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CUPRINS  

-  Unităţi Tematice- 

 

 

 

 Descrierea proiectului  

 Obiectivul general  

 Obiectivele specifice ale cursului 

 Scopul cursului  

 Contextul social. Vidul comunicaţional 

 Dezvoltarea dialogului civic prin tehnica dialogului teatral. Modelul teatral privit ca o 

arma împotriva discriminării 

 Importanţa jocului teatral, a improvizaţiei în dobândirea încrederii de sine  

 Unităţi psiho-pedagogice: Creativitatea – Imaginaţia – Emoţia 

 Aplicaţii: Jocuri de integrare în comunicare. Metode  dialog civic şi de intervenţie 

socială – Metoda teatru forum, Happaning şi Flashmob 

 Bibliografia 

 

Cursul DIALOG CIVIC PENTRU INTEGRAREA NEDISCRIMINĂRII ÎN EDUCAŢIE este 

conceput și structurat astfel încât să răspundă nevoii de consolidare a capacităţii ONG-

urilor de a formula propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern şi de a 

utiliza tehnici inovatoare de combatere a discriminării în educaţie. 
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 DESCRIERE PROIECT: 

“Acces egal la educaţie pentru minorităţile etnice din România” este un proiect finanţat prin 

Programul Operaţional Capacitatea Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: „Administraţie 

publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente”; Obiectiv Specific 2.1: Introducerea de 

sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate 

către beneficiari în concordanţă cu SCAP şi implementat, de către Asociaţia ARES’EL în 

parteneriat Universitatea de Arte din Târgu-Mureş timp de 16 luni, începând cu data de 

04.10.2018. 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem sustenabil de 

incluziune socială a tinerilor cu oportunităţi reduse în general, şi a tinerilor romi, în special. 

Proiectul vizează optimizarea procesului de reforma educaţională în vederea asigurării 

accesului egal la educaţie pentru minorităţile etnice din România prin implicarea activă şi 

creşterea capacităţii a 40 de ONG-uri şi a partenerilor sociali de a formula şi propune politici 

publice în educaţie cu integrarea egalităţii de şanse şi nediscriminării etnice pe toate paliere, 

prin instruirea a 120 de persoane din ONG-uri şi parteneri sociali ce activează în domeniul 

egalităţii de şanse şi nediscriminării, educaţie, tineret, voluntariat şi facilitarea accesului 

acestora la un mecanism de dialog civic pentru alerta a discriminării etnice în educaţie, prin 

desfăşurarea unei campanii de dialog civic şi advocacy pentru formularea, promovarea şi 

acceptarea unei propuneri alternative de politici publice privind combaterea discriminării etnice 

în educaţie, la nivel naţional. 

Proiectul prevede dezvoltarea şi livrarea cursului DIALOG CIVIC PENTRU INTEGRAREA 

NEDISCRIMINĂRII ÎN EDUCAŢIE către 120 pers din 40 de ONG-uri şi parteneri sociali care 

activează în domeniul egalităţii de şanse şi nediscriminare, educaţiei, tineret şi voluntariat  şi 
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participarea a 120 de reprezentanţi ai acestora la 16 de sesiuni de curs în toate cele 8 regiuni de 

dezvoltare ale României. 

 OBIECTIVE SPECIFICE ALE CURSULUI 

Scopul acestui curs este acela de a creşte capacitatea funcţională şi organizaţională a membrilor 

ONG-urilor în vederea eficientizării proceselor de combatere a discriminării etnice şi de 

promovare a egalităţii de şanse în educaţie, tineret şi voluntariat.  

a. Nevoi unei abordări integratoare în acţiunile de promovare a anediscriminării entice şi a 

accesului egal la educaţie al persoanelor aparţinândminorităţilor entice din România.  

b. Nevoii de a opri deteliorarea continuă a dialogului civic şi adoptarea politicilor publice 

fără consultare cu societatea civilă. 

Sesiunile de formare urmăresc creşterea capacităţii a 40 de ONG-uri şi parteneri sociali care 

activează în domeniul egalităţii de şanse şi nediscriminare, educaţiei, tineret şi voluntariat de a 

se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de 

Guvern în educaţie prin dezvoltarea şi livrarea către 120 pers din cele 40 ONG-uri vizate de 

sesiunea de instruire. 

 GRUPUL ŢINTĂ 120 pers din 40 de ONG-uri, reprezentând personalul activ al ONG-

urilor şi a partenerilor sociali care activează în domeniul egalităţii de şanse şi 

nediscriminare, educaţie, tineret, voluntariat şi personal din autorităţile şi instituţiile 

publice cu rol relevant în nediscriminare şi educaţie. 

 Noţiuni şi concepte cheie: ONG, diversitate, discriminare, toleranţă, dialog civic, 

integrare, egalitatea de şanse, model teatral, improvizaţie etc. 

* 
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 PARTENERI:  

Asociaţia ARES’EL, Ploieşti şi   

Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş 

Descriere:  

Asociaţia ARES’EL din Ploieşti  

s-a constituit în scopul creşterii gradului de implicare al tinerilor la viaţa societăţii sub toate 

formele de manifestare ale acesteia. Printre obiectivele asociaţie se regăsesc: sprijinirea tinerilor 

romi pentru creştrea şanselor acestora de participare la viaţa societăţii şi incluziunea lor socială, 

precum şi monitorizarea politicilor publice din domeniul tineretului şi al incluziunii sociale a 

grupurilor vulnerabile.  

 Are experienţă de peste 7 ani în lucrul cu comunităţile dezavantajate în special 

comunitatea rromă, toate activităţile şi proiectele desfăşurate până în prezent fiind 

adresate acestor persoane şi fiind implementate în sistem de voluntariat.  

