luând parte la 

acesta?
• A fost dificil sau ușor? Ce a făcut să fie astfel?
• Ce fel de materiale ați propus? Câte dintre ideile voastre au fost 

acceptate?
• Ca echipă editorială, cum ați decis ce articole vor fi incluse? Au fost 

unii factori mai influenți decât alții în decizia voastră? 
• Care sunt impresiile voastre după ce ați ascultat prezentările tuturor 

grupurilor?
• Care sunt asemănările principale pe care le-ați observat? Dar 

diferențele principale?
• Ce alte observații aveți?
• În ce măsură reflectă viața reală (fie a echipei editoriale sau a deciziilor 

finale ale unei echipe editoriale)?
• Se potrivește decizia finală a grupului vostru cu preferința voastră 

personală în raport cu ce doriți să citiți pentru a vă informa? Dacă nu, 
care sunt motivele?

• Ce fel de știri, povești și subiecte urmăriți și vă interesează? Dar pe 
oamenii din jurul vostru?

• Ce fel de povești sunt publicate în realitate?
• Ce fel de povești nu sunt publicate? De ce nu sunt publicate?
• Ce factori lipsesc în cazul acelor povești? Sunt juști acei factori? Care 

factori ar trebui să conteze mai mult?
• Care povești merită să fie publicate sau să primească mai multă atenție 

din partea mass-mediei sau a consumatorilor/oarelor de mass-media? 
• Cum ar putea fi publicate sau aduse la cunoștința publicului larg? 
• Cum pot fi modelate și influențate într-o anumită direcție interesul 

și “gustul” consumatorilor/oarelor de media? Cum vă puteți modela 
propriile preferințe cu privire la tipul de conținut media pe care îl 
consumați?

• Care sunt cele mai importante lecții din această discuție/activitate?
• Ce doriți să faceți diferit de acum înainte?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?
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Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări/
• Recomandăm împărțirea participanților/participantelor în grupuri 

cu număr par de persoane. În felul acesta, cresc șansele unei egalități 
în luarea de decizii, în care caz grupurile sunt nevoite să găsească 
căi alternative pentru a ajunge la o concluzie. Un număr impar de 
persoane facilitează luarea deciziei prin majoritate. Puteți avea 
grupuri cu număr par și grupuri cu număr impar de membri, ca apoi 
să comparați strategiile lor decizionale.

• Mai departe, am enumerat factorii considerați a avea influență pentru 
decizia unei echipe editoriale. Lista aceasta poate fi folosită pentru a 
completa sugestiile grupului în etapa de brainstorming. 

Preferințele și așteptările cititorilor/oarelor: Sursele media doresc 
să se asigure că oamenii consumă și interacționează cu conținutul lor. 
Fiecare publicație are un anumit public în minte, iar acel public are 
anumite așteptări de la publicație, așadar fiecare sursă încearcă să își 
împlinească nișa respectivă.     

Datoria civică: Jurnaliștii/stele care prezintă evenimente locale, 
naționale și globale importante simt adesea că au o datorie civică să 
informeze publicul. Din acest motiv, marile ziare scriu despre dezastre 
naturale, războaie, foamete și alte subiecte care pot fi clasificate drept 
“vești proaste” —chiar dacă cititorii/oarele nu le preferă la fel de mult ca 
poveștile mai lejere. 

Geografie: Ziarele locale pun accent pe ceea ce se întâmplă în propriul 
oraș sau propria regiune. E posibil să aibă o secțiune mică dedicată 
evenimentelor la nivel național sau global sau e posibil să nu le prezinte 
deloc, presupunând că oamenii obțin aceste știri din alte surse.
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Raritate: Evenimentele neobișnuite au expunere mai mare decât cele comune.
Impact/gravitate: Un cutremur care ucide 10.000 de oameni va fi 

prezentat mai mult decât unul care ucide 100.
Influența persoanelor faimoase: Dacă un politician/o politiciană 

bine-cunoscut/ă sau o persoană faimoasă face ceva, e mai probabil să fie 
prezentat decât dacă face același lucru vecinul sau vecina voastră.

Competiție: Deseori, dacă o sursă prezintă o poveste ce promite sau 
chiar atrage un număr mare de cititori/oare, și alte surse vor prezenta 
știrea. Câteodată sursele se disting printr-un “unghi” sau o abordare 
originală, dar câteodată vor doar să prezinte evenimentul despre care 
vorbește toată lumea.

Exclusivitate: În același timp, dacă o sursă mass-media știe că are o poveste 
pe care nu o mai are nimeni, este foarte motivată să publice acea poveste.

Relevanță temporală: Evenimentele care s-au petrecut recent au 
prioritate față de cele care au avut loc în urmă cu zile sau săptămâni.

• Pentru o versiune mai lejeră și mai rapidă a activității, pregătiți 
dinainte o listă de 30-40 de povești care pot fi utilizate (fiecare de câte 
o propoziție) iar echipa editorială trebuie să selecteze din listă cei 
10 itemi pe care doresc să îi păstreze. În felul acesta, puteți influența 
subiectele dintre care au de ales și puteți discuta pe anumite arii/
probleme.

• Ca versiune alternativă, care necesită mai mult timp, echipa editorială 
selectează din materiale deja scrise/publicate pe cele ce doresc să le 
includă în versiunea lor finală.  

• Pentru o activitate cu durată mai mare, fiecare echipă trebuie să 
proiecteze prima pagină a ediției lor, care va include titlurile principale 
și, în unele cazuri, 1-2 propoziții din articolul principal și câteva 
imagini. În această versiune, discuția poate aborda și aspecte ale 
structurii paginii, care povești au fost alese să apară pe prima pagină, 
care ocupă mai mult spațiu în comparație cu altele, ce imagini au fost 
utilizate, pe ce s-a pus accentul, etc.
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Titlu: 
Crearea de reclame 

(180 de minute) 

Obiective: A dezvolta abilități analitice de filtrare a reclamelor; a 
stimula interesul și curiozitatea față de strategiile utilizate de industria 
publicitară; a dezvolta gândirea critică față de industria publicitară; 
a stimula reflectare mai profundă asupra rolului publicității în viețile 
oamenilor; a interacționa cu industria publicitară în mod mai responsabil. 

Detalii și descrierea activității:
• Oferiți o colecție comună de materiale media tipărite, precum și o 

colecție online de surse media (care pot fi accesate cu ușurință).
• Împărțiți participanții/tele în grupuri de câte 4-5 persoane.
• Prima fază (30 de minute): fiecare grup se uită peste diferite materiale 

și analizează toate reclamele pe care le găsește. Ar trebui să identifice 
strategiile de marketing utilizate de către companiile/instituțiile 
respective. Obiectivul lor este să enumere diferite categorii generale 
care sunt utilizate în majoritatea reclamelor analizate. Se pot uita la 
reclame tipărite, imagini online și materiale video.
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• A doua fază (20 de minute): fiecare grup prezintă categoriile de 
strategii de marketing pe baza observațiilor lor. Combinați sugestiile 
grupurilor într-o singură listă ce va folosită în a treia fază a activității. 

• A treia fază (60 de minute): fiecare grup trebuie să creeze o reclamă 
folosind unele dintre strategiile de marketing pe care tocmai le-au 
identificat. “Produsul” pentru care creează reclama trebuie să fie 
inspirat din știrile pe care le au la îndemână. Nu trebuie să fie un 
produs sau un serviciu concret; poate fi o idee, un comportament, 
un proiect, etc. Fiecare echipă trebuie să creeze o scenă vizuală și una 
interpretativă (clipul publicitar).  

• A patra fază (30 de minute): fiecare grup își prezintă reclama. Celelalte 
grupuri sunt invitate să comenteze cu privire la: impresii generale, 
strategii utilizate și impactul asupra lor (cum se simt, dacă ar cumpăra 
sau nu, etc.).

• Treceți la discuție.

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum a fost sarcina pentru voi? Care au fost sentimentele predominante?
• Cum vi s-a părut prima fază a activității? Câte reclame ați analizat?
• Cât de ușor a fost să identificați strategiile de marketing? Ce alte 

impresii aveți din acea parte a exercițiului?
• Cum a fost procesul de creare a unei reclame? Cât de mulțumiți/te ați 

fost de produsul final? De ce?
• Cum ați decis care știre va fi “produsul” vostru? Ce criterii ați utilizat?
• Ce strategii de marketing ați folosit? De ce acestea?
• Care credeți că au mai mare succes?  
•  Cât de ușor a fost să transpuneți știrile în reclame?
• Câte idei ați obținut în brainstorming înainte să o alegeți pe cea pe 

care ați folosit-o?
• Ce impresii aveți despre toate reclamele prezentate azi?
• Ce elemente comune ați observat? Care au fost principalele diferențe?
• Câtă putere are industria publicitară asupra vieților noastre? Puteți da exemple? 
• Care este conexiunea dintre reclame și diferite norme sociale?
• În ce măsură a fost/este influențată viața voastră de reclame? Care este 

influența pozitivă? Dar cea negativă?
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• În ce măsură își asumă industria publicitară răspunderea pentru 
reclamele produse?

• Dacă o reclamă este ofensivă pentru un anumit grup de oameni din 
societate, ce se poate face? Cunoașteți exemple?

• Ce insighturi importante ați avut în timpul discuției de azi? Este ceva 
ce doriți să faceți diferit de acum înainte?

• Ce putem folosi din această activitate în procesul nostru de Teatru 
Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări:
• Fiți pregătiți/te să menționați câteva exemple diferite (roluri de gen, 

consumerism, reclame sexiste/rasiste, etc.) dacă grupurile nu vin cu 
propuneri, pentru a provoca perspectivele participanților/telor asupra 
publicității.

• Dacă vă întâlniți periodic cu grupul vostru, puteți organiza prima fază 
a activității ca temă pentru acasă – grupurile vor fi atente la reclamele 
pe care le întâlnesc în viața de zi cu zi și vor identifica strategiile de 
marketing. Ca follow-up, invitați grupul să își continue procesul 
observațional și să identifice normele sociale perpetuate de reclame, 
precum și reclamele problematice sau ofensive. Aceste exemple pot fi 
discutate la următoarea întâlnire.  
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Titlu: 
Media care ne emoționează 

(90 de minute)

Obiective: A reflecta mai profund asupra impactului emoțional al 
mass-mediei asupra consumatorului/oarei de media; a dezvolta empatie 
față de oamenii afectați de opresiune; a stimula interesul și curiozitatea 
față de subiectele și narațiunile utilizate de diferiți producători de media; 
a dezvolta gândirea critică față de conținutul media; a stimula reflectarea 
mai adâncă asupra rolului mass-mediei în viețile oamenilor;

Detalii și descrierea activității:
• Cereți participanților/telor să împărtășească, în perechi, exemple 

ale felului în care mass-media i-a influențat în trecut. Influența se 
poate referi la un impact emoțional puternic, amintirea anumitor 
evenimente, chemarea la acțiune, o schimbare în comportamentul lor, 
etc. Au la dispoziție 10 minute. Această discuție este încălzirea pentru 
restul activității.

• După cele 10 minute, cereți fiecărei perechi să împărtășească tipul de 
influență pe care l-a avut mass-media asupra lor – nu e nevoie de detalii.

• Oferiți fiecărui participant/fiecărei participante un ziar (sau o selecție 
de articole tipărite). Timp de 15 minute, sunt invitați/e să treacă 
prin materialul dat, să citească articolele (în întregime dacă ceva îi/
le emoționează) și să fie atenți/te la cum se simt când văd anumite 
imagini sau citesc diferite povești.

• Împărțiți participanții/tele în grupuri de câte 4-5 persoane.
• În grup, dau câte un exemplu de material media care i-a emoționat. 
• Împreună creează o scenă, în orice formă doresc, pentru a ilustra cum 

i-a emoționat conținutul media. Au la dispoziție 30 de minute pentru 
această sarcină.
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• Fiecare grup dramatizează scena pregătită. După fiecare scenă, 
întrebați celelalte grupuri:
 ӹ Cum vă simțiți?
 ӹ Care sunt gândurile, impresiile voastre despre această scenă?
 ӹ Ce fel de conținut media se află în spatele creării unei asemenea scene?

• După fiecare scenă, actorii/actrițele dezvăluie materialele media 
utilizate și în ce fel i-au emoționat.

• După ce au interpretat toate grupurile, treceți la discuție.

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cât de ușor a fost să găsiți un articol/conținut media care vă 

emoționează?
• Cum a fost procesul vostru ca echipă?
• Ați avut experiențe asemănătoare sau foarte diferite pe care să le 

folosiți și să le combinați?
• Ce ați observat în toate interpretările?
• Care au fost asemănările principale? Dar deosebirile?
• În ce fel emoționează mass-media oamenii? Puteți da exemple?
• În ce măsură folosește mass-media emoțiile pentru a transmite un 

anumit mesaj cititorilor/oarelor sau consumatorilor/oarelor?
• Ce emoții predomină în conținuturile media? Ce emoții lipsesc sau 

sunt rare?
• În ce măsură sunt afectați consumatorii/oarele de media de ceea ce consumă?
• Există subiecte/articole care nu vă emoționează, dar emoționează alte 

persoane? De ce se întâmplă asta?
• Care se diferența între consumatori/oare de media? De ce unele 

persoane sunt mai afectate, iar unele nu?
• În ce fel poate sensibiliza sau desensibiliza mass-media un anumit 

public pe o anumită temă?
• Asupra căror aspecte/subiecte din societate credeți că ar putea fi sensibilizați 

oamenii din societatea noastră, devenind mai implicați emoțional?
• Ce se poate face în sensul acesta?
• Ce doriți să faceți diferit de acum înainte?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?
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Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări:
• Puteți împărți grupurile în funcție de materialul media primit; oferiți 

copii ale acelorași materiale mai multor persoane care apoi vor lucra 
împreună. În felul acesta, participanții/tele au șansa să schimbe 
impresii cu persoane care au trecut prin aceleași materiale. Activitatea 
poate fi utilizată și pentru a analiza felul în care același material 
afectează grupuri diferite în feluri similare sau diferite și de ce.

• Ca alternativă, participanții/tele sunt invitați/te să observe în ce fel le 
afectează lectura corpurile. În loc să vorbească despre ceea ce simt, 
creează o sculptură corporală (adăugând sunet și mișcare dacă doresc), 
urmată de o sculptură de grup. 

• Dacă aveți deja un subiect cu care să lucrați pentru piesă, utilizați 
materiale care includ mai multe articole și perspective pe subiectul 
respectiv.  
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Titlu: 
Media recreată 

(90-180 de minute)

Obiective: A explora conținutul media din perspective multiple; 
a dezvolta abilități analitice de filtrare a conținutului media; a stimula 
interes și curiozitate față de subiectele și narațiunile utilizate de diferiți 
producători de media; a dezvolta gândirea critică față de conținutul 
media; a dezvolta competențe de creator/oare de conținut media;

Detalii și descrierea activității:
• Pregătiți o colecție de ziare, reviste, articole și alte materiale media pe 

care le considerați necesare (inclusiv capturări de ecran de conținut 
de pe rețele de socializare). E nevoie de suficiente materiale cu care 
grupurile să lucreze.

• Împărțiți participanții/tele în grupuri. Numărul de persoane din 
fiecare grup depinde în mare măsură de opțiunea de recreere folosită. 
Sarcina dată unui grup poate fi oricare dintre următoarele:
 ӹ Rescrieți un articol care este subiectiv sau care induce publicul în eroare 

(sau orice articol ales de grup).
 ӹ Rescrieți un articol bazat pe opinii, pentru a-l transfroma într-un articol 

bazat pe fapte (sau invers).
 ӹ Rescrieți un articol schimbând perspectiva asupra subiectului său.
 ӹ Refaceți un ziar (sau doar prima pagină) pentru a include problemele 

care sunt importante, în felul în care sunt importante (utilizând articole 
și titluri decupate din oricare material furnizat).

 ӹ Amestecați conținutul media (schimbați titlurile articolelor, ordinea, 
structura, imaginile, reclamele, etc.)

 ӹ Refaceți una sau toate reclamele dintr-un ziar pentru a fi adevărate, 
oneste, etice și relevante.

 ӹ Recreați un ziar astfel încât să includeți doar știri pozitive sau doar 
articole/conținut despre femei/grupuri specifice din societate/ etc.

• Pentru o sarcină mai complexă, este recomandat să aveți 4-5 persoane 
în fiecare grup; pentru sarcini mai ușoare, 2-3 persoane sunt suficiente.
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• Timpul alocat depinde de complexitatea sarcinii: 30, 60 sau chiar 90 
de minute. Estimați pentru fiecare caz în parte.

• După trecerea timpului alocat, fiecare grup își prezintă munca, 
prezintă materialele originale și pe cele modificate. Dacă au creat 
materiale vizuale, acestea pot fi expuse într-o expoziție ce servește 
ca referință în timpul discuției. Celelalte grupuri pot pune întrebări 
pentru a clarifica și pentru a înțelege mai bine munca fiecărui grup. 