 A militat pentru acces egal la educaţie al tinerilor romi din comunităţile marginalizate. 

 A initiat şi coordonat campanii de promovare a voluntariatului, combaterii discriminării, 

protectiei mediului, metodelor inovatoare de educaţie non-formală şi informală, 

metodelor de educatie incluzivă.  

 Asociatia ARES’EL deţine experienţa în domeniul incluziunii tinerilor care aparţin 

grupurilor vulnerabile în special tinerii romi, combaterea discriminarii. 

 

Universitatea de Arte din din Tîrgu-Mureş (U.A.T.)  

funcţionează, conform H.G. 966/29.09.2011 cu două facultăţi, Facultatea de arte în limba 

româna şi Facultatea de arte în limba maghiară, oferind programe de studiu la nivelul ciclurilor 

de licenţă, masterat şi doctorat în domeniul artelor teatrale, muzicale, vizuale şi stiinţele 

comunicării.  
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 Caracterul multicultural, bilingv româno-maghiar al U.A.T. aduce proiectului expertiza 

sa în integrarea persoanelor aparţinând minorităţii maghiare în învăţământul superior.  

 U.A.T are în planul de scolarizare atât cursuri de management, cât şi cursuri de arte 

teatrale aplicate în pedagogie, cu focus pe incluziunea grupurilor vulnerabile. Acestea 

vor fi adaptate nevoilor proiectului de instruire a personalului din ONG-uri şi partenerii 

sociali din educaţie pentru facilitarea accesului egal la educaţie pentru minorităţile 

etnice din România.  

 U.A.T. are experienţa relevanta în formare (peste 70 de ani de învăţământ superior) şi în 

elaborarea şi implementarea de politici interne de management şi incluziune a 

minorităţilor etnice în învăţământul universitar (planuri de şcolarizare pentru studii 

bilingve, centru de consiliere etc.) 
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 DESCRIERE FORMATOR: 

Dr. Radu OLĂREANU - Universitatea de Arte din Târgu-Mureş 

E-mail: radu_olareanu@yahoo.com 

 

Conf.univ.dr. Radu OLĂREANU, a absolvit Institutul de Teatru din Tîrgu-Mureş 

specializarea arta actorului în 1991. În 1999 a absolvit în cadrul aceleaşi universităţi 

specializarea regie de teatru. A fost actor al Teatrului Naţional din Iaşi, Teatrului Tineretului 

Piatra-Neamţ şi al Teatrului Naţional din Tîrgu-Mureş. A lucrat ca regizor la mai multe teatre 

din ţară şi la Teatrul “Studio” al Universităţii de Arte din Tîrgu-Mureş un număr de peste 30 

de spectacole. Din anul 1993 desfăşoară activităţi didactice de curs la Universitatea de Arte din 

Tîrgu-Mureş, în arta actorului şi a improvizaţiei scenice. A predat şi la secţia de regie, cursuri 

de arta actorului. Radu OLĂREANU are o activitate de 28 de ani în domeniul practicii teatrale, 

cercetării artistice şi al învăţământului teatral. 

 

Cred că este cea mai importanta cale de a ajunge mesajul direct, fără ocolişuri, chiar dacă 

spune adevaruri grele, uneori,  dureroase,  este de a-l pune pe privitor şi pe actant în faţa 

unor evidenţe pe care în mod normal are tendinţa sa le eludeze, să le camufleze, 

ascunzându-le. Tocmai de aceea în ceea ce priveşte discriminarea etnică, cu precadere a 

populaţiei de rromi, trebuie să spunem lucrurilor pe nume şi să facem ca prin mijloacele 

pe care ni le pune la dispoziţie arta actorului, arta spectacolului de teatru în general să 

capacităm sufletul omenesc, emoţia noastră , gândurile noastre scoase din adormire, 

memoria noastră şi să facem din aceste extraordinare capacităţi ale noastre o lume mai 

bună şi, în special, mai tolerantă. Sunt sigur ca acest curs va pune în limite normale 

dialogul adevarat, şi va reuşi să repună persoanele care vor beneficia de el în poziţia sau 

poziţiile de egalitate socială, de egalitate umană şi de respect pentru semeni. – R.Olăreanu 

 

mailto:radu_olareanu@yahoo.com
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ARHITECTURA TEMATICĂ A CURSULUI 

 

Sensibilizarea şi conştientizarea necesităţii dezvoltării durabile 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă este unul foarte complex. Punctul de plecare îl 

reprezintă preocuparea faţă de tot ceea ce reprezintă mediul înconjurător în spaţiu, dar şi în timp 

de-a lungul generaţiilor. Iniţial s-a dorit ca dezvoltarea durabilă să fie o potenţială soluţie la 

criza ecologică şi degradarea accelerată a mediului înconjurător, urmare a exploatărilor 

excesive uneori justificată alteori nejustificată a resurelor naturale. În prezent conceptul s-a 

extins asupra calităţii vieţii în toată complexitatea sa atât sub aspect material (economic) cât şi 

spiritual (social, cutural, artistic etc.). Ideea care stă la baza acestui concept este aceea de a 

asigura o calitate mai bună a vieţii atât pentru generaţia prezentă cât şi pentru generaţiile 

viitoare. În esenţă, dezvoltarea durabilă îşi propune ca orice raport ori relaţie ce se stabileşte 

între om şi mediu înconjurător în prezent sau de-a lungul timpului să fie stabilite în baza unor 

principii sustenabile, echitabille şi echilibrate. „Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care 

urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare 

de a-și satisface propriile nevoi.”1 În acest sens, remarcăm faptul că fiecare dintre noi putem să 

contribuim la dezvoltarea durabilă prin modul cum gândim și acționăm în fiecare zi atât în 

raport cu mediul înconjurător cât și în raport cu ceilalți oameni. Este important să fim conștienți 

de ce se întâmplă în jurul nostru și să adoptăm o „gândire de durată” față de mediul înconjurător 

și față de lumea în care vrem să trăim.  