• Treceți apoi la discuție. 
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Debrief / Sugestii pentru întrebări 
(a fi modificate în funcție de sarcina aleasă):

• Cum a fost procesul de recreere pentru voi?
• Cum v-ați simțit pe parcurs?
• Ce a fost dificil și ce a fost ușor?
• Ce ați observat pe parcursul prezentărilor?
• Vedeți asemănări? Dar diferențe?
• Cât de mult a schimbat refacerea produsul original? În ce fel?
• Sunt asemănări între ce ați creat voi și ceva ce există deja în realitate? 
• Ce poate dezvălui acest exercițiu despre conținutul media la care 

suntem expuși/se?
• Care sunt principalele provocări ale unui creator/unei creatoare de 

media?
• Cum poate produce creatorul/creatoarea de media conținut 

semnificativ adaptat la nevoile consumatorilor/oarelor de media și la 
nevoile societății?

• Care sunt nevoile voastre, în calitate de consumatori/oare de media?
• Ce credeți că este diferit față de nevoile altor oameni?
• Considerați că aveți nevoi “populare” sau alternative? De ce?
• În ce măsură credeți că producțiile media prezente răspund nevoilor 

voastre? 
• Cum vă satisfaceți nevoile în calitate de consumatori/oare de media?
• Sunteți producători/oare de media? În ce fel?
• De ce publicați ceea ce publicați?
• Ce puteți face diferit de acum înainte ca producători/oare de conținut 

media (fie și la nivel mic)?
• Ce putem folosi din această activitate în procesul nostru de Teatru 

Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări:
• Dacă vă întâlniți periodic cu grupul vostru, puteți oferi sarcina ca 

temă pentru acasă, astfel încât grupurile să dea atenție evenimentelor/
trendurilor media curente și să aibă destul timp la dispoziție să 
producă conținut cu mai mare acuratețe și cu detalii complete. 
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Titlu: 
Titlul  

(60 de minute)

Obiective: : A stimula interes și curiozitate față de subiectele și 
narațiunile utilizate de diferiți producători de media; a dezvolta gândirea 
critică față de conținutul media; a stimula reflectarea mai profundă 
asupra rolului mass-mediei în viețile oamenilor; a înțelege mai bine 
subiectivismul din mass-media și puterea de a influența societatea;  
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Detalii și descrierea activității:
• Explicați participanților/telor că trebuie să creeze un titlu ce apare pe 

prima pagină a unui ziar popular tipic din societatea lor.
• Au la dispoziție 8 cuvinte pe care le pot folosi pentru sarcină (afișate 

într-un loc vizibil în încăpere). Iată o sugestie de cuvinte ce pot fi 
folosite: Copac, Ruj, Dramatic, Refugiat, Ciudat, Noapte, Mulțime și 
Vecin/ă.

• Textul creat trebuie să includă titlul și o scurtă introducere pentru 
un articol mai cuprinzător care de obicei se află în interiorul ziarului. 
Introducerea trebuie să aibă maximum 2-3 propoziții. Este important 
de subliniat că această lungime se referă la propoziții tipice pentru un 
ziar, care sunt de obicei scurte, asemănătoare cu postările de pe rețele 
de socializare.

• Împărțiți participanții/tele în două grupuri. Un grup trebuie să scrie o 
introducere de articol ce reflectă narațiunile obișnuite despre refugiați 
în comunitatea lor. Celălalt grup trebuie să scrie o introducere ce 
reflectă ceva ce nu este obișnuit în perspectiva/narațiunea/mentalitatea 
din comunitatea lor.

• Sarcina este individuală; fiecare participant/ă își scrie propriul titlu în 
funcție de tema de grup primită. Trebuie să folosească toate cuvintele 
date, au voie să repete cuvinte, dar trebuie să adauge cât mai puține 
cuvinte suplimentare (* aici nu ne referim la cuvinte de legătură). 

• Participanții/tele au la dispoziție 5-7 minute pentru a scrie.  
• După scurgerea timpului, fiecare participant/ă își citește articolul. 

Grupurile vor citi pe rând (începând cu grupul cu mentalitatea 
obișnuită), astfel încât asemănările și deosebirile să fie observate mai 
bine de către ceilalți. Participanții/tele sunt invitați/te să asculte cu 
atenție și să își noteze impresiile – ce e similar, ce e diferit, cuvinte-
cheie pe care le observă, etc.

• Nu se discută după fiecare citire, ci doar la finalul tuturor.
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Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Ce impresii ați avut ascultând?
• Aveți întrebări legate de unul dintre articole?
• Ce ați observat în textele citite?
• Care au fost elementele dominante în “perspectivele obișnuite”?
• Care au fost elementele dominante în “perspectivele neobișnuite”?
• Ce deosebiri ați observat la fiecare categorie în parte?
• Ce observații aveți cu privire la genul persoanelor din textele citite? 
• Cum a fost pentru voi să scrieți aceste exemple de articole? Cât de 

ușor sau cât de dificil a fost pentru voi și de ce?
• Cum ați ajuns la povestea respectivă? Cum ați decis dacă este o poveste 

“obișnuită” sau “neobișnuită”? 
• Ce gânduri aveți despre faptul că ați utilizat aceleași cuvinte, dar ați 

creat povești atât de diferite? Ce reflectă acest fapt?
• În ce măsură considerați că articolele scrise reflectă tipul de mesaje 

media din societatea voastră? Puteți elabora? Puteți da exemple?
• Care credeți că sunt consecințele pe termen lung ale anumitor tipuri 

de povești prezentate frecvent în mass-media?
• Care este rolul mass-mediei în modelarea opiniilor și perspectivelor 

noastre asupra refugiaților în general?
• Care sunt rolul nostru și puterea noastră din acest punct de vedere?
• Ce ați putea face diferit de acum înainte?
• Ce putem folosi din această activitate în procesul nostru de Teatru 

Ziar?
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Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări:
• Dacă este necesar, la începutul activității clarificați cu grupul ce 

înseamnă perspectivă/narațiune obișnuită în societate asupra unui 
subiect, pentru a evita deruta față de sarcină mai târziu.  

• Ar trebui să fiți pregătiți/te să provocați grupul (cu întrebări 
suplimentare) dacă nu subliniază faptul că perspectiva obișnuită nu 
reflectă situația respectivă sau dacă nu identifică diverse stereotipuri 
sau înțelegerea greșită a subiectului. Dimensiunea de gen este adesea 
ignorată de către grupuri și, dacă nu este menționată deliberat de multe 
ori, participanții/tele nu observă felul în care normele și stereotipurile 
de gen apar în articolele lor.

• Lista de cuvinte sugerate a fost creată în așa fel încât să includă 
suficiente indicii ca participanții/tele să schițeze o poveste; include 
cuvinte care pot fi folosite pentru a răspunde la întrebări despre cine, 
unde, când, ce, de ce, necesare în scrierea unui articol. Lista include 
și cuvinte neobișnuite, pentru ca participanții/tele să își folosească 
propria imaginație și creativitate, fără a folosi povești ce există deja în 
sfera media.

• Cuvântul-cheie din listă este Refugiat/ă, care, cel puțin în context 
european, este un cuvânt încărcat ce declanșează discuții, politici, 
atitudini și comportamente publice intense și controversate. În felul 
acesta, exercițiul poate dezvălui și diferitele stereotipuri și concepții 
greșite predominante legate de subiect răspândite de diverși actori 
media, care pot fi abordate în discuție.

• -În contextele în care tema refugiaților nu este parte din evenimentele 
sociale curente, am utilizat în locul cuvântului Refugiat/ă, cuvântul 
Politician/ă. Cel puțin un cuvânt trebuie să fie relevant pentru o 
situație curentă. Poate fi înlocuit cu orice alt rol/persoană care poate 
revela diferite perspective și atitudini sensibile ale societății (diferite 
grupuri etnice, religii, identități de gen, profesii, etc.)



157  

Titlu: 
Jurnaliști/ste de teren 
(între 180 și 300 de minute)

Obiective: A stimula interes și curiozitate față de subiectele și 
perspectivele prezente în mass-media; a dezvolta gândirea critică față de 
conținutul media; a stimula reflectarea mai profundă asupra rolului mass-
mediei în viețile oamenilor; a dezvolta competențe jurnalistice; a explora 
propriul oraș prin ochii unui/unei jurnalist/e; a deveni mai încrezători/
oare în a se implica activ în domeniul media; 

Detalii și descrierea activității:
• Împărțiți participanții/tele pe perechi. Oferiți fiecărei perechi 

fotografia unui anumit loc din cartier sau din orașul lor. Fiecare 2 
perechi primesc aceeași fotografie, dar perechile lucrează independent 
una de cealaltă.

• Participanții/tele trebuie să găsească locul din fotografie (fără ajutorul 
vostru), să se ducă acolo, să exploreze locul respectiv, să intervieveze 
oameni, să colecteze informații, să facă fotografii, etc. Reprezintă 
acum o echipă de jurnaliști/ste care are nevoie de scrie un articol pe 
baza fotografiei primite.

• Unghiul, subiectul, aspectele, structura articolului, diviziunea de 
roluri etc. depind în întregime de cele două persoane. Au la dispoziție 
3 ore pentru această sarcină. După scurgerea celor 3 ore, trebuie să 
prezinte articolul schițat.
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• Grupurile nu trebuie să petreacă tot timpul în locația din fotografie; 
în funcție de subiectul sau perspectivele pe care doresc să le includă, 
se pot deplasa și în alte locuri pentru a compara, a lua interviuri, a 
obține mai multe informații, etc.

• Dacă grupul este începător în domeniul media, începeți cu o scurtă 
introducere sau un exercițiu de brainstorming a celor mai importante 
aspecte pe care ar trebui să le ia în considerare, ca jurnaliști/ste, 
pe parcursul procesului. Asigurați-vă că menționați aspecte etice, 
responsabilitate, echilibru, reprezentare, consimțământ pentru 
fotografiere, publicarea numelor persoanelor, diversitatea de surse, 
siguranță, neutralitate, veridicitate, corectitudine, etc.

• Fiecare pereche își prezintă articolul. Celelalte grupuri pot pune 
întrebări și pot oferi comentarii generale despre articolul prezentat. A 
doua pereche, care a avut aceeași locație, își prezintă articolul.

• După ce au prezentat toate perechile, treceți la discuție.

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum v-ați simțit ca jurnalist/ă de teren?
• Care au fost cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat?
• Cum ați decis despre ce să scrieți?
• Care au fost aspectele cheie ale procesului vostru?
• Ce a fost similar și ce a fost diferit între perechile ce au scris despre 

aceeași zonă? De ce a fost astfel?
• Ce observații aveți referitor la toate articolele create?
• Ce fel de articole ați creat?
• Cât de obiectivi și neutri ați fost în rolul vostru?
• Cine ar fi interesat să citească articolele voastre și de ce?
• Ce fel de articole ar fi scris un jurnalist/o jurnalistă de mass-media 

populară despre aceleași locuri? De ce?
• Pot fi create știri din orice locuri/locații?
• Există, în acest moment, locuri, oameni, probleme care nu apar în 

presă, dar ar trebui? Puteți da exemple?
• De ce nu apar în presă?
• Ce subiecte sunt importante pentru voi și ați vrea să apară mai des în 

presă?
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• Există vreo sursă mass-media care prezintă asemenea subiecte? 
• Ce puteți face pentru a atrage atenția mai multor oameni asupra unor 

astfel de subiecte?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări
• Când realizați fotografiile, aveți grijă să includeți informații suficiente 

pentru cineva căruia îi este cunoscut locul, care îl recunoaște. Nu 
alegeți locurile astfel încât să fie prea dificil de găsit, nu acesta este 
scopul activității. Fotografiați tipuri diferite de locații (magazine, 
așezăminte religioase, parcuri, trafic, animale, blocuri de apartamente, 
complexe comerciale, spitale, autorități publice, fabrici, societate civilă, 
evenimente publice, restaurante, etc.), pentru a stimula dezvoltarea 
unei varietăți de articole. 

• Puteți publica articolele lor pe rețele de socializare, ca parte din 
promovarea muncii și pregătirii voastre pentru evenimentul de 
Teatru Ziar. În acest caz, puteți oferi un indiciu cu privire la articolele 
la care se pot aștepta cititorii/oarele, pentru a avea un fir comun, ex. 
drepturile omului, opresiune, etc.

• Dacă vă întâlniți periodic cu grupul, puteți prezenta sarcina ca temă 
pentru acasă, astfel ca perechile să își îndeplinească în mod adecvat 
sarcinile și să aibă timp îndeajuns pentru a produce conținut cu detalii 
precise și complete.
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Perspective critice asupra mass-mediei

Titlu: 
Care este poziția ta?  

(60 – 90 de minute)  

Obiective: A oferi un spațiu constructiv în care participanții/tele să își 
exprime părerile despre afirmații provocatoare în raport cu mass-media; a 
dezvolta gândirea critică; a încuraja participanții/tele să reflecteze asupra 
propriilor opinii și reacții la opinii foarte diferite;

Detalii și descrierea activității:
• Prezentați activitatea ca fiind o discuție sau o oportunitate ca 

participanții/tele să își exprime părerile față de diverse afirmații care 
de regulă generează opinii diferite. Este un exercițiu ce urmărește să 
exploreze ce poziție avem față de subiecte controversate, printre altele.
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• În încăpere sunt două părți, de regulă doi pereți sau două zone 
paralele; pe fiecare perete este un afiș foarte vizibil: SUNT DE ACORD, 
respectiv NU SUNT DE ACORD. Citiți cu voce tare câteva afirmații 
(care pot fi scrise și pe o coală mare de hârtie, vizibile pentru întregul 
grup în timpul discuției).

• Spuneți grupului: “În funcție de măsura în care sunteți de acord sau 
nu cu fiecare afirmație, trebuie să vă apropiați de unul dintre pereți. 
Nu există cale de mijloc, fie sunteți de acord, fie nu”.

• După ce participanții/tele s-au poziționat, întrebați persoane din 
ambele părți să își exprime punctele de vedere/argumentele pentru 
partea aleasă. Dacă, în timp ce ascultă diferite puncte de vedere, o 
persoană consideră că s-a răzgândit, aceasta este liberă să se mută pe 
cealaltă parte.

• Explicați grupului și reamintiți-le că nu există opinii corecte sau 
greșite și că nu trebuie să tragem concluzii în urma schimbului de 
păreri, ci că este o ocazie de a cunoaște perspective diferite și de a ne 
extinde propria gândire critică. 

Sugestii pentru afirmații
Vă încurajăm să scrieți propriile afirmații sau să le modificați pe 

acestea conform nevoilor voastre)

Mass-media este utilă pentru a fi informat/ă.

Mass-media manipulează.

Mass-media este întotdeauna părtinitoare sau subiectivă.

Mass-media poate încuraja oamenii să devină cetățeni activi.

Oamenii ar trebui să își formeze opiniile pe

 baza experiențelor reale de viață, nu pe baza mass-mediei.

Lecturarea de conținuturi mass-media este 

la fel de periculoasă ca lipsa totală a lecturării de materiale media.

Mass-media face ca oamenii să fie mai ignoranți și mai proști.

Toată presa dezinformează într-o anumită măsură, mai mult sau mai puțin. 

Nu poți include niciodată toate detaliile într-o știre – ceva este întotdeauna  exclus. 
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În ziua de azi, mass-media perpetuează gândirea stereotipă.  

Oamenii nu sunt interesați să citească articole bazate pe o documentare riguroasă.

Rețelele de socializare au schimbat mentalitatea/punctele de vedere/

comportamentele consumatorilor/oarelor de media în mod negativ.

În numele libertății de expresie, mass-media este liberă să 

propage discursul de ură/atitudinile de ură.

Toți oamenii sunt consumatori/oare de media (chiar dacă nu vor să fie).

Toți oamenii sunt afectați de mass-media într-un fel sau altul. 

Consumatorii/oarele de media preferă știrile negative și dramatice.

Mass-media prezintă doar știrile negative.

Oamenii devin insensibili la știri din alte părți ale lumii.

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum v-ați simțit în timpul acestei activități? 
• Cum a fost activitatea aceasta pentru voi?
• De ce este important /necesar să ne cunoaștem pozițiile unii altora 

față de asemenea subiecte?
• Care este cel mai important aspect al acestei activități pentru voi?
• Ce putem folosi din această activitate în procesul nostru de Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări
• De obicei este recomandat să alocați maximum 10 minute pentru 

dezbaterea fiecărei afirmații. După scurgerea acestui timp, dezbaterea 
devine obositoare și repetitivă. Încurajați fiecare parte să găsească 
argumente noi, fără a repeta ceea ce s-a spus deja.

• E foarte probabil ca în timpul activității unele persoane să domine 
discuțiile, mai ales cele foarte încrezătoare, care își exprimă cu ușurință 
părerile, iar voi trebuie să încurajați și persoanele care vorbesc mai rar.

• Se întâmplă adesea ca unii/unele participanți/te să fie cuprinși de emoții 
și să ia ce se spune personal în timpul discuțiilor, fiind afectați de evoluția 
exercițiului; ar trebui să dați atenție și să calmați tensiunile care apar, 
reamintindu-le care este scopul activității și trecând la altă propoziție.
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• Imparțialitatea facilitatorului/oarei poate fi pusă la încercare în acest 
exercițiu, întrucât poate favoriza poziția pe care o sprijină personal 
oferind mai mult spațiu acelor persoane ce o susțin, așadar trebuie să 
aibă grijă; de asemenea, ar trebui să nu exprime propriile puncte de 
vedere, întrucât pot influența grupul. În cazul în care o parte nu este 
susținută suficient, facilitatorul/oarea poate juca rolul de “avocatul 
diavolului”, aducând argumente ce pot provoca cealaltă parte. Această 
strategie poate fi prezentată și utilizată ca atare, pentru a nu da impresia 
că faciliatorul/oarea chiar susține acele puncte de vedere. 
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Titlu: 
Libertate nelimitată sau….? 