 

 

                                                             
1 V. Raportul „Viitorul nostru”, cunoscut și sub numele de „Raportul Brundtlan” al Comisiei Mondiale pentru 

Mediu și Dezvoltare (WCED). Disponibil online la URL: http://mom.gov.af/Content/files/Bruntland_Report.pdf  

http://mom.gov.af/Content/files/Bruntland_Report.pdf
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Contextul socio-economic-cultural 

În cadrul acestei unităţi tematice vom defini concepite cu care vom opera: diversitate, 

discriminare, dialog, integrare etc., pe de o parte pentru a cunoaşte sensul şi a înţelege 

semnificaţia acestora, iar pe de altă parte pentru a avea proprietatea termenilor cu care operăm.  

 

În România, din punct de vedere etnic, cea mai discriminată minoritate este cea romă. În 

raportul din 2017, Amnesty International punctează discriminarea romilor ca fiind în continuare 

sistemică, evacuările forţate şi accesul inegal la educaţie fiind principalele probleme 

identificate. Conform recensământului din 2011, cele mai numeroase etnii sunt românii, 

maghiarii şi romii.  

În rândul persoanelor care s-au declarat cetăţeni români, ponderea celor cu studii superioare 

este de 14,8%, 10,2% în rândul persoanelor care s-au declarat de etnie maghiară, iar în rândul 

pers care s-au declarat romi ponderea este de doar 0,7% (adică 3.397 cetăţeni români aparţinând 

minorităţii rome cu studii superioare identificate în recensământ).  

La polul opus, în rândul pers care s-au declarat cetăţeni români cu vârstă de peste 10 ani, 

ponderea celor analfabeţi este de 1%, 0,8% în rândul pers care s-au declarat de etnie maghiară, 

iar analfabetismul în rândul persoanelor care s-au declarat romi cu vârstă de peste 10 ani este de 

14,1% (unul din şapte).  

Principala cauză este sărăcia, dar aceasta este cumulată frecvent cu discriminarea.  

Conform “Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din 

România” elaborat de Banca Mondială în 2014 pentru fundamentarea “Strategiei naţionale 

privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020”, aproape o treime din populaţia 

României se află în risc de sărăcie, iar romii prezintă cel mai ridicat risc de sărăcie dintre toate 

etniile, în rândul copiilor romi acesta se ridică la 37.7% faţă de 4.3% rata naţională.  
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Riscul de sărăcie combinat cu discriminarea etnică la care sunt supuşi romii conduc la acces 

inegal la educaţie şi astfel perpetuarea situaţiei.  

Urgenţa facilitării accesului egal la educaţie pentru minorităţile etnice din România cu focus pe 

etnia romă este implicită, iar soluţia trebuie căutată în politici naţionale, de modificare 

structurală a sistemului de educaţie prin parteneriat civico-social real şi eficient.  

Pe fondul nevoii de dezvoltare a unui dialog civic şi social eficient şi promovării 

nediscriminării în educaţie, în vederea dezvoltării capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali 

de a formula propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern, Universitatea de Arte 

din Târgu-Mureş (U.A.T), în calitate de partener al proiectului dezvoltă 2 (două) programe de 

training corelate cu problemele GT (lipsa dimensiunii etnice în acţiunile sale – mai ales în ceea 

ce priveşte partenerii sociali, neînţelegerea fenomenului privind egalitatea de şanse şi accesul 

inegal la educaţie al persoanelor aparţinând minorităţilor etnice în complexitatea lui, 

incapacitate de răspuns la propunerile de politici publice iniţiate de Guvern, necunoaşterea şi 

neutilizarea mecanismelor de dialog civic), obiectivele proiectului şi POCA.  

Vidul comunicaţional ca principala sursă de discriminare 

 

Se discută tot mai mult despre rolul educaţiei interculturale în formarea personalităţii 

tinerilor şi, nu numai.Valorile educaţiei fără discriminare sunt în totalitate –valori morale. O 

definiţie importantă a educaţiei în acest context ne-o oferă Kant, educaţia fiind în viziunea sa 

,,calea omului catre umanitate”. De cele mai multe ori se ajunge în şcoli şi în diferite alte locuri 

cu stereotipuri deja formate. De mici aud de la părinţi: ,,dacă nu eşti cuminte te dau la ţigani”, 

,,miroşi ca ţiganii”, ,,vorbeşti ca la uşa cortului”.  Din acestă perspectivă, etnia rromă este cea 

mai condamnată la stereotipuri.  
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Discriminarea este considerată a fi produsul stratificării sociale bazată pe distribuţia 

inegală a puterii, statusului şi bogatiei între grupuri (Bouhris,Turner,Gagnon-1997). 

Psihologul Muzafer Sherif a elaborat teoria conflictelor reale cu ajutorul careia susţine 

că discriminarea apare în condiţiile competiţiei pentru resurse limitate care există între două 

grupuri. În acest context indivizii tind să favorizeze membrii propriului grup. Psihologul Henry 

Tajfel susţine că teoria identităţii sociale se bazează pe o distinctiv fundamental între procele de 

grup şi procesele interpersonal. Comportamentul social şi relaţiile dintre indivizi variază pe un 

continuum ale cărui extreme sunt de o parte, relaţii strict personale, iar de cealaltă parte prin 

comportamentul de grup stereotip şi etnocentric.  

Vidul comunicaţional tinde să devină în societatea noastră o armă periculoasă, ce duce 

individul la înstrăinare, la ura de rasă, la compotamente antisocial. Discriminarea etnică 

trebuie combatută constant prin aducerea în prim plan a valorilor umane, a respectării 

celuilalt indifferent de rasă, religie, convingeri morale. Este un echilibru fragil, dar 

obligatoriu, vital de menţinut.  

 Un rol extrem de important în combaterea discriminarii etnice în promovarea egalităţii de 

şanse, în dezvoltarea creativităţii individuale, a personalităţii individului, dar şi a grupului din 

care face parte, îl au ONG-urie.  

Şi aici ar fi identificate câteva scopuri: 

 Implicarea persoanelor, prin intermediul jocului teatral, în ceea ce înseamn 

cunoaşterea de sine  

 Importanţa dialogului social între persoane din grupuri diferite prin cunoaştere 

directă în cadrul unor exerciţii şi teme teatrale 
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Obiective: 

 Găsirea unui răspuns inovator la problemele sociale ale minorităţilor etnice în sensul 

utilizării tehnicilor artistice de combatere a dimensiunilor etnice în educatie şi 

dezvoltarea dialogului civic pe baze solide, de cunoaştere profundă a multietnicitătii 

din ţara noastră. 

 Crearea capacităţilor de auto-cunoaştere, precum şi capacitatea de a-ţi cunoaşte şi 

identifica cu uşurinţa interlocutorul. Identificarea se refera la recunoaşterea stărilor, 

atitudinilor, gesturilor.         

 Descoperirea stărilor şi atitudinilor din viaţa de zi cu zi vor fi transpuse în practică cu 

ajutorul mecanismelor de auto-cunoaştere, de exemplu: observaţia, memoria afectivă, 

emoţia, imaginaţia etc., iar aspectele de relaţionare, interacţiune şi coumnicare prin 

jocul de improvizaţie şi teme de joc.   

Dezvoltarea dialogului civic prin tehnica dialogului teatral.  

Modelul teatral privit ca o arma împotriva discriminării 

 

 

    a) Tematici:  non-discriminare, acceptare, diferente de opinii. 

    b) Secventa teatrală: situaţii ludice (exerciţii de improvizaţie verbale şi nonverbale) 

    c) Dialog şi interacţiune: happening şi flashmob 

 

Discriminarea – Este o acţiune care presupune un tratament diferit, nedrept faţă de persoane 

din cauza apartenenţei lor la un grup social. Există mai multe forme de comportamente 

discriminatorii, dar toate au comun faptul că implică o anumită formă de excludere sau de 

respingere. Dacă cineva decide să doneze pentru a ajuta copii orfani, dar decide să doneze mai 

puţin, să spunem, pentru un copil negru dintr-o atitudine rasistă, donatorul va acţiona în mod 

discriminatoriu, chiar dacă il ajuta cu bani. Există mai multe forme de discriminare:  
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- Discriminare directă are loc atunci când o persoană este tratată într-un mod mai puţin 

favorabil decât o altă persoană care a fost, este sau ar putea fi într-o situaţie comparabilă, iar 

diferenţa de tratament are la bază oricare criteriu de discriminare prevăzut de legislaţia în 

vigoare.  

- Discriminarea indirectă este orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele care le 

generează, favorizează sau defavorizează nejustificat, supune unui tratament injust sau 

degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de altele care se afla în situaţii 

egale.  

Discriminarea multiplă survine atunci când o persoană sau un grup de persoane sunt tratate 

diferenţiat, într-o situaţie egală, pe baza a doua sau mai multe criterii de discriminare, 

cumulativ.  

Acceptarea de sine ,,Nu putem schimba ceva până când nu acceptăm acel lucru. Condamnarea 

nu eliberează, ci aspreşte” – C. G. Jung – Acceptarea de sine este o moarte şi o renaştere în 

acelaşi timp. Bravo pentru ca lupti, bravo pentru ca încerci, bravo pentru că nu abandonezi 

lupta. Bravo pentru că speri, te ridici după ce cazi, te incurajezi şi o iei de la capăt din nou şi, 

din nou. Nu eşti mai prejos cu nimic faţa de nici un alt om de pe pământ. Poate ţi se pare că ai o 

viaţa foarte diferită, dar asta doar pentru că lecţiile tale de viaţa sunt diferite. Acceptarea de sine 

înseamnă că aici şi acum accept că sunt o persoana puternică, plină de iubire şi potenţial de a 

schimba întreaga lume şi în acelaşi timp accept ca de azi vreau să îmi folosesc acest potential 

mai eficient. Să mă accept înseamna să pot avea o fundaţie solidă de unde să încep să 

construiesc. Nu te mai gândi deloc la iubirea de sine, sau acceptarea de sine, ci începe să te 

comporţi ca şi când te iubeşti şi te accepţi. Venerează-ţi corpul, învaţă şi educa-te continuu. Nu 

există nimic mai puternic decât să faci în fiecare zi câte puţin pentru o viaţa mai buna. Fiecare 

om are propria sa lume interioară care va determina rezultatele din lumea exterioară şi mai 



      
 

 

 

ACCES EGAL LA EDUCAŢIE PENTRU MINORITĂŢIILE ETNICE DIN ROMÂNIA 

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Beneficiar: ASOCIAŢIA ARES'EL 
Partener: UNIVERSITATEA DE ARTE TÂRGU-MUREŞ 
CONTRACT DE FINANŢARE nr. 266/ 03.10.2018 
COD DE FINAŢARE : MySmis 111482 
VALOAREA FINAŢĂRII: 959.722,51 lei 

 
 

 
 
 

14 

mult, fiecare om are rănile, traumele şi experientele lui cu viaţa. Însă prima şi cea mai mare 

bătălie este cu noi înşine. 

Instrumente de lucru: Metoda Augusto Boal. 