(90 de minute) 

Obiective: A dezvolta gândirea critică față de conținuturi media; a stimula 
reflectarea mai profundă asupra rolului mass-mediei în viețile oamenilor; 
a explora conceptul de libertate de expresie și discurs de ură; a  stimula 
participanții/tele să își evalueze în mod critic propriile poziții față de aceste 
concepte; a explora motivele pentru care limitarea libertății de expresie poate 
fi necesară în anumite situații; a încuraja participanții/tele să apere drepturile 
omului și să acționeze împotriva opresiunii;

Detalii și descrierea activității:
• Puneți-le participanților/telor următoarele întrebări. Dacă pare necesar, 

clarificați împreună ce înseamnă libertate de expresie și discurs de ură. 
Dacă acești termeni sunt incluși în legislația din țară/regiune, verificați 
definițiile furnizate acolo. Aceste întrebări au rolul de încălzire, stabilind 
baza activității. Participanții/tele pot fi în dezacord și nu ar trebui să 
luați vreo parte.
 ӹ În ce feluri se poate ‘exprima’ o persoană, în afară de a vorbi sau a scrie?
 ӹ Ce înseamnă pentru voi ‘libertate de expresie’?
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 ӹ Libertatea de expresie înseamnă că oricine poate spune orice vrea, 
oricând vrea?

 ӹ Dacă nu – puteți da câteva exemple? Dacă gândiți că unele ‘expresii’ nu 
ar trebui permise în anumite medii, ce criterii ar trebui utilizate? Cine 
ar trebui să decidă și cum?

 ӹ Ce este discursul de ură? Puteți da exemple?

• Împărțiți participanții/tele în grupuri de câte 5-6 persoane.
• Fiecare grup primește un caz despre o situație ce se referă la “libertate 

de expresie” și “discurs de ură”.
• Participanții/tele trebuie să interpreteze situația data, precum și să își 

imagineze un scenariu post-situație; cum va fi gestionată situația, care 
vor fi consecințele pentru persoana/instituția implicată (dacă sunt), 
etc. Scenariul viitor trebuie de asemenea interpretat într-o scenă.

• Dramatizarea poate fi prezentată în orice fel dorește grupul. Scena lor 
poate înfățișa puncte de vedere care sunt pro sau contra discursului 
de ură; este decizia lor, ca grup, în ce fel doresc să arate cazul primit 
și viitorul posibil.

• Cazurile trebuie elaborate pe baza unor situații recente, relevante și 
curente din comunitatea participanților/telor. Următoarele exemple 
sunt câteva idei generale care pot fi utlizate ca punct de plecare:

 ӹ O persoană cu influență (“influencer”) pe o rețea de socializare face 
comentarii rasiste într-o postare/videoclip.

 ӹ Un prieten/o prietenă pe FB postează remarci ofensive despre persoanele 
LGBTQ.

 ӹ Colegul/a de la școală/muncă face glume de față cu alte persoane despre 
diferite grupuri etnice.

 ӹ Un/o politician/ă își declară sprijinul pentru o grupare nazistă.
 ӹ Un cântăreț/o cântăreață face remarci sexiste și degradante față de femei 

în cântecele sale.
 ӹ Actorul preferat a fost acuzat de conduită necorespunzătoare/agresare 

sexuală (el neagă acuzațiile).
 ӹ Un/o jurnalist/ă publică o piesă satirică despre o anumită religie.
 ӹ Doi adolescenți postează un videoclip farsă despre persoane cu 

dizabilități. 
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 ӹ Directorul/oarea executiv/ă a unei companii multinaționale populare 
este foarte critic/ă și agresiv/ă față de ‘cancel culture’ și corectitudine 
politică. 

 ӹ Unul dintre cei mai apropiați prieteni este acuzat că acum 5 ani a postat 
articole online sprijinind interzicerea accesului refugiaților în Europa.

 ӹ O figură religioasă declară că, în acord cu religia sa, persoanele gay se 
duc în iad.

 ӹ Pe site-ul “Men Rights Association” (Asociația pentru Drepturile 
Bărbaților) există o declarație în care Femeile sunt acuzate de distrugerea 
familiei tradiționale, a vieților copiilor și de opresiunea bărbaților.

• Alocați 30 de minute pentru pregătirea scenelor și pentru repetiții, 
care nu ar trebui să dureze mai mult de 5 minute.

• Un grup își interpretează scena. După fiecare piesă, întrebați restul 
grupului mare:

 ӹ Aveți vreo întrebare despre ce ați văzut?
 ӹ Care sunt impresiile voastre despre scenă?
 ӹ Ce situație a fost expusă în legătură cu libertatea de expresie?
 ӹ Este această situație familiară? 
 ӹ Ați mai auzit despre sau ați fost martorii unui caz asemănător?
 ӹ Este această situație un exemplu de discurs de ură?
 ӹ De ce?
 ӹ Cum s-a desfășurat scenariul viitor?
 ӹ Care sunt impresiile voastre?
 ӹ Cât de realist este?
 ӹ Aveți alte comentarii despre scenă?

• După ce au prezentat toate grupurile, treceți la discuție, unde fiecare 
grup poate vorbi mai mult despre procesul său și despre alegeri. 

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Care a fost procesul vostru ca echipă?
• Care au fost aspectele cheie ale dinamicii de grup?
• Cum ați decis în ce fel înfățișați cazul primit?
• Cum ați decis asupra scenariului viitor?
• Ce observații/impresii aveți despre toate interpretările?
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• Care au fost principalele asemănări?
• Dar deosebirile?
• Care situații sunt cel mai aproape de propria realitate/propriile 

experiențe?
• Ne puteți da alte exemple? Ce ați făcut voi sau ceilalți oameni implicați?
• Care credeți că ar putea fi impactul libertății nelimitate de expresie?
• Este negativ sau pozitiv? (Aveți grijă să întrebați care este impactul 

asupra oamenilor vizați, dacă nu este menționat de către grup)
• În care situații considerați cu tărie că libertatea de expresie ar trebui 

reglementată și de ce?
• Există un context în care ‘libertatea’, care ar trebui altfel reglementată, 

ar putea fi permisă?
• Dacă da, puteți da un exemplu?
• Ce credeți despre cancel culture? Ce înseamnă de fapt?
• Căror persoane li se aplică? În care contexte? La ce fel de comportamente 

se referă? Li se aplică prietenilor/prietenelor voștri/voastre acasă sau 
pe stradă sau doar persoanelor faimoase, instituțiilor?

• Dacă auziți că o persoană apropiată vouă a exprimat public perspective 
pline de ură față de diferite grupuri din societate, ce veți face?

• Ce rol sau ce putere avem în felul în care anumite prejudecăți/
mentalități pline de ură sunt perpetuate?

• Cum doriți să folosiți această putere de acum înainte?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări:
• În funcție de grupul cu care lucrați, facilitarea acestei activități se 

poate dovedi a fi dificilă, mai ales dacă sunt participanți/te cu opinii 
extreme și puternice (ex. pro/contra discursul de ură sau cancel culture). 
Trebuie să rămâneți neutri și să nu influențați discuția în direcția care 
se potrivește cu propriile voastre păreri.

• Dacă în grupul vostru sunt persoane care aparțin unor grupuri ce 
sunt adesea expuse la discursuri de ură, alegeți cazurile cu grijă și 
sensibilitate.
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Titlu: 
Discursuri utilizate în mass-media 

(120 de minute)

  
Obiective: A crește gradul de conștientizare asupra puterii mass-

mediei și a influenței sale asupra perspectivelor noastre; a stimula interes și 
curiozitate față de subiectele și discursurile utilizate de diferiți producători 
de media; a dezvolta gândirea critică față de conținutul media; a stimula 
reflectarea mai profundă asupra rolului mass-mediei în viețile oamenilor; 

Detalii și descrierea activității:
• În această activitate, participanții/tele joacă rolurile jurnaliștilor/

stelor și încearcă să prezinte diferite abordări jurnalistice.
• Citiți-le participanților/telor un articol despre un eveniment care a 

avut loc într-un anumit oraș (vedeți articolul mai jos). Articolul este 
fictiv de fapt și a fost creat special pentru această activitate, dar nu 
le împărtășiți acest aspect. Articolul se referă la diferite persoane/
personaje care sunt implicate într-un anumit eveniment descris în 
articol. Citiți-l de câte ori e nevoie, astfel ca grupul să înțeleagă clar 
textul. 
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• Prezentați diferitele tipuri de discursuri utilizate în mass-media 
(dominant, ascuns, rezistent și transformațional).

Puteți folosi detaliile incluse în T-KIT 4 de Învățare interculturală (versiune 
revizuită), mai exact în secțiunea intitulată Discursuri alternative: https://pjp-
eu.coe.int/documents/1017981/10762748/Act1.pdf/982ad02d-d2d2-f8e4-70a9-
4a7b28feb3ea)

• Explicați grupului că trebuie să lucreze cu aceste discursuri în a doua 
parte a exercițiului. Aceste discursuri trebuie afișate într-un loc vizibil 
pentru tot grupul.

• Invitați 4 voluntari/e să joace rolurile persoanelor din poveste. Fiecare 
primește un cartonaș care descrie informațiile concrete – despre 
experiența lor în poveste (informații reale/concrete despre personaj 
– vedeți mai jos). Trebuie să citească respectivul cartonaș și să intre în 
rol cât mai mult posibil. Restul grupului, în rolurile de jurnaliști/ste, 
pun întrebări. Voluntarii/ele pot fi aleși/se dintre participanții cu mai 
multă experiență pe acel subiect și puteți sugera în avans să ia rolurile.

• Ceilalți participanți sunt jurnaliști/ste care au sarcina de a verifica 
informațiile din articol și de a scrie propria versiune a articolului. Sunt 
împărțiți în grupuri de câte 3 persoane. Fiecare grup are alt discurs pe 
care trebuie să îl prezinte în articol. Acestea sunt distribuite aleatoriu, 
fie discursul dominant, fie cel alternativ. Dacă un grup primește 
discursul alternativ, poate alege una dintre celelalte opțiuni din listă 
(ascuns, rezistent sau transformațional). 

• Fiecare grup de jurnaliști/ste pregătește o listă de întrebări pe care le 
pot pune direct persoanelor implicate/conectate cu povestea. Scopul 
lor este să colecteze cât mai multe informații, fapte și detalii despre 
eveniment posibil, întrucât trebuie să scrie apoi un articol (care să 
reflecte discursul asumat). Alocați 10 minute pentru pregătire.
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• Sesiunea de întrebări și răspunsuri are loc în versiunea modificată 
a unei conferințe de presă. Personajele iau loc în fața grupului, iar 
“jurnaliștii/stele” le vor pune întrebări. Voi decideți cine poate pune o 
întrebare și cât durează “conferința”. Este important să atrageți atenția 
asupra limitei de timp și asupra faptului că participanții trebuie să 
se concentreze asupra colectării informațiilor concrete, evitând 
întrebările “distractive”.

• Alocați 20 de minute pentru această parte și asigurați-vă că toate 
personajele au primit câteva întrebări. Instructați personajele să ofere 
răspunsuri scurte și să se limiteze, pe cât posibil, la informațiile de pe 
cartonașul primit.

• După “conferința de presă”, fiecare grup de jurnaliști/ste trebuie 
să creeze un articol despre evenimentul investigat. Dacă doresc să 
includă date suplimentare, cum ar fi statistici sau declarații din partea 
actorilor/instituțiilor adevărate pe temă, pot căuta online și le pot 
include în articol. Articolul nu ar trebui să depășească 10 rânduri. 
Personajele se folosesc de dreptul lor la replică pentru a sublinia 
adevărul, prezentând propria versiune a poveștii (nici articolul lor nu 
ar trebui să depășească 10 rânduri). Au la dispoziție 20 de minute 
pentru pregătirea acestui articol.  

• Fiecare grup își va împărtăși articolul. Jurnaliștii/stele își citesc 
articolele, apoi personajele vor răspunde citindu-și propriile articole. 
Dintre jurnaliști, citesc primii cei cu discursul dominant, apoi 
ceilalalți.

• Nu se discută după fiecare articol – întâi sunt citite toate articolele, 
apoi grupul continuă cu discuția.
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Materialele utilizate în activitate:

Povestea citită grupului
Fatma Ozturk (14 ani) se întorcea acasă de la școala Golbasi School când a fost 

atacată de către un refugiat sirian care a încercat să îi fure rucsacul. Ea a căzut și 
s-a lovit la genunchi. Tatăl Fatmei, Ali Ozturk, care suferă de o afecțiune cardiacă 
gravă, a fost contactat de corespondentul nostru. Tatăl a declarat că Fatma este în 
șoc și nu poate vorbi. Regufiatul a fost luat în custodie, apoi eliberat. Un martor, 
Ayse Kocak (85 de ani) a chemat poliția.

!!!! Povestea adevărată (nu e citită grupului) !!!!
Fatma (20 de ani) se întorcea de la cantina în care lucrează ca ospătăriță 

când a fost împinsă de o persoană care se grăbea. Ea a căzut; geanta ei a căzut la 
o distanță de ea.  Sacit Mohammed, un refugiat, tocmai trecea pe acolo; a ridicat 
geanta pentru a i-o înapoia și a ajutat-o să se ridice. În timp ce Fatma îi mulțumea, 
o doamnă vârstnică, Ayse Kocak, i-a văzut când Fatma era jos iar Mohamedd 
încerca să o ajute să se ridice și a chemat imediat poliția, care se întâmpla să fie pe 
stradă. Mohammed a fost luat în custodie imediat. Fatma a încercat să explice că 
omul era inocent, dar polițiștii au refuzat să o asculte. Atunci ea s-a dus spre casă. 
I-a spus tatălui ei doar că a căzut, pentru că nu a vrut să îl îngrijoreze cu detaliile.

Tânăra
• Numele meu este Fatma Ozturk, am 20 de ani și lucrez ca ospătăriță într-o cantină. 
• Cineva alerga și m-a împins din greșeală, mi-am pierdut echilibrul și am căzut.
• Un tânăr cumsecade m-a ajutat și din fericire am putut să mă duc acasă.
• A venit poliția și l-a luat. Am încercat să le explic că bărbatul a încercat să mă 

ajute, dar nu m-a ascultat nimeni. 
• M-am dus acasă și i-am spus tatălui meu că am căzut dar că nu am pățit nimic. 
• Am avut o cină plăcută împreună.
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Tatăl 
• Numele meu este Ali Öztürk, am 55 de ani.
• Sunt profesor de educație fizică la școala Gölbaşı.
• O seară pe săptămână, voluntariez la un adăpost ce oferă hrană persoanelor 

fără adăpost.
• Sunt surprins să aud că fiica mea a fost implicată într-o situație cu poliția.
• Sunt de asemenea surprins de atitudinea poliției față de tânărul care a încercat 

să o ajute.
• Sunt șocat de articol. 
• Mă aflu aici ca să vă spun că starea mea de sănătate este excelentă.
• Nu am fost contactat de niciun corespondent. Vorbesc acum pentru prima 

oară cu presa.
• Doresc să îi mulțumesc tânărului care a ajutat-o pe fiica mea.

Refugiatul
• Numele meu este Sacit Mohammed, am 25 de ani.
• Sunt refugiat din Afghanistan, încerc să învăț limba turcă.
• Lucrez într-un restaurant.
• În ziua aceea am văzut cum o doamnă tânără este atacată și am alergat 

imediat în direcția aceea pentru a o ajuta.
• Din fericire, bărbatul a fugit.
• Am ridicat geanta doamnei și m-am aplecat ca să o ajut să se ridice.
• Îm timp ce îmi mulțumea, m-am trezit deodată într-o mașină de poliție.
• Mi-a fost dificil să explic poliției că nu făcusem nimic, că încercasem să o ajut 

pe doamnă.
• Toată noaptea a fost un iad, așteptând să aflu ce se va întâmpla, neștiind.
• Slavă domnului, 24 de ore mai târziu am fost eliberat.
• Încă nu știu ce s-a întâmplat!
• Dar nu este prima oară. 
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Doamna în vârstă
• Sunt o doamnă în vârstă de 85 de ani.
• Îmi petrec ziua uitându-mă la televizor și privind afară pe fereastră.
• Sunt un cetățean responsabil, după cum poliția știe bine.
• În seara aceasta, chiar când mă uitam afară, ce am văzut? O fată care era 

atacată de un refugiat sirian.
• Acesta a fost al treilea apel telefonic la poliție săptămâna aceasta.
• Strada mea e ca știrile de la televizor. Străzile sunt pline de străini.
• Acestea sunt vremuri periculoase pentru tinere. Mi-e teamă chiar și pentru 

mine însămi. 

Debrief / Sugestii pentru întrebări:

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
Cum v-ați simțit când ați auzit articolele fiecărui grup? Poate cineva 

să spună în detaliu de ce? 