Exerciţii musculare - ,,Ne destindem toti muschii corpului şi devenim constienţi de fiecare 

muschi, apoi facem câtiva paşi, ne aplecam înainte şi ridicăm un obiect oarecare. Totul foarte 

lent şi încercând să ne amintim toate structurile muscular care au intervenit în realizarea 

mişcărilor respective. Repetăm din nou aceeaşi acţiune, însă o facem numai în plan mental, 

simulând doar ca luam un obiect de pe jos şi încercând să ne amintim de contracţile şi relaxările 

muschilor din operaţiunea anterioară. Obiectul poate fi schimbat (o cheie, un scaun, un pantof). 

Exerciţiul poate fi complicat. Să ne îmbrăcăm şi să ne dezbrăcăm cu haine şi apoi fără haine. 

Sau sa pedalezi la bicicletă fără bicicleta, întins pe jos, pentru a avea mâinile şi picioarele 

libere. Important este să devenim constienţi de varietatea enorma de miscări pe care le-am putea 

face. Alte exerciţii sunt: să imite că merge ca cineva, să râdă ca altcineva etc. Nu imitaţia fidelă 

este ceea ce se caută, ci a întelege din interior, mecanismele fiecarei mişcări.”(Augusto Boal) 

Exerciţii sensoriale –  

Înghiţim o lingurita de miere, urmată de puţină sare şi puţin zahăr. Încercam să ne amintim 

gusturile şi să manifestăm fizic toate reacţiile care au însoţit absorbţia de zahăr, de sare şi de 

miere. Nu este vorba de a schimba nimic (grimase pentru sare, zâmbete pentru miere), ci să 

resimtim aceleaşi senzaţii din memorie. Se poate face acelaşi lucru şi cu mirosurile. 

Un alt exemplu interesant este să punem muzica şi mai mulţi oameni să asculte melodia, ritmul, 

măsura. Apoi toţi, împreună să asculte mental aceeaşi melodie, cu acelasi ritm, cu aceeaşi 

măsură. La semnalul meu, trebuie să cante partea pe care tocmai o ascultau mental. Dacă 

aceasta coincide, înseamna că toţi se concentrează şi rememorează cu precizie.” (Augusto Boal) 



      
 

 

 

ACCES EGAL LA EDUCAŢIE PENTRU MINORITĂŢIILE ETNICE DIN ROMÂNIA 

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Beneficiar: ASOCIAŢIA ARES'EL 
Partener: UNIVERSITATEA DE ARTE TÂRGU-MUREŞ 
CONTRACT DE FINANŢARE nr. 266/ 03.10.2018 
COD DE FINAŢARE : MySmis 111482 
VALOAREA FINAŢĂRII: 959.722,51 lei 

 
 

 
 
 

15 

Exerciţii de memorie ,,Înainte de a a dormi fiecare dintre noi încearca să-şi amintească 

minuţios şi cronologic tot ce se întamplase pe parcursul zilei, cu maximum de detalii: culori, 

fizionomii, revăzând aproape fotografic tot ce văzuse, reascultand tot ce auzise. Exerciţiul 

devine şi mai interesant când mai mulţi participanţi merg la acelaşi eveniment: sărbătoare, 

întalnire, spectacol, meci de fotbal. Exerciţiile de memorie pot să fie aplicate şi asupra unui 

trecut mai îndepartat. Fiecare trebuie să-şi amintească tot ce a văzut, auzit sau simtit şi astfel 

înregistrăm progrese în ceea ce priveşte capacitatea noastră de atenţie, de concentrare şi de 

analiză.”(Augusto Boal) 

Raţionalizarea emotivă -,,Un exerciţiu intens de memorie afectivă sau orice alt exerciţiu de 

emoţie, în general, este foarte periculos dacă nu se ,,raţionalizează” apoi ce s-a întamplat. 

Trebuie să ştii de ce o persoană se emoţionează, care este natura acelei emoţii, care sunt cauzele 

ei sa nu te limitezi la cum. Vrem să cunoaştem fenomenele, dar, mai ales, vrem să cunoaştem 

legile care guvernează aceste fenomene. Rolul artei acesta este, nu doar să arate cum este 

lumea, ci şi de ce este asa şi cum poate fi transformată. Nimeni nu este mulţumit de lume aşa 

cum este ea: trebuie să o transformăm. Raţionalizarea emoţiei se face numai după ce emoţia a 

disparut, ea este imanentă emoţiei, ea se face şi în cursul emoţiei. Există o simultaneitate între a 

simti şi a gândi. Emoţia în sine, dezordonată şi haotică, nu valoreaza nimic. Importanţa în 

emoţie este semnificaţia sa. Nu putem să vorbim despre emoţie fără raţiune şi invers, despre 

raţiune fără emoţie, înseamnă haos. Exemplificăm practic cu povestirea unui episod important 

din viaţa voastră. Un episod care poate fi chiar dramatic şi încercăm să echilibram emoţia cu 

ajutorul raţiunii, a gândirii. Ne putem gândi la un moment din viaţa noastră când am fost 

marginalizaţi, daţi la o parte de o persoană, de un grup de persoane, când am fost cu 

adevărat oprimaţi şi când părerea noastră sau persoana noastra a fost înlăturată complet. 