Întrebați jurnaliștii/stele: 
Cum v-ați simțit când ați auzit articolele personajelor sau ale celorlalte 

grupuri? Poate cineva să spună în detaliu de ce?

Cereți tuturor să lase rolurile deoparte, redevenind participanți/te și continuați discuția: 
• Cum vă simțiți acum, după această experiență?
• Care sunt gândurile voastre imediate după cele întâmplate aici?
• Ce observații aveți față de articolele pe care le-ați ascultat?
• Ce v-a surprins la povești?
• Care au fost elementele comune sau deosebirile principale?
• Cum v-ați pregătit ca jurnaliști/ste? Ne puteți explica procesul vostru 

și elementele sale principale?
• Cât de ușor sau cât de dificil a fost să colectați informații și să creați un 

articol în concordanță cu discursul dat?
• Cum credeți că influențează aceste articole percepțiile oamenilor 

despre refugiați/te? În ce fel?
• Care dintre aceste articole se apropie mai mult de felul în care sunt 

prezentate lucrurile în mass-media voastră? (Incluzând primul articol 
citit grupului)
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• Ce fel de discursuri sunt prezente în mass-media din țările voastre?
• Pe care le-ați observat? Puteți da exemple? Pe care le urmăriți?
• Ce anume vă faceți să credeți că un articol este adevărat sau nu? 
• Cum puteți fi siguri?
• Ce responsabilitate credeți că aveți în calitate de consumatori/oare de 

media?
• În ce fel puteți influența tipul de discurs utilizat în cuvântările publice 

despre refugiați/te?
• Care este cel mai important lucru pe care doriți să îl faceți în mod 

diferit de acum înainte?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări:
• Aveți extrem de mare grijă când lucrați cu grupuri mixte (refugiați/te și 

non-refugiați/te), pentru a vă asigura că oferiți un mediu securizant în 
care toate persoanele își pot exprima punctul de vedere.

• Evaluați cu grijă și dacă puteți gestiona potențiale reacții emoționale 
negative de la diverse persoane din grup, care pot fi declanșate de 
articole sau de proces.

• Schimbați numele din articol după cum este potrivit pentru contextul 
în care implementați atelierul. Puteți utiliza și nume neutre din punct de 
vedere al genului (dacă se poate în limba voastră nativă) și abordați acest 
aspect în discuție ajutând grupul să își identifice propriile prezumții.  

• Puteți întreba grupul cum ar fi prezentate evenimentele în presă dacă 
genurile ar fi inversate, apoi le cereți să verifice în ce fel au fost prezentate 
în articolul original.

• Această activitate a fost creată de un grup de educatori/oare (din 
diferite țări europene) în cadrul unui proiect legat de refugiați/te. Puteți 
crea alte articole cu care să lucrați, inspirate de evenimente reale din 
societatea voastră, în legătură cu alte grupuri ce trăiesc discriminare și 
prezentare negativă în presă.

• Puteți continua cu o activitate practică cu conținut media adevărat, în 
contextul participanților/telor, cu sarcina de a identifica discursurile 
utilizate de diferiți producători de media. 
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Titlu:
Detectivi de propagandă 

(90 de minute)

Obiective: A dezvolta conștientizarea modului în care este utilizată 
propaganda în societate zi de zi; a dezvolta înțelegerea modurilor în 
care este utilizată propaganda pentru a dezinforma, a înfuria și a incita 
oamenii; a învăța adoptarea unei abordări sceptice față de pretențiile de 
adevăr ale furnizorilor de propagandă; a dezvolta abilități de gândire 
critică față de tehnicile de propagandă utilizate în toate sectoarele; 

Detalii și descrierea activității:
• Întrebați participanții/tele ce este Propaganda și cine o folosește. Este 

adesea asociată cu structuri manipulative, îndepărtate de realitățile 
noastre, și adesea se presupune că poate fi detectată cu ușurință.

• Clarificați conceptul cu grupul. Puteți folosi informația oferită mai 
jos.
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* Propaganda este o comunicare utilizată în primul rând pentru a influența un 
public și a promova anumite idei, care poate prezenta fapte în mod selectiv, pentru 
a încuraja o anumită perspectivă sau percepție, utilizând limbaj încărcat pentru a 
produce un răspuns emoțional mai degrabă decât unul rațional față de informația 
prezentată. Propaganda este adesea asociată cu materiale pregătite de guverne, 
dar și grupurile de activiști, organizațiile religioase, mass-media și indivizii pot 
produce propagandă. 

Propaganda apare într-o varietate de forme și apare peste tot (jurnalism, 
societatea civilă, autorități, sectorul privat, etc.). Este strategică și intenționată și 
urmărește să influențeze atitudini, opinii și comportamente. Propaganda poate 
fi benefică sau dăunătoare și poate folosi adevărul și jumătăți de adevăr sau 
minciuni. Pentru a avea succes, propaganda utilizează cele mai profunde valori, 
temeri, speranțe și vise ale noastre. Cel mai important, propaganda utilizează mai 
multe mijloace și tehnici pentru a-și îndeplini obiectivele.

• Împărțiți participanții/tele în grupuri de câte 4 persoane. Oferiți 
fiecărui grup un material media, o sursă (articol, site, campanie, 
prezentare, pliant, etc.). Grupurile trebuie să se uite prin material și să 
verifice dacă este folosită vreo tehnică de propagandă. Au la dispoziție 
30 de minute pentru sarcină.

Tehnici de propagandă

Insulte sau stereotipuri: 
A acorda unei persoane sau unei idei o etichetă negativă printr-o 

poreclă peiorativă ușor de reținut. Aceasta este utilizată pentru a ne 
determina să respingem și să condamnăm o persoană sau o idee fără a 
examina ce înseamnă de fapt eticheta respectivă.
Exemple: "comunist/ă", "iubitor/oare de copaci (tree-hugger)", "de stânga", "ecologist/ă", 
"feminist/ă”, etc.

Cuvinte ce descriu virtuți sau generalități sclipitoare: 
Aceste cuvinte sunt folosite pentru a ne induce în eroare și a ne face să 

acceptăm și să aprobăm lucruri fără a examina dovezile cu atenție.
Exemple: "natural/ă", "democrat/ă", "organic/ă", "științific/ă", "ecologic/ă", 
"sustenabil/ă".
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Recomandări: 
Când o persoană faimoasă respectată (sau alternativ cineva în general 

detestat) susține că o idee sau un produs este bun (sau prost). Această 
tehnică este folosită pentru a ne face să acceptăm fără a examina datele 
mai atent.

Oameni simpli: 
Acesta este modul în care un vorbitor/o vorbitoare convinge un public 

că o idee este bună, deoarece este ideea majorității oamenilor ca voi. 
Acesta este modul în care un vorbitor/o vorbitoare convinge un public că o idee este 
bună, deoarece este ideea majorității oamenilor ca voi. 

În pas cu moda (Band Wagon): 
Această metodă comună de propagandă este când vorbitorul/oarea 

încearcă să vă convingă să acceptați punctul lor de vedere, altfel veți rata 
ceva foarte bun. Tehnica Band-Wagon este utilizată adesea în publicitate, 
dar tot mai mult și mai mult este transpusă în discursuri și afirmații 
populiste de retorică politică.
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Dihotomie artificială: 
Se întâmplă atunci când cineva încearcă să susțină că există doar două 

laturi ale unei probleme și că ambele părți trebuie prezentate în mod egal 
pentru a fi evaluate. Această tehnică este folosită pentru a ne păcăli să 
credem că există un singur mod de a privi o problemă, când de fapt sunt 
multe puncte de vedere alternative sau “părți”. Ca cele mai multe tehnici 
de propagandă, simplifică realitatea și prin urmare o distorsionează, 
adesea în avantajul vorbitorului/oarei. 

A pasa vina (Hot Potato): 
Aceasta este o afirmație sau întrebare instigatoare (adesea neadevărată) 

folosită pentru a surprinde oponentul/a sau a provoca jenă. 
Exemple: "Ai încetat să îți mai bați soția/soțul", "Când o să îți plătești taxele 

datorate?" Faptul că poate fi complet neadevărat este nerelevant, deoarece tot 
aduce controversă asupra oponentului/ei.

Țapul ispășitor: 
Tehnica aceasta este adesea utilizată cu tehnica Vinovat/ă-prin-

asociație, pentru a distrage atenția de la probleme. Transferă vina asupra 
unei persoane sau unui grup de persoane fără a investiga complexitatea 
problemei.
Exemple: "Persoana X ne-a implicat în criză/război/conflict", "Partidul X a provcat 
datoria națională".

Frică sau vinovăție: 
"Desigur că oamenii nu vor război. Dar până la urmă, conducătorii țării 

sunt cei care decid politica și e întotdeauna ușor să tragă oamenii după ei fie că 
e democrație, dictatură fascistă sau parlament sau dictatură comunistă. Cu voce 
sau fără voce, oamenii pot fi făcuți întotdeauna să se supună conducătorilor. Asta 
e ușor. Tot ce trebuie să faci este să le spui că sunt atacați și să denunți pacifiștii 
de lipsă de patriotism și expunerea țării la un pericol și mai mare." Citat al lui 
Hermann Goering, membru al Partidului Nazist și criminal de război.
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Îndrumări pentru sarcina de grup: 
 ӹ Identificați mesajul, emițătorul sau autorul mesajului și destinatarul 

mesajului.
 ӹ Reflectați asupra următoarelor întrebări: Care este scopul acestui 

material? Ce credeți că vrea să comunice? Cum își comunică mesajul?
 ӹ Dați atenție deosebită detaliilor. Gândiți-vă la utilizarea culorilor, 

limbajului, spațiului, fonturilor sau simbolurilor.
 ӹ Puneți-vă în locul destinatarului: Cine este grupul țintă? Mesajul 

trebuie să se potrivească cu așteptările publicului țintă, care credeți că 
sunt așteptările publicului pe care materialul încearcă în mod deliberat 
să le îndeplinească?    

 ӹ Ce sugerează acest material despre credințele și valorile publicului?
 ӹ Credeți că aceste presupuneri despre grupul țintă sunt corecte? Dacă da, 

este de efect utilizarea materialului și este probabil ca propaganda să își 
atingă scopul? 

• După 30 de minute, grupurile prezintă materialele cu care au lucrat 
și concluziile lor. Celelalte grupuri pot pune întrebări dacă au nevoie.

• Odată ce au prezentat toate grupurile, treceți la discuție.
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Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum a fost acest exercițiu pentru voi? Care sunt impresiile voastre 

imediate?
• Cât de dificilă a fost sarcina? Ne puteți da mai multe informații despre 

procesul vostru?
• Ce ați observat în toate prezentările? În care materiale ați găsit tehnici 

de propagandă și în care nu? De ce?
• Ce ne spune acest fapt despre materialele media și de comunicare care 

ne ies în cale în fiecare zi?
• E toată propaganda dăunătoare? Care sunt părerile voastre despre 

propaganda în scop benefic?
• Cât de ușor este să detectați diferitele tehnici? Cât de ușor pot fi induși 

oamenii în eroare?
• Ce poate avea efect asupra voastră? De ce?
• Cum se pot proteja oamenii de tehnicile de propagandă? Ce ar trebui 

să facă?
• Ce vreți să faceți de acum înainte pentru a fi mai vigilenți/te și a 

detecta tentativele de propagandă mai rapid?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări:
• Ca alternativă, grupurile pot pregăti o scenă din articolul/materialul 

furnizat, în care să sublinieze tehnicile specifice de propagandă utilizate. 
Această versiune sprijină dezvoltarea abilităților de actorie, pregătirea 
pentru piesă și permite o sesiune mai activă din punct de vedere fizic.

• Verificați materialele în avans, pentru a vă asigura că participanții/tele pot 
găsi unele tehnicile enumerate. Este util să găsiți materiale în care apar 
tehnici diferite, astfel ca, la final, să vadă exemple pentru toate cele explicate.

• Activitatea poate fi extinsă dincolo de identificarea de tehnici de 
propagandă, la toate tipurile de inducere în eroare. Aici puteți găsi 10 
tipuri de știri ce induc în eroare (https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-
types-misleading-info/- cu versiuni în peste 17 limbi) iar Propaganda 
este doar unul dintre acestea. Oferiți mai multe materiale grupurilor 
și cereți-le să găsească exemple ale acelor tipuri; așadar, până la finalul 
sesiunii, grupul va fi găsit dovezi pentru toate cele 10 categorii. 



181  

• Dacă vă întâlniți periodic cu grupul, ca follow-up le puteți cere să 
observe diferite tipuri de inducere în eroare în mass-media timp de 
câteva zile, apoi le discutați împreună la următoarea întâlnire.

• Ca follow-up sau activitate separată, cu scopul de a îmbunătăți abilitățile 
de gândire critică, concentrați-vă asupra strategiilor și sfaturilor pentru 
identificarea și gestionarea strategiilor manipulatoare ale creatorilor 
de media. Împărțiți participanții/tele în grupuri, pentru un exercițiu 
de brainstorming, pentru a căuta surse suplimentare de inspirație, și 
pentru a crea o reprezentație, în orice format doresc, care să înfățișeze 
sfaturi și strategii, a fi utilizate de consumatori/oare de media, pentru a 
se proteja de inducere în eroare și manipulare.  

Informații suport: 
https://eavi.eu/lies-damned-lies-statistics-data-literacy-primer/;
https://eavi.eu/beyond-headlines-online-news-verification-game/;  
https://www.newseumed.org/poster-weed-out-propaganda-seed; 
https://libguides.uwf.edu/c.php?g=609513&p=4274530; 
https://www.npr.org/2019/10/29/774541010/fake-news-is-scary-heres-how-to-
spot-misinformation?t=1617425675657 ; https://www.gapminder.org/factfulness/ 
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Titlu:
Creatori/oare de știri false 

(90 de minute) 

Obiective: A dezvolta abilități de gândire critică pentru filtrarea conținutului 
media; a stimula interes și curiozitate față de cum și de ce sunt create știrile 
false; a stimula reflectarea mai profundă asupra rolului mass-mediei în viețile 
oamenilor; a dezvolta abilități pentru promovarea știrilor responsabile și oneste; 
a motiva implicarea în gestionarea știrilor false răspândite în viața de zi cu zi; 

Detalii și descrierea activității:
• Începeți cu o dicuție scurtă cu grupul, pentru a vă asigura că știu și 

înțeleg în oarecare măsură ce sunt știrile false.
• Împărțiți participanții/tele în perechi. Fiecare pereche trebuie să 

joace un joc online în care jucătorul/oarea a creat știri false. Jocul 
duce jucătorul/oarea prin lumea creării de știri false și arată pas cu 
pas procesul și tacticile utilizate. Un joc durează cam 15-20 de minute. 

Puteți folosi unul dintre următoarele exemple:
 ӹ https://www.getbadnews.com/#intro (știri false generale)
 ӹ https://www.goviralgame.com/en (dezinformare despre Covid19)
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• Dacă unele perechi sunt mai rapide, pot repeta jocul sau le puteți oferi 
al doilea joc.

• Treceți la discuție.

Debrief/ Sugestii pentru întrebări:
• Cum a fost să jucați jocul? Spuneți, într-un cuvânt, cum ați descrie 

experiența. Doriți să detaliați?
• Care a fost procesul vostru ca pereche? Ce a fost ușor, dificil, derutant, 

surprinzător, etc.?
• Ce ați învățat despre știri false și cum sunt create?
• În ce măsură reflectă jocul ceea ce se întâmplă în viața reală? Puteți 

da exemple?
• De ce există știrile false? 
• Ați răspândit vreodată știri false? Dar oameni pe care îi cunoașteți?
• Care sunt aspectele periculoase ale propagării de știri false?
• Credeți că toate știrile false sunt propagate de persoane carte știu că 

sunt false? De ce se întâmplă așa?
• Ce poate face un/o jurnalist/ă sau un furnizor de conținut media 

pentru a evita transmiterea neintenționată de știri false?   

Cereți grupului să formeze perechi din nou (aceleași sau diferite, după 
cum credeți că e mai potrivit). Invitați-i să joace un nou joc online, creat 
de către BBC, “BBC I Reporter”: https://www.bbc.co.uk/news/resources/
idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2-590562670096 

În acest joc, jucătorii/oarele, ca reporter, trebuie să se asigure că tot 
ceea ce publică provine din surse de încredere, în același timp trebuie să 
facă față presiunii de a prezenta evenimente adevărate în timp real.

Acest joc durează aproximativ 15 minute.
 ӹ Cum a fost experiența acestui joc?
 ӹ Cât de ușor a fost să furnizați informații concrete, de încredere?
 ӹ Care au fost strategiile principale folosite în acest scop?
 ӹ Ce poate face un/o consumator/oare de media pentru a identifica știrile false?
 ӹ Ce ar trebui să facă atunci când identifică știri false? Care sunt opțiunile lor?
 ӹ Ce puteți lua din această activitate pentru a aplica în viețile voastre de 

acum înainte?
 ӹ Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de Teatru 

Ziar?
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Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări:
• BBC a produs și alte materiale educaționale pe tema Știri false; 

consultați-le și folosiți-le drept materiale follow-up pentru o altă 
sesiune: 

https://www.bbc.co.uk/teach/young-reporter/evidence-toolkit/z6v3hcw  
• Dacă vă întâlniți periodic cu grupul, ca follow-up, invitați-i să observe 

exemple de știri false în media timp de câteva zile, apoi discutați-le 
împreună la următoarea întâlnire.  
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Titlu: 
Părtinirea în relatarea violenței 

(90 de minute) 

Obiective: A dezvolta abilități analitice pentru filtrarea conținutului 
media; a stimula interes și curiozitate față de narațiunile utilizate de 
diferiți producători de media; a dezvolta gândirea critică în raport cu 
părtinirea conținutului media; a stimula reflectarea mai profundă asupra 
rolului mass-mediei în viețile oamenilor; a motiva interacțiunea mai 
responsabilă cu mesajele promovate de media;

Detalii și descrierea activității:
• Pregătiți o colecție de articole și materiale media despre evenimente 

locale și internaționale. 
• Împărțiți participanții/tele în perechi. Cereți ca fiecare pereche să 

caute prin articole și ziare și să selecteze 3-4 articole prezentând 
acțiuni violente. Au la dispoziție 15 minute pentru această sarcină.

• Fiecare pereche prezintă titlurile articolelor alese.
• Dacă altă pereche a selectat un articol despre aceleași evenimente 

menționate deja, dar din alt ziar/articol, ar trebui să lucreze împreună 
ca grup.

• Dacă toate perechile au ales fiecare alte evenimente, combinați 
aleatoriu câte 2 perechi pentru partea a doua a exercițiului.

• În grupurile nou-formate, participanții/tele trebuie să analizeze 
articolele selectate și să detecteze prezența subiectivismului. Au 30 de 
minute la dispoziție.

Pot folosi următoarele îndrumări:
Când reporterii au o limită de spațiu, trebuie să decidă ce informații 

păstrează și ce informații exclud. Trebuie să considere de asemenea 
unghiul din care doresc să spună povestea, pentru a atrage publicul. În 
cazul relatării de situații violente, unghiul ziarului poate influența pe cine 
simpatizează publicul și pe cine blamează.
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Întrebări cheie de luat în considerare:
 ӹ Din al cui punct de vedere a fost relatată povestea?
 ӹ În ce fel ar fi putut fi spusă diferit dacă ar fi fost prin altă voce?
 ӹ Cum sunt prezentați/te agresorii/oarele? Dar victimele violenței?
 ӹ În ce fel este prezentat genul în material?
 ӹ Ce fel de emoții poate trezi în public?
 ӹ Cu cine va empatiza publicul mai mult?
 ӹ Ce anume a influențat mesajul?
 ӹ În ce fel a influențat lungimea articolului mesajul?
 ӹ Au fost utilizate stereotipuri în text?
 ӹ Sunt perpetuate norme sociale/culturale prin stilul de relatare? 

Verificați următoarele 8 categorii pentru a detecta părtinirea 
concretă:

Titluri – 
Acestea pot fi utilizate pentru a rezuma părtinirea ziarului. De 

exemplu: “Caz de viol la liceul local” sună mult mai explicit și direct decât 
“O noapte romantică în oraș a luat o turnură greșită”.

Plasament –
Este foarte important unde plasează editorul/oarea unui ziar știrile. De 

examplu: Plasarea articolului “Caz de viol la liceul local” undeva la finalul 
ziarului poate sugera că ziarul nu consideră povestea foarte importantă.

Nume sau titluri – 
Felul în care se face referire la cineva poate spune multe despre 

părtinirea unui articol.  De exemplu: Aceeași persoană poate fi numită 
“bărbat violator” sau “prieten”, în funcție de unghiul articolului.

Omisiuni – 
Câteodată, un/o reporter/ă poate alege să omită unele informații din 

poveste. De exmplu: Un articol intitulat “O noapte romantică în oraș a 
luat o turnură greșită” poate omite faptul că nu a fost vorba despre nicio 
întâlnire consensuală. 
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Imagini – 
De exemplu: Dintre numeroasele fotografii realizate, în cre persoana 

zâmbește sau arată neutru, un/o editor/oare poate alege singura fotografie 
în care persoana pare tristă – pentru a trezi empatie față de aceasta.

Statistici – 
Cuvintele și cifrele pot fi utilizate pentru a acoperi adevărul. De 

exemplu: “Numărul de cazuri raportate de agresiune sexuală este cel mai 
mic din întreaga regiune” dă impresia că nu există o problemă. Dar dacă 
următoarea statistică adaugă “1 din 3 femei declară că a fost agresată 
sexual și se teme să raporteze”, situația arată diferit.

Cuvinte – 
Cuvintele alese pot exprima subiectivism. De exemplu: Nu poate 

fi pusă la îndoială părtinirea din: Bărbatul acuzat de crimă pentru 
împușcăturile de la saloane “a avut o zi foarte proastă” și căuta să “elimine” 
o “tentație” sexuală înainte de a ucide opt oameni, în comparație cu “Opt 
persoane, multe dintre acestea femei de origine asiatică, au fost ucise în 
timpul împușcăturilor”.

Surse – 
Sursa de informații a unei persoane poate spune multe despre 

credibilitatea poveștii. De exemplu: Dacă sursa principală pentru “Jocurile 
video nu duc la violență” este președintele/a companiei Game Box Corp, 
s-ar putea să aveți niște întrebări.
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• După 30 de minute, grupurile își prezintă concluziile referitoare la 
nivelul de părtinire din articolele analizate. Participanții/tele pot afișa 
ziarele pe panouri mari pentru a arăta și sublinia mai ușor în timpul 
prezentărilor lor.

• Treceți la discuție. 

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum a fost exercițiul pentru voi?
• Cum ați ales prima serie de articole?
• Ce criterii ați aplicat?
• Cum v-ați simțit în timp ce analizați articolele?
• Cât de dificil a fost să detectați părtinirea în materialele cu care ați lucrat?
• Care au fost asemănările între grupuri? Dar deosebirile?
• Ați identificat materiale care nu prezentau subiectivism? Puteți da exemple?
• Ce ne spune acest fapt despre conținutul media la care suntem expuși/se?
• Poate fi jurnalismul neutru? De ce?
• În ce fel influențează sau modelează mass-media perspectivele noastre 

asupra lumii, atitudinile și opiniile față de anumite grupuri din societate?
• Puteți da exemple?
• Cât de mult credeți că normalizează mass-media comportamente, acțiuni 

sau norme care sunt sexiste, rasiste, încalcă drepturile omului, etc. (sau 
perpetuează normalizarea acestora)?

• Puteți da exemple?
• Ce poate face consumatorul/oarea de media sau ținta unor asemenea 

relatări?
• Cum pot citi știrile fără să fie influențați/ate de părtinirea acestora?
• Ce puteți lua din această activitate pentru a aplica în viețile voastre de acum 

înainte?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de Teatru Ziar?
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Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări
• Pentru cele 8 categorii menționate ca îndrumări, este recomandat să 

folosiți exemple din prea locală relevante pentru grupul vostru.
• Dacă vă întâlniți periodic cu grupul, ca follow-up, invitați-i să observe 

subiectivismul în relatările din presă ale unui anumit tip de subiecte 
timp de câteva zile, apoi discutați la următoarea întâlnire.

• Ca discuție follow-up sau încorporată în discuția finală a activității, 
puteți aborda subiectul părtinirii personale precum și a creșterii 
numărului de bule în realitatea online (*oamenii împărtășesc, creează 
și comunică doar într-o ‘bulă’ online compusă din persoane cu aceleași 
păreri și atitudini), în ce fel acest fenomen le limitează absorbția de 
viziuni asupra lumii și ce ar putea să facă pentru a ieși din bulă. 

Titlu: 
Libertatea presei 

(120 de minute) 

Obiective: A reflecta asupra libertății presei în propria țară și în jurul 
lumii; a dezvolta gândirea critică față de conținutul media și felul în care 
acesta reflectă libertatea; a stimula reflectarea mai profundă asupra rolului 
mass-mediei în viețile oamenilor; a motiva pledarea pentru o presă liberă;  

Detalii și descrierea activității:
• Întrebați grupul:

 ӹ Ce credeți că înseamnă libertatea presei?
 ӹ Credeți că este restricționată libertatea presei?
 ӹ Dacă da, de către cine și unde are loc?
 ӹ Câtă libertate credeți că are presa în țara voastră?
 ӹ În care țară din lume credeți că e cea mai liberă presă?
 ӹ Dar cea mai restricționată? 
 ӹ De ce credeți asta?
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• Împărțiți participanții/tele în grupuri de câte 4-5. În grupuri, folosesc 
următoarele site-uri: 
https://rsf.org/en/ranking; 
https://rsf.org/en/barometer; 
https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores 
pentru a explora libertatea presei în jurul lumii, inclusiv în țara lor.

• Pot verifica presupunerile lor inițiale când ați pus primele întrebări.
• Sarcina lor este să aleagă 2 țări, altele decât a lor, una care are un scor 

bun în ceea ce privește libertatea presei și una care are un scor slab. 
Trebuie să citească informațiile furnizate pe site-uri, să caute unele 
suplimentare și să pregătească o piesă în care să înfățișeze starea 
libertății presei în cele 3 țări.

• Rămâne la latitudinea lor în ce fel doresc să prezinte informațiile 
colectate în timpul piesei, care aspecte cu referire la care țări. Au la 
dispoziție 60 de minute pentru sarcină.

• După interpretarea unui grup, întrebați publicul: 
 ӹ Care sunt impresiile voastre?
 ӹ Aveți întrebări?
 ӹ Ce v-a surprins?

• După ce au interpretat toate grupurile, treceți la discuția finală.
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Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum a fost activitatea pentru voi? Răspundeți cu un cuvânt.
• Cum v-ați simțit în timpul pregătirii?
• Au fost aspecte care v-au surprins sau v-au șocat în timp ce vă 

documentați?
• Care au fost principalele asemănări între felurile în care v-ați prezentat 

propriile țări? Dar deosebirile?
• De ce ați ales țările pe care le-ați ales?
• Care sunt principalele diferențe între aceste țări și țara voastră?
• Ce părere aveți despre situația din propria țară? Ce ar trebui să se 

schimbe?
• Cum poate fi protejată libertatea presei?
• Care este rolul consumatorilor/oarelor la nivel local, național sau 

global?
• Câtă putere avem?
• Cu ce rămâneți din această activitate?
• Care este lecția cea mai importantă pentru voi?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări:
• Dacă doriți să evitați repetarea țărilor, puteți selecta dinainte pentru 

fiecare grup sau puteți pune numele unor țări alese aleatoriu pe 
bucățele de hârtie, dintre care să aleagă participanții/tele.  

• Dacă realizați activitatea cu un grup internațional, puteți distribui 
țările reprezentate în grup în mod aleatoriu sau le puteți cere să lucreze 
cu țările colegilor/elor, în loc de ale lor.

• Pe unele dintre site-urile oferite, veți găsi rapoarte din ani anteriori; 
ca sesiune alternativă, puteți da ca sarcină prezentarea evoluției/
involuției situației în anumite țări și reflectarea asupra factorilor care 
au dus la schimbări.
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Auto-Reflectare

Titlu: 
Bingo cu obiceiuri media 

(60-90 de minute) 

Obiective: A identifica obiceiurile personale de consum de media; 
a reflecta asupra calității negative sau pozitive a obiceiurilor; a stimula 
conectarea grupului; a amplifica gândirea critică față de propriile obiceiuri; 
a stimula schimbări în tiparele personale de consum de media; 

 
Detalii și descrierea activității:

• Distribuiți câte o copie a foii de Bingo (vedeți pagina următoare) fiecărui/
fiecărei participant/e.

• La semnalul vostru, grupul începe să interacționeze pentru a completa fișa. 
Instrucțiunile apar pe hârtia primită. Invitați participanții/tele să vorbească 
cu persoanele pe care nu le cunosc prea bine și să ceară detalii suplimentare 
dacă doresc.

• Jocul continuă până când prima persoană completează întregul tabel. 
• Treceți la discuție. 
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Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum a fost să jucați Bingo? Cum v-ați simțit?
• Au fost propoziții dificile? Care?
• Câte persoane ați identificat?
• V-a surprins ceva?
• Hai să vorbim rând pe rând pentru a avea o privire generală asupra 

grupului. (Menționați o propoziție din joc și cereți persoanelor să ridice 
mâna; invitați câteva persoane să ofere detalii; continuați astfel pentru 
toate propozițiile sau pentru cele mai importante.)

• Care sunt impresiile voastre despre grup?
• Ce pare a fi similar în grup? Care sunt principalele diferențe?
• Există tipare în propriile voastre obiceiuri de consum de media? Sunt 

negative sau pozitive? Puteți da exemple?
• Este ceva ce ați vrea să schimbați la obiceiurile voastre? De ce?
• Când puteți începe să implementați aceste schimbări?
• Ce vă poate fi de ajutor?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări:
• Puteți modifica propozițiile pentru a se referi fie la obiceiuri generale 

de consum de media, fie la obiceiuri predominant problematice/
negative, în care caz discuția ar trebui să fie despre motivele pentru 
care sunt problematice și despre cum pot fi controlate.

• Modificați propozițiile pe baza grupului vostru, pentru a vă asigura că 
participanții/tele au șansa să completeze întregul tabel. Puteți include 
însă, în mod intenționat, mai multe obiceiuri greu de găsit – pentru a 
fi punctul principal al activității. Această versiune poate fi frustrantă 
și trebuie abordată corespunzător în discuția finală.
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Bingo cu obiceiuri media 

Trebuie să vă plimbați prin încăpere și să găsiți persoane care pot răspunde 
DA la diferite proproziții din tabelul de mai jos. Scrieți numele persoanei lângă 
propoziția respectivă. Puteți avea numele unei persoane de cel mult două ori în 
tabel, încercați să vorbiți cu cât mai multe persoane.

Strigați BINGO când ați găsit persoane pentru toate propozițiile.

Citesc ziare tipărite cel puțin o 
dată la 2 zile.

Nu mă uit niciodată la televizor. 

Produc /creez conținut media. Petrec timp pe telefon înainte să 
mă culc. 

Urmăresc în mod intenționat 
furnizori de conținut media de pe 

platfome cu valori diferite. 

Distribui articole pe platforme de 
socializare. 

Mă implic adesea în conversații 
online cu oameni pe care nu îi 

cunosc.

Nu am încredere în nicio sursă 
tradițională de media (canal tv, ziar, 

radio).

Sunt abonat/ă la un ziar 
internațional online.

Câteodată, citesc doar titlul unui 
articol și ajung la o concluzie 

despre articol. 
Am crezut (și transmis mai 

departe) știri false.
Nu sunt influențat/ă de reclamele 

pe care le întâlnesc. 
Am cumpărat anumite produse 
după ce am văzut reclamele lor 

online pe platforma mea de 
socializare. 

Nu am conturi pe rețele de 
socializare.

sau
Nu îmi folosesc conturile pe rețele de 

socializare. 
Am respins (unfriend)/blocat pe 
cineva pe o rețea de socializare. 

Am ca “prieteni” pe rețele de socializare 
oameni pe care nu i-am întâlnit nicioodată.

Mă informez în mod regulat și 
activ despre ce se întâmplă în 

comunitatea mea, în țara mea și în 
lume. 

Petrec mai mult de 6 ore zilnic 
(fără legătură cu munca mea).
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Titlu: 
Ce fel de consumator/oare de media sunt eu? 

(90 de minute) 

Obiective: A identifica comportamentele personale de consum de 
media; a reflecta asupra calității negative sau pozitive a comportamentelor; 
a amplifica gândirea critică asupra propriilor comportamente; a stimula 
schimbări în tiparele personale de consum de media;

Detalii și descrierea activității:
• Oferiți o copie a tabelului “Eu – Consumator/oare de media” fiecărui/

fiecărei participant/e. Cereți-le să completeze în următoarele 20 de 
minute. 

• După scurgerea timpului, împărțiți participanții/tele în grupuri de 
câte 4 persoane și le cereți să își împărtășească rezultatele în grup. 
Invitați-i să își pună întrebări, să afle detalii despre obiceiurile fiecăruia/
fiecăreia. Fiecare grup trebuie să identifice obiceiurile individuale și 
de grup și să arate dacă există aspecte interesante, surprinzătoare, care 
dau de gândit. Alocați 30 de minute pentru discuții.

• Cereți fiecărui grup să prezinte impresiile și comentariile pe baza 
îndrumărilor. Celelalte grupuri pot pune întrebări suplimentare.

• Odată ce au vorbit toate grupurile, puteți trece la discuția finală. 

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum a fost să participați la acest exercițiu?
• Au fost aspecte dificile și de ce?
• Cum au fost conversațiile în grupuri?
• Ați aflat ceva surprinzător sau nou despre voi înșivă?
• Ce pare a fi similar la nivelul întregului grup? Care sunt deosebirile 

principale? Ce spune asta despre grup?
• Cât de prezentă este mass-media în viețile voastre?
• În ce măsură vă modelează perspectivele asupra lumii și deciziile?
• Din observațiile voastre, lipsește ceva din obiceiurile voastre de 

consum sau din ale grupului? De ce?
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• Este ceva ce ați vrea să schimbați la comportamentele voastre? De ce?
• Când puteți începe să implementați aceste schimbări?
• Ce vă poate fi de ajutor?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări:
• Dacă vă întâlniți periodic cu grupul vostru, le puteți da ca temă 

pentru acasă, completarea unui Jurnal al consumului de media timp 
de o săptămână, în care să noteze ce au făcut și cum au interacționat 
cu media zi de zi. Această sarcină poate fi dată fie înaintea acestei 
activități, fie ca follow-up și discutată la următoarea întâlnire. 
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Eu – Consumator/oare de media 

* răspundeți la toate întrebările relevante pentru itemul/comportamentul respectiv 

Comportament *De ce? Ce subiecte? Cum? Câte? 
Cât de des? Ce canale/emisiuni? 