Vom retrai acesta emoţie, dar ne vom ajuta permanent de raţiune pentru că numai aşa vom 

înţelege întregul în complexitatea sa.”(Augusto Boal) 



      
 

 

 

ACCES EGAL LA EDUCAŢIE PENTRU MINORITĂŢIILE ETNICE DIN ROMÂNIA 

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Beneficiar: ASOCIAŢIA ARES'EL 
Partener: UNIVERSITATEA DE ARTE TÂRGU-MUREŞ 
CONTRACT DE FINANŢARE nr. 266/ 03.10.2018 
COD DE FINAŢARE : MySmis 111482 
VALOAREA FINAŢĂRII: 959.722,51 lei 

 
 

 
 
 

16 

Importanţa jocului teatral, a improvizaţiei în dobândirea încrederii de sine 

 

Exerciţiu: Fiecare persoană folosindu-se de ceilalţi face o sculptura care reflecta opinia sa 

despre relaţiile din interiorul grupului. Relaţia cu grupul. Interacţiunea - când se face acest 

exerciţiu, se poate alege o persoană centrală în jurul căreia se regrupează ceilalţi. Persoana 

centrală se va pune în locul fiecăruia dintre camarazii săi respectând poziţia lor în fiecare din 

sculpturi.  

Exerciţiile urmează a fi dezvoltate în detaliu în cadrul cursului.  

 Imaginea grupului -,,Fiecare participant, folosindu-se de ceilalti, face o sculptura care 

reflectă opinia sa despre relaţiile din interiorul grupului. Constanta acestor sculpturi este 

un fel de super-obiectivare. Când se face acest exerciţiu, se poate alege un participant cu 

rol central în jurul căruia se regrupează ceilalţi.  

Personajul central se va pune în locul fiecăruia dintre camarazii săi, respectând poziţia 

lor în fiecare din sculpturi. Exempu: o participantă avea obiceiul de a vorbi mai tare 

decât ceilalţi. Aceasta caracteristică a apărut în sculpturile care s-au făcut despre ea; ea a 

trecut atunci în locul celorlalţi pentru a verifica impresia lor. 

 Variante ale sculpturii: Folosindu-se de trupurile colegilor săi, o persoana compune o 

sculptură pe o tema dată (oraşul sau, regimul politic actual, scoala sa, fabrica sa etc.); 

imediat după aceea, compune sculptură ideala despre aceasta temă; apoi face sculptura 

tranziţiei posibile între prima statuie (reală) şi cea de-a doua (ideală). 

Toţi interpreţii trebuie să participe la discuţia despre statuile de tranziţie, însă fără să 

vorbească: fiecare trebuie să aduca primei statui modificările care i se par necesare 

pentru ca a doua să devină posibilă; trebuie să se formeze o adevarata adunare de statui 

fără a se vorbi vreodată; fiecare îşi spune părerea propunând statui. La un semnal al 
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celui care conduce exerciţiul, fiecare membru al sculpturii este autorizat să facă un gest, 

dar unul singur acesta va da viaţa sculpturii şi o va indrepta înspre o reprezentare ideală 

care nu mai este determinate de intervenţia din exterior a unui sculptor, ci de decizia 

statuilor însele. Complexul de conflicte evoluează astfel spre o nouă situaţie; aceasta 

versiune se numeşte statuia animată. 

 Un alt exerciţiu de cunoaştere, interacţiune şi acceptare – Fiica orbilor – două rânduri 

de participanţi. Pe un rând, participanţii stau cu ochii închişi; încearcă să simtă cu 

mâinile, chipul şi mâinile celuilalt care se află în faţa. Apoi participanţii se separă şi 

fiecare ,,orb” trebuie să-l regăsească, atingând mâini şi figuri, pe cel care era în faţa ta. 

 Un alt exerciţiu – Orbul şi bomba – Un participant este legat la ochi. Ceilalţi îl 

înconjoară. ,,Orbul” trebuie să-si imagineze ca va exploda o bomba dacă atinge pe 

cineva mai mult de o secundă; la fiecare contact se va îndeparta, prin urmare, cât mai 

repede cu putinţă. Acest exerciţiu dezvoltă simturile într-un mod incredibil. 

 Un alt exerciţiu – Atmonsfera de ninsoare – Un participant îşi imaginează că 

atmonsfera este o materie maleabilă, ca şi cum aerul ar fi făcut din zapădă, face o 

sculptură. Ceilalîi îl urmăresc şi trebuie să descopere natura obiectului sculptat. Nu este 

vorba despre un joc de mimică, realmente cel care lucrează trebuie să simtă atmonsfera 

şi relatiile dintre muschii săi şi lumea exterioară; daca loveste cu ciocanul, muşchii 

trupului său trebuie să lucreze ca şi cum, efectiv, ar avea un ciocan. Acest exerciţiu 

poate fi simplificat sau complicat după dorinta: se poate începe cu miscări elementare, 

utilizând obiecte reale (poate fi transportat un scaun, spre exemplu) şi urmârind care 

sunt muşchii stimulaţi, natura stimulului. 

Un alt exerciţiu important pentru cursul noastru se numeşte Joc de integrare în grup 

Sunt indicate în mod special atunci când se formează un nou grup compus din persoane 

noi spre exemplu elevi şi studenti. Sunt jocuri de salon - şi nu exerciţii de laborator - 
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care îi ajută pe oameni să accepte posibilitatea de a încerca să joace ca la teatru; îi ajută 

să se elibereze de reticente. 

 Mima: Este un joc cunoscut în care se formează două echipe. Prima propune unuia 

dintre membrii celeilalte titlul unui film sau numele unei persoane publice, vedete sau 

chiar o fraza rostită recent de un om cu popularitate. Membrul celei de a doua echipe 

trebuie să mimeze pentru colegii săi personajul sau fraza, iar acestia trebuie să 

descopere ce este. Fiecare participant are două minute pentru a mima. Cu actori mai 

experimentaţi, acest joc se poate face pornind de la trame sau de la ideea centrală a unei 

scene dintr-o piesă. Actorul nu poate face nici o demonstraţie explicită, nici reproduce 

cel mai mic reper, abia dacă poate să dea forma ideii centrale, după posibilităţile şi 

imaginaţia sa. 