Câte ore?  
Citesc ziare (tipărite/online)

Citesc cărți
 Sunt abonat/ă la un ziar

Mă uit la televizor
(Inclusiv emisiuni, seriale, filme, etc.)

Ascult radio
Ascult diverse podcast-uri

Urmăresc influencer-i (persoane cu 
influență pe rețele de socializare)

Am conturi pe rețele de socializare
Reacționez la postările altor persoane 

pe rețele de socializare
Distribui conținut pe rețele de 

socializare
Stau pe telefon/mă uit pe rețele de 

socializare fără atenție 
Stau pe telefon/mă uit pe rețele de 

socializare fără atenție 
Joc jocuri video/online 

Urmăresc rapoartele /agențiile/etc. 
oficiale ale guvernului

Particip pe forumuri online 
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Titlu: 
Niveluri de participare online 

(90 de minute)

Obiective: A reflecta asupra tipului propriu de participare online; a 
amplifica gândirea critică față de participarea online; a stimula schimbări 
față de implicarea personală în sfera online;

Detalii și descrierea activității:
• Oferiți participanților/telor câte o copie a tabelului de pe pagina 

următoare.  Cereți-le să reflecteze individual asupra propriilor 
comportamente și să noteze procentajul din activitatea lor online 
care revine fiecărui tip de acțiune. Alocați 15 minute. Pot adăuga alte 
exemple de tipuri de comportamente în afara celor menționate, dacă 
sunt mai relevante în viețile lor.

• Prima rundă de comunicare între participanți/te. Împărțiți 
participanții/tele în grupuri pe baza procentajelor; cei/cele cu cel mai 
înalt procentaj în aceeași categorie se alătură în aceleași grupuri. Dacă 
cineva nu găsește o altă persoană pentru propria categorie, se poate 
alătura celor cu procentaj similar la următoarea categorie. Timp de 
15-20 de minute, participanții/tele vorbesc despre procentaje, dau 
exemple de acțiuni, etc. După scurgerea timpului, fiecare grup prezintă 
un rezumat al discuțiilor lor, concentrându-se asupra aspectelor 
principale. 
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• A doua rundă de comunicare. Amestecați grupurile anterioare în 3 
grupuri noi, cu numere egale de reprezentanți/te din vechile grupuri. 
Invitați participanții/tele ca timp de 20 de minute să vorbească despre 
distribuția procentajelor și despre alegerile lor și să reflecteze asupra 
rolului fiecărui tip de comportamente în “ecosistemul” mediului 
online. 

• Treceți la discuția cu întregul grup, în care veți aborda și aspectele 
acoperite în ultima rundă de comunicare.

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cât de ușor v-a fost să vă analizați nivelurile de participare?
• Sunteți mulțumiți/te de procentajele pe care vi le-ați acordat? Ați vrea 

să aveți altă distribuție? De ce? Puteți da un exemplu?
• Care este rolul fiecărui nivel de participare? (Cereți grupurilor să își 

împărtășească concluziile) Câte roluri puteți avea în același timp?
• Care roluri sprijină schimbarea socială? Care o blochează?
• Care este impactul acestor roluri asupra oamenilor înșiși? Există 

consecințe negative? Puteți da exemple?
• Cum am putea participa într-o manieră mai responsabilă față de noi 

și față de societate?
• Ce ați dori să faceți diferit de acum înainte și de ce?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări
• Pentru o sesiune mai scurtă, puteți plasa nivelurile scrise pe coli mari 

de hârtie în părți diferite ale încăperii și să le cereți participanților/
telor să se poziționeze acolo unde participă mai mult. Puteți oferi de 
asemenea subiecte/probleme diferite unde ar schimba nivelul. 



200 

Nivelul de participare Exemple de comportamente

Creatori/oare

◆ Publici un blog/ blog video
◆ Publici propria pagină web/pe o rețea de 
socializare 
◆ Încarci videoclipuri create de tine
◆ Încarci materiale audio/muzică create de tine
◆ Scrii articole sau povești și publici online
◆ Inițiezi discuții publice sau proteste pașnice
◆ Inițiezi campanii online 
◆ ……

Interlocutori/oare
◆ Actualizezi status-ul pe o rețea de socializare
◆ Publici updates pe Twitter, Facebook, etc.
◆ ……

Critici

◆ Publici evaluări / recenzii ale unui produs sau 
serviciu
◆ Comentezi pe blog-ul altcuiva
◆ Contribui pe un forum online 
◆ Contribui la / editezi articole pe wikipedia
◆ Participi la studii despre unele inițiative, produse, etc.
◆ Comentezi pe seama legislației locale / naționale 
◆ Critici discuțiile publice
◆ Observi și raportezi activitatea autorităților publice
◆ ……

Colecționari/e
◆ Utilizezi RSS feeds
◆ Votezi pentru un site online
◆ Adaugi “tags” la pagini web sau fotografii

Cei/cele ce se “alătură”
◆ Îți menții profilul pe o rețea de socializare
◆ Vizitezi rețele de socializare
◆ …..

Spectatori/oare

◆ Citești blog-uri
◆ Asculți podcast-uri
◆ Vizionezi materiale video ale altor utilizatori
◆ Citești forumuri online 
◆ Citești evaluările / recenziile clienților
◆ Citești tweet-uri
◆ ……

Inactivi/e ◆ Niciunul dintre acestea
* Bazat pe modelul din 2010 creat de Bernoff, J. și Li, C. (2010), ‘Social technographics 
revisited – mapping online participation’. În Participation Models: Citizens, Youth, Online
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Titlu: 
Jurnalismul cetățenesc 

(90 de minute)

Obiective: A identifica nivelurile diferite de jurnalism cetățenesc; a 
reflecta asupra propriei puteri și motivații de a se implica în jurnalism 
cetățenesc; a amplifica gândirea critică față de jurnalismul cetățenesc; a 
stimula implicarea mai responsabilă în jurnalismul digital.

Detalii și descrierea activității:
• Întrebați grupul ce este jurnalismul cetățenesc. După câteva răspunsuri 

clarificați în cazul în care sunt nelămuriri. (Jurnalism cetățenesc – cetățenii/
ele sau publicul larg joacă un rol activ în procesul de colectare, relatare, analiză 
și diseminare a știrilor și informațiilor, mai ales prin internet)

• Împărțiți participanții în grupuri de câte 4-5 persoane. În aceste grupuri 
trebuie să citească articolul “Cele 11 niveluri de jurnalism cetățenesc” scris 
de Steve Outing (https://www.poynter.org/archive/2005/the-11-layers-of-
citizen-journalism/). Articolul prezintă subiectul din partea organizațiilor 
de presă. Am extras 9 niveluri de jurnalism cetățenesc (vedeți mai jos), în 
raport cu comportamente specifice din partea cetățenilor/elor. Participanții/
tele trebuie să se evaluzeze pe ei înșiși/însele, pe baza activităților curente 
sau din trecut, și să stabilească nivelul la care se află/s-au aflat. 

9 niveluri de jurnalism cetățenesc

Nivelul 1: Oferă comentarii la articole, știri video, etc.
Nivelul 2: Contribuie (un link, o imagine, etc.) la articolul unui/unei 

jurnalist/e profesionist/e;
Nivelul 3: Oferă o contribuție mai directă pentru a ghida sau sprijini 

jurnalistul/a (jurnalism de colaborare), ex. jurnalistul/a are nevoie să 
intervieveze o persoană și cere cititorilor/oarelor sugestii pentru întrebări;

Nivelul 4: Privește cetățenii/ele care țin un blog, mai ales la nivel local. 
Fie primesc spațiu pentru intrările de blog în ziar, fie este ales un blog.



202 

Nivelul 5: Este legat de conceptul transparenței – implică cititorii/
oarele în procesul de scriere (ex. agenție de știri);

Nivelul 6: Un site de jurnalism participativ gestionat în întregime de 
către cititori/oare care sunt acum jurnaliști/ste și scriu mai ales știri la 
nivel local care îi/le afectează personal și despre care pot depune mărturie;

Nivelul 7: Similar cu nivelul 6, dar de data aceasta știrile sunt publicate 
imediat, fără a fi verificate sau editate;

Nivelul 8: Amestec de articole scrise de profesioniști/ste (cu 
remunerație) și article cetățenești (conținut gratuit)

Nivelul 9: Jurnalism Wiki– oricine poate scrie și publica știri/povești, 
poate edita materiale scrise deja (adăugând fotografii, link-uri sau 
furnizând detalii sau mici corecții textului, etc.). 

• După 30 de minute, întrebați participanții/tele:
 ӹ La ce niveluri v-ați regăsit?
 ӹ Puteți da exemple?
 ӹ Credeți că sunt și alte niveluri/tipuri de jurnalism cetățenesc care nu 

apar în articolul dat?
 ӹ Puteți da exemple?
 ӹ Care credeți că sunt aspectele pozitive ale jurnalismului cetățenesc?
 ӹ Dar cele negative?

• Redați videoclipul “What New Power Looks Like” (“Cum arată puterea 
nouă”) de Jeremy Heimans (https://www.youtube.com/watch?v=j-
S03JfgHEA). Ca alternativă, puteți pregăti o prezentare a punctelor 
principale din videoclip sau din cartea scrisă împreună cu Henry 
Timms, New Power (Puterea nouă). 

• Treceți la discuția finală. 

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum v-a părut videoclipul?
• Care au fost principalele probleme semnalate de Jeremy în material? 
• Cum puteți face legătura între conceptul de jurnalism cetățenesc și 

conceptul de putere nouă despre care vorbește el? Puteți da exemple 
specifice?

• Câtă putere au oamenii pentru a-și schimba societatea?
• Cum poate fi direcționată această putere către pentru un scop mai bun?
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• Dar jurnalismul cetățenesc? Câtă putere poate avea?
• Alege întotdeauna cineva să fie cetățean/ă jurnalist/ă sau este forțat/ă 

câteodată? Puteți da exemple?
• Unde doriți să vă poziționați în acest context?
• Doriți să fiți cetățeni/e jurnaliști/ste? De ce?
• Cine ar trebui să fie și de ce?
• Cu ce ați vrea să rămâneți în urma acestei discuții și de ce?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări
• Pentru motive suplimentare de reflectare sau pentru materiale în 

plus pentru sesiune, iată un link despre argumente pro și contra 
jurnalismului cetățenesc (https://weeksofcommunicationelaboration.
wordpress.com/2020/02/10/the-pros-and-cons-of-citizen-journalism/ ) 
și un videoclip  de la Paul Lewis despre Jurnalismul cetățenesc (https://
www.youtube.com/watch?v=9APO9_yNbcg)

• Sesiunea atinge numeroase subiecte, conceptul de jurnalism cetățenesc, 
reflectarea personală, analiza critică pe temă, conceptul de putere 
nouă, combinarea acestor concepte și, din nou, reflectarea personală. 
Pentru unele grupuri, cu mai puțină experiență în domeniu, poate 
fi prea mult de procesat într-o singură sesiune. Modificați și utilizați 
doar unele părți, pe baza nivelului de pregătire al grupului vostru.
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Titlu: 
Părtinirea personală 

(90 de minute)

Obiective: A se familiariza cu conceptul de părtinire personală 
ascunsă; a reflecta asupra felului în care părtinirea interioară afectează viața 
de zi cu zi; a sprijini participanții/tele în identificarea propriei părtiniri 
personale; a amplifica gândirea critică față de propriile comportamente și 
acțiuni; a stimula o implicare mai responsabilă cu conținutul media;

Detalii și descrierea activității:
• Întrebați participanții/tele ce cred că este părtinirea inconștientă. 

Este foarte probabil ca multe persoane să fie derutate, nesigure sau 
complet neștiutoare în ceea ce privește conceptul. Utilizați definițiile 
de mai jos pentru a clarifica conceptele. Puteți de asemenea să căutați 
explicații și exemple suplimentare pe cont propriu.

Definiții suport 
Stereotipul este o convingere, o imagine sau un adevăr distorsionat exagerate 

despre o persoană sau un grup - o generalizare care permite puțin sau deloc 
diferențele individuale sau variația socială. Stereotipurile sunt bazate pe imagini în 
mass-media sau pe reputații transmise de părinți, semeni și alți membri ai societății. 
Stereotipurile pot fi pozitive sau negative.
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O prejudecată este o opinie, o idee preconcepută sau o atitudine despre un grup 
sau despre membrii săi individuali. Prejudecata poate fi pozitivă, dar în mod obișnuit 
se referă la o atitudine negativă. Prejudecățile sunt adesea însoțite de ignoranță, frică 
sau ură. Prejudecățile se formează printr-un proces psihologic complex care începe cu 
atașarea de un grup apropiat de cunoștințe sau un grup “interior” cum ar fi familia. 
Prejudecata este adesea îndreptată spre grupuri “din afară”.

Discriminarea este comportamentul care tratează oamenii în mod inegal datorită 
grupurilor cărora le aparțin. Comportamentul discriminatoriu, variind de la crime de 
ură mici până la cele mari, începe adesea cu stereotipuri negative și prejudecăți. 

Stereotipurile și prejudecățile, acumulate în timp, față de “grupuri din afară”, 
distorsionează perspectivele și viziunea asupra lumii – perspectiva noastră devine una 
părtinitoare (subiectivă, parțială, etc.)

Diverși/se cercetători/oare au demonstrat că prejudecățile despre care se crede că 
sunt absente sau au fost îndepărtate rămân de fapt sub formă de “reziduuri mentale” 
în majoritatea oamenilor. Studiile arată cum oamenii pot fi dedicați în mod conștient 
egalitarismului, străduindu-se în mod deliberat să acționeze fără prejudecăți, însă 
deținând încă prejudecăți sau stereotipuri negative ascunse.

Un număr tot mai mare de studii arată o legătură între prejudecăți ascunse 
și comportamentul în sine. Prejudecățile ascunse se pot dezvălui în acțiune, mai ales 
atunci când eforturile persoanei de a-și controla comportamentul slăbesc în condiții 
de stres, neatenție, relaxare sau competiție. S-a arătat cum convingerile și atitudinile 
inconștiente sunt asociate cu limbajul și anumite comportamente cum ar fi contactul 
vizual, frecvența clipirii și zâmbete, etc.  

• Invitați grupul să participe la un exercițiu care le poate da oportunitatea 
să își detecteze unele prejudecăți interioare ascunse. Vorbiți-le despre 
organizația Project Implicit, care urmărește să educe publicul pe 
tema prejudecăților ascunse și să ofere un “laborator virtual” pentru 
colectarea de date pe internet. Această organizație a dezvoltat Testul 
implicit de asociație (Implicit Association Test), pe diverse subiecte, 
care oferă o platformă pentru orice persoană interesată să își detecteze 
prejudecățile ascunse (https://implicit.harvard.edu/implicit/selectatest.html ).

• Explicați faptul că testul are propriile limitări, nu este cel mai precis 
și riguros instrument pentru cercetare și este mai degrabă înclinat 
spre publicul nord-american (majoritatea datelor de referință provin 
din acea parte a lumii), dar cu toate acestea, este un punct de plecare 
suficient de bun pentru explorarea propriilor prejudecăți.
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• Alocați 10-20 de minute în care participanții/tele să efectueze unul sau 
mai multe teste de pe site. Invitați-i să abordeze testele în mod natural, 
fără a încerca să influențeze rezultatele – acest fapt ar contrazice 
scopul activității. 

• După scurgerea timpului, împărțiți participanții/tele în grupuri de 
câte 3 persoane. În aceste grupuri, sunt liber/e să împărtășească cât 
doresc din testul efectuat, rezultatele obținute, impresiile lor, etc. Au 
la dispoziție 15 minute pentru această discuție.

• După scurgerea timpului, treceți la discuția cu întregul grup. 

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Câte teste ați efectuat?
• Care anume?
• Care au fost impresiile voastre?
• Ce fel de rezultate ați obținut, dacă doriți să împărtășiți?
• V-a surprins ceva?
• Cum credeți că măsoară un test prejudecățile ascunse? (Puteți explica 

mecanismul din spatele testului) 
• Cât de relevant credeți că este?
• Cum altfel vă puteți detecta prejudecățile? În care aspecte ale vieții se 

manifestă?
• Ce fel de prejudecăți aveți? Cum știți?
• Credeți că aveți prejudecăți inconștiente? De ce?
• În ce fel credeți că este afectată viața voastră de existența prejudecăților? 

A voastră sau a celor din jur?
• În ce fel vă influențează în calitate de consumatori/oare de media?
• Cum vreți să folosiți aceste informații de acum înainte?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?
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Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări
• Nu trăim într-o lume echilibrată, cu reprezentare egală și echilibrată a 

societății; prin urmare cu toții am fost expuși/se mai mult la anumite 
grupuri, norme și valori, pe care, la un nivel mai adânc, inconștient, la 
putem plasa pe o poziție superioară. Avem cu toții/toatele prejudecăți 
ascunse care adesea rămân ascunse dacă nu le declanșăm apariția, 
pentru a fi mai conștienți/te de ele și a le controla când sunt activate 
în viața de zi cu zi. 

• Această activitate poate declanșa rezistență și neacceptare din partea 
grupurilor noi, cu puțină experiență în general și puțină experiență 
anterioară în auto-reflectarea critică. Nu încercați activitatea cu 
grupuri față de care nu aveți siguranța că vor fi deschise și dispuse să 
se privească critic.
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Improvizații/ Abilități de actorie / Repetiții
 

Titlu: 
Articol invers 

(60-90 de minute) 

Obiective: A stimula creativitatea de grup; a pregăti pentru 
interpretare; a dezvolta abilități de improvizație și actorie; a analiza 
materiale media din perspective diferite; 

Detalii și descrierea activității:
• Împărțiți participanții/tele în grupuri de câte 4-5.
• Fiecare grup primește un articol (prezentând un eveniment curent/

știri relevante) care are detalii suficiente despre desfășurarea 
evenimentelor descrise. 

• Fiecare grup trebuie să dramatizeze articolul dar invers, de la sfârșit la 
început. Au la dispoziție 20 de minute pentru pregătire.

• Grupurile interpretează scenele pregătite. Ceilalți participanți și 
participante comentează asupra celor văzute, pun întrebări și își 
împărtășesc părerile.

• Treceți la discuție.

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum a fost sarcina?
• Cum v-ați simțit în timpul pregătirii?
• Cât de dificil a fost să interpretați articolul în acest fel?
• Ce observații aveți despre toate interpretările?
• Ce v-a surprins când ați văzut piesele celorlalte grupuri?
• Ce perspectivă nouă ați descoperit asupra articolului?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de Teatru Ziar? 
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Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări
• Ca alternativă, propuneți grupului sarcina de a-și imagina un sfârșit 

diferit față de cel din articol. Grupul poate interpreta povestea ințială 
și una alternativă sau puteți invita publicul să vină pe scenă și să 
propună sfârșituri alternative pentru articol. În versiunea aceasta, 
puteți discuta, în debrief, despre aspecte referitoare la ce s-ar putea 
face în anumite situații, pentru a schimba cursul evenimentelor, 
pentru a acționa și interveni înainte să fie prea târziu.
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Titlu: 
Media în genuri diferite 

(60-90 de minute) 

Obiective: A stimula creativitatea de grup; a pregăti pentru 
interpretare; a dezvolta abilități de improvizație și actorie; a analiza 
materiale media din perspective diferite; 

Detalii și descrierea activității:
• Împărțiți participanții/tele în grupuri de câte 4-5 persoane.
• Fiecare grup primește un articol (despre un eveniment curent /știri 

relevante) care are suficiente detalii despre desfășurarea evenimentelor 
descrise.

• Au la dispoziție 20 de minute pentru a citi articolul, a distribui rolurile 
în grup și a improviza povestea prezentată în articol în maximum 2 
minute.

• Într-o cutie, pregătiți o serie de hârtii pe care sunt notate diferite 
genuri:  acțiune, aventură, comedie, dramă, fantezie, istoric, de groază, 
SF, thriller, romantic, musical, telenovelă, documentar, etc.

• După scurgerea timpului de pregătire, un grup vine pe scenă și 
interpretează. Întrebați restul persoanelor dacă scena este clară; dacă 
au întrebări și ce gen cred că a reprezentat. După comentariile scurte 
din partea publicului, grupul de actori/actrițe alege o hârtie din cutie 
și repetă piesa, de data aceasta reprezentând genul de pe hârtia aleasă. 
Întrebați grupul dacă au comentarii despre felul în care s-a schimbat 
articolul.

• În funcție de numărul de grupuri, fiecare grup poate primi 2 genuri 
diferite, înainte de a trece la următoarea piesă.

• Treceți la discuție. 

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum vi s-a părut exercițiul?
• Ce a fost ușor?
• Ce a fost cel mai dificil?
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• Ce observații generale aveți despre interpretări?
• Ce v-a surprins?
• Ce perspective noi ați descoperit asupra articolului prezentat?
• În ce fel s-a schimbat înțelesul articolului când a fost interpretat 

conform altui gen? Ce ne spune acest fapt? 
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări
• În funcție de profilul grupului și de articolele pe care doriți să le 

utilizați, gândiți-vă cu atenție dacă vreți să adăugați, ca opțiuni, 
genuri care sunt comice și amuzante, întrucât acest fapt poate duce 
la prezentarea unor evenimente serioase (ce reprezintă situații de 
opresiune ale oamenilor) din perspectivă comică. 
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Titlu: 
Reporteri/e versus comentatori/oare 

(60 de minute) 

Obiective:  A stimula creativitatea de grup; a pregăti pentru interpretare; 
a dezvolta abilități de improvizație și actorie; a analiza materiale media 
din perspective diferite; a reflecta asupra rolului consumatorilor/oarelor 
de media și a jurnalismului participativ; 

Detalii și descrierea activității:
• Împărțiți participanții/tele în 2 grupuri. Un grup reprezintă Reporterii/

ele, iar celălalt reprezintă Comentatorii/oarele.
• Rolul Reporterilor/elor este acela de a relata diferite știri și povești. 

Pot face asta utilizând materiale media oferite pe loc de voi sau din 
știrile recente pe care le cunosc din ultimele câteva zile.

• Rolul Comentatorilor/oarelor este acela de a comenta, în timp real, 
cele spuse de Reporteri/ere; în mod similar cu ceea ce se întâmplă 
pe rețelele de socializare sau pe unele site-uri de știri, după ce este 
publicat un articol și poate comenta oricine.

• Procesul este următorul: un/o reporter/ă se duce pe scenă și începe să 
comunice, din rolul său, anumite evenimente care s-au petrecut recent. 
Are la dispoziție 1-2 minute pentru a oferi detalii. La semnalul vostru, 
un/o comentator/oare se duce pe scenă și începe să comenteze asupra 
subiectelor abordate de Reporter/ă. Reporterul/a poate răspunde la 
comentarii sau poate continua ca înainte.

• La semnalul vostru, alt/ă Reporter/ă ia locul persoanei de pe scenă; 
puteți permite prezența a 2 sau 3 Reporteri/e pe scenă simultan 
(pentru a evidenția și volumul de știri/informații la care suntem expuși/
se în același timp). Situația este la fel pentru Comentatori/oare, sunt 
înlocuiți/te sau permiteți prezența mai multora pe scenă simultan. 
Folosiți-vă intuiția pentru a decide cum e mai bine să procedați, pe 
baza desfășurării procesului și a interesului grupului.  

• După 30-40 de minute, treceți la discuție.
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Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum v-ați simțit în timpul exercițiului?
• Ce a fost dificil pentru voi și de ce?
• Ce observații generale aveți despre improvizații?
• Ce v-a surprins?
• Cât de realiste au fost improvizațiile?
• Puteți da exemple?
• Care este rolul Comentatorilor/oarelor în viața reală? Ce pot influența 

sau declanșa?
• Sunteți Comentatori/oare în viața reală?
• Dacă da, ce fel de comentatori/oare sunteți? Puteți da exemple?  
• Ce ar trebui să învețe sau să preia reporterii sau producătorii de media 

de la comentatori/oare?
• Ce nu ar trebui să preia?
• Cât de participativă ar trebui să fie producerea de conținuturi media?
• De ce?
• Ce putem folosi din această activitate în procesul nostru de Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări
• Dacă unele persoane din grup sunt nou-venite, pot participa ca public, 

fără vreun rol, oferind comentarii din perspectiva lor.
• Puteți scrie stiluri diferite de a comenta sau relata (ex. agresiv, suportiv, 

critic, ignorant, filosofic, etc.) pe hârtii, care pot fi alese dintr-o cutie 
de către persoane când merg pe scenă, pentru a a da un anumit ton 
interpretării lor.
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Titlu: 
Hai să creem un articol împreună 

(60 de minute) 

Obiective: A stimula creativitatea de grup; a pregăti pentru 
interpretare; a dezvolta abilități de improvizație și actorie; a analiza 
materiale media din perspective diferite; 

Detalii și descrierea activității:
• Împărțiți participanții/tele în 2 grupuri (preferabil între 5 și 10 persoane).
• În grupuri, participanții/tele trebuie să creeze un articol împreună. O 

persoană din grup începe cu o propoziție, următoarea persoană continuă 
cu altă propoziție și tot așa. La fiecare 3 persoane, cel/cea care e la rând 
trebuie să schimbe unghiul/perspectiva articolului.

• În acest timp, în paralel, celălalt grup trebuie să interpreteze ce spune 
primul. Pot dramatiza individual sau împreună; sunt liberi să improvizeze 
pe loc orice alcătuiește celălalt grup.

• Puteți propune un subiect grupului sau le puteți oferi prima propoziție, 
astfel încât să abordeze subiectele dorite de voi.

• Oferă fiecărui/ei participant/e unul sau mai multe adjective pe care să le 
utilizeze în timpul creării articolului, oricând le vine rândul. 

• Alocă 10 minute fiecărui grup pentru sarcină, în funcție de numărul de 
persoane, poate însemna între 2 și 4 propoziții pentru fiecare persoană.

• Realizați 2 runde pentru fiecare grup, cu câte un subiect diferit de fiecare 
dată, apoi treceți la discuții.
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Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum a fost exercițiul pentru voi?
• Cum v-ați simțit în timp ce creați articolul?
• Dar interpretându-l?
• Ce a fost dificil?
• Ce impresii aveți asupra articolelor finale?
• Cum au prins formă articolele?
• Cum s-a schimbat desfășurarea acțiunii?
• Ce fel de unghiuri, perspective diferite au fost adăugate pe parcurs?
• Ați dorit să schimbați direcția articolului și nu ați reușit? Puteți da 

exemple?
• Seamănă vreunul dintre articolele create sau vreo parte din ele cu ceva 

din viața reală?
• Puteți da exemple?
• Ce alte insighturi aveți din exercițiu?
• Ce putem folosi din această activitate în procesul nostru de Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări
• Se întâmplă adesea ca grupul ce interpretează să anticipeze ce urmează, 

influențând următoarea propoziție creată. Dacă observați asta, cereți 
creatorilor/oarelor în runda a doua să participe cu ochii închiși sau 
stând cu spatele la grpupul ce interpretează.

• Dacă este posibil, cereți ca o persoană din afara grupului să scrie 
textul creat pentru a-l folosi în timpul discuției și ca punct de referință 
în activitatea viitoare.

• Dacă doriți să ajutați grupul să țină minte când e timpul să schimbe 
unghiul, puteți semnala de fiecare dată.

• Puteți încerca o versiune în care toate persoanele schimbă unghiul 
articolului; în felul acesta, va fi mai dificil să obțină un text coerent, 
dar vor exista mai multe unghiuri de abordare a subiectului. 
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Titlu: 
Știri cu protagoniști/ste adevărați/te 

(40-60 de minute) 

Obiective: A stimula creativitatea de grup; a pregăti pentru 
interpretare; a dezvolta abilități de improvizație și actorie; a analiza 
materiale media din perspective diferite; 

Detalii și descrierea activității:
• Cereți unui grup de voluntari/e să fie pregătiți/te să participe la activitate.
• Oferiți un articol unui/unei voluntar/e; de preferat un articol cu care 

doriți să lucrați pentru piesa voastră de Teatru Ziar.
• Voluntarul/a se duce pe scenă și începe să citească lent articolul.
• În momentul în care articolul menționează o persoană, alt/ă 

voluntar/ă vine pe scenă și începe să interpreteze ceea ce face sau 
trăiește persoana din articol. Unul câte unul, oamenii menționați în 
articol apar pe scenă și improvizează povestea întreagă.  

• În cazul în care detaliile din articol sunt insuficiente, voluntarii/ele 
pot completa din propria imaginație.

• Când articolul a fost citit în întregime, primul/prima voluntar/ă 
acționează ca reporter/ă pe teren și le pune întrebări protagoniștilor/
protagonistelor din articol. Publicul poate comenta și pune întrebări. 

• Opriți procesul când vă pare că s-au epuizat răspunsurile; continuați 
cu o a doua rundă, cu voluntari/e diferiți/te. Apoi treceți la discuție. 

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum vi s-a părut exercițiul?
• Cum v-ați simțit?
• Ce impresii aveți despre interpretările articolelor?
• Dar despre interviurile cu protagoniștii/stele?
• Ați observat vreo perspectivă nouă asupra subiectului? 
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• A lipsit ceva din poveste care nu a apărut în articol?
• Au fost întrebări care au rămas fără răspuns sau care nu au fost puse?
• Ce alte insighturi aveți din exercițiu?
• Ce putem folosi din această activitate în procesul nostru de Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări
• În funcție de numărul de participanți/te și de interesul acestora, 

împărțiți grupul în părți egale, fiecare nou grup având un articol. 
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Titlu: 
Reportaje de pe teren 

(60 de minute) 

Obiective: A stimula creativitatea de grup; a pregăti pentru 
interpretare; a dezvolta abilități de improvizație și actorie; a reflecta asupra 
rolului reporterilor/elor de teren; 

Detalii și descrierea activității:
• Împărțiți participanții/tele în 2 grupuri. Un grup este publicul iar 

celălalt improvizatorii/oarele.
• În grupul de improvizatori/oare, 1 sau 2 persoane preiau rolul de 

reporteri/e, care merg pe teren și transmit de la locul acțiunii.
• “Locul acțiunii” poate fi reprezentat de diferite locații inspirate de lecura 

materialelor media; bar, plajă, piață, companie, restaurant, hotel, graniță, 
poliție, avion, autobuz, tren, stradă, școală, spital, fabrică, locuință, 
parlament, municipalitate, zone de conflict, tabere de refugiați, locuri 
de întâlnire a oficialilor, un protest, o conferință de presă, etc.

• Restul de improvizatori/oare trebuie să aleagă rolul pe care îl au în 
acel loc și să improvizeze liber scena. La semnalul vostru, anunțați 
că deodată circumstanțele se schimbă la locul acțiunii; încep să aibă 
loc diferite evenimente naturale sau create de om, cum ar fi: ploaie, 
furtună de nisip, viscol, tornadă, incendiu, inundație, cutremur, 
invazie de lăcuste, ceață, erupții vulcanice, avalanșă, accident 
aviatic/de autobuz/de tren, întreruperea serviciilor (electricitate, 
apă, comunicații, semnale, etc.), agenți biologici, scurgeri chimice, 
deversări de petrol, atacuri armate, explozii, contaminări, etc. 
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• Când evenimentul periculos respectiv este anunțat, voluntarii/
ele trebuie să improvizeze conform situației noi. În acest moment, 
reporterii/erele trebuie să furnizeze informații publicului despre 
ceea ce se întâmplă; pot lua interviuri sau pot doar observa și relata 
evenimentele; 

• Schimbați de câteva ori circumstanțele grupului, înainte de a trece la 
runda a doua.

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum vi s-apărut exercițiul?
• Cum a fost să improvizați?
• Cum a fost să fiți reporter/ă?
• Ce impresii aveți despre felul în care au fost interpretate situațiile?
• Dar despre reportaje?
• A semănat vreuna dintre improvizații cu viața reală?
• Puteți da exemple?
• Care sunt gândurile voastre despre rolul reporterului/erei de teren?
• Care sunt dificultățile cu care se confruntă pentru a relata, în mod 

complet și obiectiv, ce se petrece pe teren?
• Ce alte insighturi aveți din acest exercițiu?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări
• Majoritatea exemplelor de circumstanțe sunt negative dar, dacă pare 

necesar, puteți folosi exemple pozitive sau chiar unele fantastice, ex. bani 
care cad din cer, zâne și îngeri care apar, toți oamenii sunt contaminați 
cu fericire și bucurie, nu mai există probleme în lume, etc.

• Fiți conștienți/ente dacă există vulnerabilități în grup care pot fi 
atinse de circumstanțele create, cum ar fi atacuri armate, contaminări, 
accidente, etc., pentru a fi pregătiți/te să le gestionați sau pentru a 
alege alt tip de eveniment posibil.
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Emoții

Titlu: 
Reacționând la știri 

(30-50 de minute) 

Obiective: A exprima o varietate de emoții într-un interval scurt de 
timp; a pregăti pentru interpretare; a stimula imaginația; a reflecta asupra 
rolului mass-mediei în viața emoțională a oamenilor;

Detalii și descrierea activității:
• Pregătiți în avans o listă cu articole din diferite ziare/surse media. 

Alegeți tipuri diverse de titluri, pozitive, negative, înfricoșătoare, 
neutre, etc. Este bine să aveți un amestec de titluri cu fotografii și fără. 
Adunați în jur de 20.

• Proiectați titlurile pe perete.
• Participanții/tele se plimbă prin încăpere și ar trebui să poată vedea ce 

este proiectat pe perete tot timpul.
• Odată ce un titlu este proiectat, invitați grupul să își identifice reacția 

emoțională la textul respectiv și să o interpreteze corporal. Pot continua 
să meargă sau pot sta pe loc. Trebuie să exprime emoția respectivă 
atâta timp cât este proiectat titlul. Cereți grupului să privească în jur 
și să observe cum au reacționat și celelalte persoane la știre.