 Un alt exerciţiu – Formule – Gânditi-vă la două sau mai multe fraze, zicători populare, 

formule. Fiecare participant primeşte un cuvânt din fiecare dintre aceste fraze. În timpul 

jocului, el trebuie să răspundă la întrebările pe care i le pun ceilalţi, încercand să 

insereze întotdeauna cuvântul cheie în răspunsul său. Jocul se termina când actorii 

reusesc să-i descopere pe aceia dintre ei care posedă cuvintele din formula lor. Este 

important ca fiecare actor, atunci când răspunde, să o facă prin fraze compatibile cu 

ideologia care, în opinia sa, corespunde formulei din care a fost extras cuvântul cheie. 

Spre exemplu: ,,singur el, poporul, va salva poporul”. Un participant va avea cuvantul 

,,singur”, un altul ,,el”,un al treilea, ,,poporul”. Nimeni nu ştie cine altcineva mai 

aparţine grupului sau, fiecare trebuie sa descopere asta şi o face datorită utilizării în 

răspunsuri a cuvântului care se impune.”(Augusto Boal)  

 ,,Exercitiu general făra text- constă în a crea o situaţie pornind de la câteva elemente 

de bază. Participanţii trebuie să creadă în datele aduse de alţii în cursul improvizaţiei. 

Trebuie să încerce să completeze improvizaţia cu noile date inventate pe parcurs de 
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colegii lor. Este interzis să fie respinsă şi cea mai mică intervenţie. Pentru a evita ca 

improvizaţia să ajungă în domeniul emoţional şi pentru ca ea sa fie mereu dinamică, este 

indispensabil ca participanţii să facă să le funcţioneze motorul, adică o voinţă dominantă 

(rezultat al luptei între-cel puţin-voinţa şi contravoinţa), aptă să determine un conflict 

interior subiectiv. Este indispensabil ca aceasta dominant să se ciocnească de 

dominantele celorlalţi participanţi, astfel încât să ia naştere un conflict exterior, obiectiv. 

Finalmente este indispensabil ca acest sistem conflictual să evolueze cantitativ şi 

calitativ. Nu este suficient ca un participant să urască mereu şi din ce în ce mai mult, 

trebuie, de asemenea, să schimbe aceasta ură în greşeala sau în iubire sau în orice 

altceva. De asemenea trebuie făcuta întotdeauna distincţia între voinţa (care poate fi 

rezultatul unei psihologii capricioase) şi nevoia socială. Voinţele asupra cărora este 

interesant de lucrat sunt mai ales acelea care exprimă, în domeniul psihologiei 

individuale, o nevoie socială. Ceea ce este iaraşi interesant, este raportul voinţei contra 

nevoi; vreau, dar nu trebuie. Temele de improvizaţie trebuie luate din actualităţile din 

ziare, cu scopul de a inlesni discuţii sociale; asta permite inserarea problemelor 

individuale în contextul mai vast al vieţii sociale.”(Augusto Boal).  

Mai departe vin cu exerciţii de improvizaţie pentru a exemplifica. 

1. Camera neagră - Într-un colţ o persoană stă aşezată, cu ochii închişi lângă un aparat de 

înregistrat vocea. Un alt actant-participant sau cel care conduce exerciţiul, începe să-i 

dea ordine indicandu-i unde se află: pe strada cutare. Persoana legată la ochi trebuie să-

şi imagineze strada respectivă, să o descrie în cele mai mici amănunte, precum şi hainele 

pe care le are pe el şi figurile oamenilor care trec. Conducatorul de joc, îi cere spre 

exemplu, să intre într-un restaurant (cel de pe scaun continuă să vorbeasca şi să descrie 

chelnerii, scaunele, clientii etc.), să se aseze şi să fure portofelul grasului care citeşte 

liniştit ziarul.  
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Este un exerciţiu de imaginatie care trebuie, de asemenea, să elibereze emotia 

participantului. După ce a mâncat rapid şi descrie în detaliu aromele şi gustul mâncării, 

merge la toaleta, nu reuşeste să fure, plăteşte consumaţia şi pleacă în fugă pe strada, de 

teama să nu fie acuzat de ceea ce n-a comis. Când exerciţiul se termină, participantul- 

actant ascultă ce a spus şi încearcă a doua oară să recreeze acţiunea şi să retrăiască 

emoţiile.” 

2. Întîmplarea povestită de mai mulţi - Un participant-actant începe o povestire pe care 

un al doilea o continuă, un al treilea, până când tot grupul va fi participat. În acelaşi 

timp, un alt grup de actanţi poate să mimeze întamplarea care este povestită. 

3. Fraza rostită de mai mulţi actanţi - Fiecare actant pronunţă un cuvânt dintr-o frază 

lungă, anume aleasă, încercând să dea inflexiunea pe care ar avea-o dacă fraza ar fi 

rostită de o singura persoană. Pentru a uşura munca, actantul poate, la început, să spună 

toata fraza în felul sau şi ceilalţi vor încerca să-l imite, pronuntând fiecare, la rândul sau 

un singur cuvânt. 

4. Joc de profesii – Actanţii scriu pe o foaie de hârtie o profesie, o meserie, o ocupaţie: 

muncitor metalurgist, dentist, călugar, sergent, şofer, boxer etc. Se amestecă hârtiile şi 

fiecare actant trage una. Fiecare improvizează pe meseria pe care a tras-o, fără să 

vorbească, arătându-şi doar viziunea. După 15 minute de improvizaţie (scena poate să se 

desfăşoare în orice tip de spaţiu), fiecare actor încearcă sa descopere meseria celorlalti; 

daca se intampla asta, cel care reuseste şi cel identificat ies din joc şi câstigă un punct. 