• Pentru fiecare titlu acordați cam 1 minut în care grupul să reacționeze 
și să își exprime emoțiile.

• După ce a fost proiectat tot materialul, invitați grpupul să se așeze 
formând un cerc și treceți la discuție.
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Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum a fost exercițiul pentru voi?
• Ce fel de emoții ați trăit? Cum vă simțiți acum?
• Cât de ușor a fost să identificați reacția emoțională pentru fiecare text?
• Care a fost cel mai dificil?
• Ce ați observat în timpul activității?
• În ce măsură s-a suprapus reacția voastră emoțională cu a altor 

persoane?
• Ați observat diferențe mari în grup la anumite titluri? Puteți da 

exemple?
• Cât de des reflectați asupra impactului emoțional al conținutului 

media asupra voastră?
•  Se întâmplă ca cineva să evite un anumit tip de articole din acest 

motiv? Puteți da exemple?
• Cât de sensibilizați sau desensibilizați credeți că sunt oamenii în 

raport cu conținutul media?
• Credeți că sunt știri care ar trebui să trezească mai multă emoție în 

oameni, dar nu o fac? De ce?
• Ce ar face oamenii legat de acele subiecte, dacă ar simți mai mult?
• Care este cel mai important lucru pe care ați vrea să îl faceți diferit de 

acum înainte în legătură cu conținutul media la care sunteți expuși/
se zilnic?

• Ce putem folosi din această activitate în procesul nostru de Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări
• Activitatea poate fi organizată ca un exercițiu scurt de lucru cu 

emoțiile, fără o discuție mai profundă după.
• Puteți lucra doar cu imaginile emoțiilor; la vederea unui titlu, 

participanții/tele creează o sculptură corporală care reprezintă 
emoțiile lor. Ca alternativă, participanții/tele pot lucra în perechi, 
creând o imagine comună.

• Activitatea poate fi transformată în exercițiu de improvizație, invitând 
participanții/tele să interacționeze plecând de la emoțiile pe care le 
trăiesc ca reacție. Au voie să vorbească despre știri, subiecte, etc.
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Titlu: 
Reacții la platforme de socializare 

(60 de minute) 

Obiective: A exprima o varietate de emoții într-un interval scurt 
de timp; a pregăti pentru interpretare; a stimula conectarea în grup; a 
stimula imaginația; a reflecta asupra rolului platformelor de socializare în 
viețile noastre; 

Detalii și descrierea activității:
• Pregătiți o colecție de ziare sau articole orientate pe o varietate de 

subiecte, din diferite unghiuri, etc. 
• Invitați participanții/tele să aleagă un articol care îi/le interesează; 

ceva ce ar putea împărtăși pe o rețea de socializare (sau cu prietenii/
ele din viața reală).

• Rând pe rând, participanții/tele vin în fața grupului. Au trei opțiuni 
de acțiune (similar cu publicarea pe rețele de socializare)
 ӹ Să arate articolul grupului (fără să spună ceva)
 ӹ Să arate articolul grupului și să spună ceva despre acesta
 ӹ Să arate articolul grupului și să citească o parte cu voce tare

• Pot utiliza doar una dintre opțiuni. Au la dispoziție între 30 și 60 de 
secunde (în funcție de numărul de persoane din grup) 

• În acest timp, ceilalți mebri ai grupului trebuie să reacționeze la fel 
cum ar reacționa dacă ar vedea articolul online. Pot utiliza oricare 
dintre emoțiile pentru care platformele de socializare oferă opțiuni de 
reacție (îmi place, ador, îmi pasă, furie, râsete, surprindere, tristețe), 
pot crea una nouă sau pot să nu reacționeze deloc. Ar trebui să arate 
aceste reacții facial/corporal, comunicând clar emoția.

• În plus, participanții/tele pot utiliza cartonașe pe care scrie SHARE și 
COMMENT, pe care să le arate pe lângă reacția emoțională.

• După ce au prezentat toate persoanele, treceți la discuție.
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Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum vă simțiți? Care sunt impresiile voastre după acest exercițiu?
• Cum a fost să stați în fața grupului?
• Cum a fost să reacționați la acțiunile celorlalte persoane?
• Ce a fost diferit aici față de ce se întâmplă online?
• Cât de des reacționați (vă place, vă încântă, vă înfuriați, etc.) la 

diferite postări pe rețele de socializare din partea prietenilor/elor, 
cunoștințelor sau oamenilor necunoscuți?

• Ce simboluri folosiți cel mai adesea pentru reacții? A fost la fel acum?
• Când faceți asta? Ce criterii folosiți în acest sens? Ați utilizat aceleași 

criterii acum?
• Cât de des publicați ceva pe contul vostru? Ce criterii aveți în acest 

sens? Le-ați aplicat și aici, când ați ales articolul?
• De ce ați ales acel articol?
• Dacă nu publicați – de ce nu publicați?
• Cât de des împărtășiți sau comentați la postările altor persoane?
• De ce împărtășiți o postare?
• De ce comentați? Vă implicați în conversații critice în acest fel?
• Dacă nu reacționați, nu comentați, nu împărtășiți ce publică alte 

persoane – de ce nu?
• Este ceva ce ați vrea să faceți diferit de acum înainte, pe rețelele de 

socializare?
• Ce putem folosi din această activitate în procesul nostru de Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări
• Le puteți da timp participanților/telor să ofere detalii despre 

comentariile pe care le fac, pe altă hârtie, apoi includeți acest aspect 
în discuție.

• Puteți modifica planul discuției, abordând subiecte legate de 
dezinformare, distribuirea de știri false, filtrarea prin bula cercului 
social, supra-abundența de informație sau confidențialitate și 
siguranță pe rețelele de socializare.
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Titlu: 
Citirea cu emoții 

(60 de minute) 

Obiective: A explora materiale media prin diferite emoții; a pregăti 
pentru interpretare; a stimula conectarea în grup; a stimula imaginația; 
a reflecta asupra rolului emoțiilor asupra felulului în care consumăm și 
digerăm media; 

Detalii și descrierea activității:
• Împărțiți participanții/tele în grupuri de câte 4 persoane.
• Oferiți fiecărui grup un articol. Articolul poate fi dintr-o serie de 

materiale selectate anterior care pot fi folosite pentru piesă sau un 
articol general pe tema opresiunii.

• Fiecare grup citește articolul celorlalte persoane utilizând diferite 
emoții. Trebuie să împartă articolul în 4 segmente. O persoană începe 
să citească folosind o singură emoție, a doua persoană continuă 
utilizând altă emoție și tot așa.
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• Emoțiile pot fi alese pentru a fi diferite și diverse pentru fiecare grup. 
Puteți folosi acest site pentru idei de emoții propuse grupului: http://
feelingswheel.com/ 

• Când citește un grup, celelalte persoane trebuie să noteze emoția care 
cred că este folosită pentru fiecare segment. După ce a citit fiecare 
grup, întrebați ce au ghicit și comparați ce s-a ales de fapt.

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum a fost acest exercițiu pentru voi?
• Cât de ușor a fost să citiți articolul cu emoțiile date? De ce?
• Cât de ușor a fost să ghiciți emoțiile?
• Cum au schimbat emoțiile diferite înțelesul materialului?
• În ce măsură contează emoțiile asociate cu știri?
• Care este diferența între a citi și a asculta știrile?
• Ce impact are asupra consumatorului/oarei de media?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări:
• Puteți include pentru fiecare grup cuvântul “neutru”, fără vreo emoție, 

apoi discutați cu grupul dacă a fost într-adevăr neutru, ce înseamnă 
neutru în timpul interpretării, etc. Puteți face legătura între acest aspect 
și neutralitatea jurnalistului/ei și să discutați dacă aceasta este posibilă.

• Pentru grupuri avansate, oferiți emoții complexe, mai rar folosite, 
pentru a provoca participanții/tele să își extindă exprimarea 
emoțională.

• Dacă aveți nevoie de un exercițiu de încălzire pentru exprimarea unei 
varietăți de emoții, puteți începe cu activitatea Numărarea emoțiilor. 
Participanții/tele numără, spunând rând pe rând cifra ce urmează; 
fiecare cifră trebuie rostită cu altă emoție decât cele folosite deja. 
Emoțiile pot fi date participanților/telor în avans, dintr-o colecție 
comună, sau pot decide pe cont propriu. Pentru a ajuta grupul să își 
diversifice cunoștințele despre emoții, după ce este rostită o cifră, 
persoana trebuie să numească și emoția folosită.
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Titlu: 
Afectează-ți partenerul/a 

(60 de minute) 

Obiective: A pregăti pentru interpretare; a stimula conectarea în 
grup; a stimula imaginația; a reflecta asupra utilizării materialelor media 
pentru a declanșa emoții; a dezvolta competențe de introspecție; 

Detalii și descrierea activității:
• Pregătiți o colecție de ziare sau de alte materiale media, pe teme 

diferite, din unghiuri diferite, etc. 
• Împărțiți participanții/tele în perechi.
• Fiecare persoană are 10 minute la dispoziție pentru a se pregăti. Trebuie 

să aleagă o emoție sau un sentiment pe care dorește să îl declanșeze 
în partener/ă. Odată ce a decis, trebuie să găsească un material media 
(ex. un articol, o imagine, etc.) pe care să o folosească pentru a-și 
afecta partenerul/a. Partenerii/ele nu trebuie să știe ce emoție doresc 
să invoce. Dacă doresc, pot folosi mai mult de un material; e alegerea 
lor cum folosesc materialele.

• Fiecare participant/ă are 10 minute pentru a purta o conversație cu 
partenerul/a. Odată ce s-a scurs timpul, își pot dezvălui intențiile și 
emoțiile trăite între ei/ele. Schimbă rolurile pentru alte 10 minute.

• Treceți la discuție.
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Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum vă simțiți?
• Care sunt impresiile voastre despre activitate?
• Cum vă simțiți acum?
• Ce emoții ați vrut să provocați în partener/ă?
• Ce observați la emoțiile pe care le-ați ales?
• Ați reușit să vă afectați partenerul/a cu emoția selectată? Cum ați reușit?
• V-ați dat seama ce încerca partenerul/a să trezească în voi? Cum?
• Ce fel de materiale media ați selectat?
• Câte ați folosit?
• Cum le-ați folosit?
• A fost îndeajuns povestea din materialul media sau ați avut nevoie să 

adăugați alte elemente în conversație?
• Ce fel de materiale media sunt “bune” pentru a provoca emoții?
• Ce fel de emoții provoacă cel mai des?
• Sunt asemănări cu tipul de emoții pe care ați încercat să le provocați?
• Care emoții nu sunt ușor de provocat prin media? De ce?
• Ce alte comentarii sau insighturi aveți în urma exercițiului?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar? 

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări
• Ca alternativă, puteți organiza activitatea cerând perechilor să 

efectueze activitatea în fața celorlalți, după care și publicul trebuie să 
ghicească emoția urmărită.

• Puteți aloca emoțiile fiecărui/fiecărei participant/e în avans, aleatoriu; 
în felul acesta, vă asigurați că există o varietate de emoții în exercițiu, 
dar nu mai puteți reflecta asupra felului în care alegerea oglindește 
(sau nu) emoțiile provocate de mass-media în general. 
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Titlu: 
Reacționând la emoții 

(30 de minute) 

Obiective: A pregăti pentru interpretare; a stimula conectarea în grup; 
a stimula imaginația; a reflecta asupra felului în care reacționăm la diferite 
emoții exprimate de alte persoane; a dezvolta competențe de introspecție;

Detalii și descrierea activității:
• Pregătiți etichete pentru participanți/te. Pe fiecare etichetă apare o 

emoție sau un sentiment. Utilizați emoții diverse, de la foarte negative 
la foarte pozitive. 

• Distribuiți etichetele în mod aleatoriu. Participanții/tele trebuie să 
preia emoția și să își pună eticheta într-un loc vizibil.

• La semnalul vostru, participanții/tele încep să meargă prin încăpere. 
Cei/cele fără etichete trebuie să reacționeze la emoțiile notate pe hârtii 
și exprimate de persoanele pe care le întâlnesc. Depinde de ei/ele cum 
reacționează; nu există indicații în acest sens.

• După 5 minute, se schimbă rolurile, puteți folosi aceleași etichete sau 
unele diferite. Procesul se repetă la fel ca în prima rundă.

• După 5 minute, cereți persoanelor cu etichete să le pună deoparte și 
să iasă din roluri. Treceți mai departe la discuție. 

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum vă simțiți în acest moment? Cum a fost exercițiul pentru voi?
• Cât de ușor a fost să interpretați emoțiile respective?
• Cum s-au comportat oamenii față de voi?
• Cum v-a făcut să vă simțiți comportamentul lor? De ce?
• Cum ați reacționat la alte persoane, când ați observat care este emoția? 

Cum v-au făcut să vă simțiți?
•  A fost vreo persoană față de care nu ați știut să reacționați sau față de 

care nu ați dorit să reacționați? De ce?
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• Cât de des reflectați asupra felului în care faceți alți oameni să se simtă 
când voi trăiți o anumită emoție?

• Puteți da exemple?
• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 

Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări:
• În loc de emoții, puteți nota diferite grupuri din societate pe etichete, 

grupuri adesea expuse la stereotipuri negative și la discriminare. Puteți 
adăuga și grupuri care nu se confruntă cu situații similare, pentru a 
compara reacțiile oamenilor. În această versiune, discuția trebuie să 
se refere la stereotipurile și prejudecățile expuse de participanți/te, să 
le pună sub semnul întrebării și să reflecteze asupra contextului mai 
mare al acestor grupuri în societate.
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Titlu: 
Frustrați/te de mass-media 

(90 de minute) 

Obiective: A reflecta asupra felului în care ne face să ne simțim 
mass-media; a pregăti pentru interpretare; a stimula conectarea în grup; 
a stimula imaginația; a reflecta asupra rolului emoțiilor în felul în care 
consumăm și digerăm media; a oferi un spațiu pentru eliberarea de emoții 
negative provocate de mass-media; 

Detalii și descrierea actvității:
• Împărțiți participanții/tele în grupuri de câte 4-5 persoane.
• În grupuri, participanții/tele trebuie să vorbească despre ceea ce îi/le 

frustrează cel mai mult în mass-media, care sunt punctele sensibile 
ce declanșează frustrare și emoții negative, ce niveluri de frustrare 
trăiesc și cât de des li se întâmplă.

• Pe baza acestor împărtășiri, grupurile pregătesc o scurtă interpretare 
care să încorporeze punctele principale din discuția lor. Pot proiecta 
și livra scena în orice manieră doresc. Au la dispoziție 30 de minute 
pentru a sta de vorbă și a pregăti piesa.

• După ce un grup își interpretează scena, restul pot oferi comentarii, 
observații și pot pune întrebări.

Debrief / Sugestii pentru întrebări:
• Cum a fost să efectuați această sarcină pentru voi?
• Cum vă simțiți în acest moment?
• Care a fost procesul vostru?
• Cum ați decis ce să puneți în scenă?
• Ce ați observat la toate piesele?
• Ce asemănări ați observat? Dar deosebiri?
• De ce ne frustrează mass-media?
• Este ceva legat de noi sau de mass-media?
• Ce fel de media nu vă frustrează?
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• Cum poate fi transformată această frustrare în ceva pozitiv? Puteți da 
exemple?

• Ce doriți să faceți diferit data viitoare când simțiți frustrare în 
interacțiunea cu materiale media?

• Ce putem folosi din această activitate pentru procesul nostru de 
Teatru Ziar?

Recomandări pentru utilizarea activității / Adaptări:
• Formatul acestei activități poate fi adaptat pentru alte tipuri de emoții 

puternice declanșate de mass-media, cu care poate fi util să lucrați, 
cum ar fi motivația, bucuria, energia, etc. 
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Remarci finale 

Teatrul Ziar a evoluat de la folosirea ziarelor tipărite, singura formă 
de media disponibilă pentru publicul larg atunci, până în ziua de azi, când 
ziarele tipărite sunt poate cel mai puțin utilizate.

Consumul de media a evoluat de la primire pasivă la cetățeni/ne 
activi/e, care interacționează cu producătorii de media și creează ei/ele 
înșiși/însele conținut media – cu toții producem media în ziua de azi!

Dacă era de neimaginat ca unele lucruri să se întâmple în lumea 
online, în prezent unele se petrec tot mai rar în lumea reală.

Toate acestea s-au petrecut pe parcursul vieții unei singure generații 
- a mea! Încă mă consider tânără, ceea ce înseamnă că în aceeași perioadă 
de timp, dar înspre viitor, se poate întâmpla orice, se poate schimba și 
transforma în feluri de neimaginat în acest moment.

Nu cred că scopul mass-mediei sau teatrului va dispărea! Se vor 
transforma și metamorfoza, la fel ca și până acum. 

Dorința mea este ca acest manual să servească în acest proces, să 
sprijine procese semnificative de schimbare în prezent, să influențeze 
acest viitor de neimaginat într-un mod pozitiv.

Fie ca noi toți/toate să avem energia și motivația de a continua!

Andreea-Loredana Tudorache 
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