Dacă nu, cel care s-a inşelat iese din joc, iar cel care nu a fost descoperit pierde puncte. 

5. Natural şi ridicol - Cerc de ritmuri şi de mişcări. Un actant avansează spre centru şi 

face toate mişcările şi ritmurile care i se par naturale şi relaxate. Apare un altul şi îl pune 

să facă tot ce i se pare lui antinatural şi crispat. Actantul din centru şi cei care formează 

cercul îl urmează. După ce colegul sau pleacă, actorul din centru revine la mişcările 
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relaxate. Un al doilea actant intră şi îl face să schimbe mişcările iarăşi. Naturalul este 

adesea o formă de aparare împotriva ridicolului, excesului. 

6. Mai mulţi actanţi pe “scenă” – Cei care sunt jos inventează o poveste şi cei care sunt 

pe “scenă” o mimează. Cei care sunt jos discută, vorbesc, iar cei care sunt pe scena 

gesticulează în consecinţă. 

7. Joc de roluri complementare – Varianta a jocului de profesii, cu diferenta că pe 

bucăţile de hârtie sunt meserii sau roluri sociale complementare: profesor - elev, soţ-

soţie, preot-credincios, medic-bolnav, jandarm-hoţ, muncitor-patron, discriminat- 

nondiscriminatat, major-minoritar şi asa mai departe. 

Toate aceste exerciţii sunt din cartea lui Augusto Boal ,,Teatrul Oprimaţilor în practică”. 

Fără îndoială că aceste teme de improvizaţie au directă legatură cu realitatea, cu imediatul 

în care ne mişcam şi trăim. Temele au directa legătura cu discriminarea, cu simplitatea vieţii, cu 

reacţiile imediate şi de bun simţ, fireşti pe care oamenii ar trebui să le aibă, dar mai cu seamă 

recunoaşterea stărilor, atitudinilor celorlalţi. Până la urmă descoperirea şi relevarea celorlalţi ne 

ajută întotdeauna să ne evaluăm pe noi într-un mod cât mai corect cu putinţă şi să fim mai 

toleranţi cu ceilalţi. 

Ele sunt adresate cu precadere atât actorilor, cat şi non-actorilor. Exerciţiile sunt utile mai ales 

celor cărora arta actorului nu le este la îndemana sau nu vor să faca din asta o profesie. Aceste 

teme extrem de interesante pot dezvolta capacităţi de improvizaţie şi pot dezvolta realmente 

capacităti de dezvoltare a creativităţii, imaginatiei şi empatiei. 

 

 

 



      
 

 

 

ACCES EGAL LA EDUCAŢIE PENTRU MINORITĂŢIILE ETNICE DIN ROMÂNIA 

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Beneficiar: ASOCIAŢIA ARES'EL 
Partener: UNIVERSITATEA DE ARTE TÂRGU-MUREŞ 
CONTRACT DE FINANŢARE nr. 266/ 03.10.2018 
COD DE FINAŢARE : MySmis 111482 
VALOAREA FINAŢĂRII: 959.722,51 lei 

 
 

 
 
 

22 

Rezultatul  

 exerciţiile ajuta persoana să accepte în orice situaţie orice decizie sau intervenţie a altei 

persoane punând accent tocmai pe discriminare şi toleranta. Ele urmează să fie 

dezvoltate în detaliu în cadrul cursului practic. 

 

 

Unităti psiho-pedagogice: Creativitatea – Imaginaţia – Emoţia 

 

Emoţiile: Cum pot emoţiile sp se manifeste liber prin intermediul trupului nostru, dacă tocmai 

acest instrument, adică trupul, se comportă mecanic? Descoperirea unei emoţii noi riscă să fie 

canalizata înspre comportamentul mecanic al individului. Cum se manifesta acest schematism 

al corpului nostru? Prin enorma capacitate a simţurilor de a înregistra, selectiona şi apoi 

ierarhiza senzaţiile.  

Ochiul, spre exemplu, poate sa capteze o varietate infinită de culori, oricare ar fi obiectul 

atenţiei sale: o strada, o sală, un tablou, o culoare, un om, un animal. Sunt o mulţime de culori 

verzi, nuanţe ale aceleiaşi culori perfect perceptibile de ochiul omenesc. Acelaşi lucru se 

întâmplă cu auzul şi cu sunetele, cu celelalte simţuri şi senzaţiile produse de ele. O persoană 

care conduce o maşina vede defilând o infinitate de senzaţii. Mersul pe bicicletă implică o 

structură extrem de complexă de mişcări musculare şi de senzatii tactile, dar simţurile 

selectionează stimulii cei mai importanţi pentru această activitate.  

Fiecare activitate umană, începand cu simplul mers, este o operaţiune extrem de complicate, 

care este posibilă doar pentru ca simturile au capacitatea de a selecţiona chiar dacă ele captează 

toate senzaţiile, le transmit constientului într-o ierarhie bine determinată. Lucrul acesta devine 

şi mai evident când cineva iese din mediul sau obişnuit şi vizitează un oras sau o ţară 
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necunoscută. Persoanele se imbracă diferit, vorbesc în alt ritm, zgomotele, culorile nu mai sunt 

aceleaşi, chipurile nu mai au aceeaşi formă. Totul pare minunat, neaşteptat, fantastic. După 

câteva zile, simturile reîncep să selecţioneze şi rutina se instalează din nou.  

Repetiţii de motivaţie cu texte - Gândul trebuie să se raporteze la o acţiune principală. În acest 

caz voi enumera cateva teme importante: 

      a) Emoţie purificată 

       b) Gând contrar 

       c) Transfer de emoţie  

Primul pas îl reprezintă iubirea desăvârşită a parinţilor. Nu numai că este moral, dar iubirea cu 

infinita forţă faţa de ei curăţă toată energia apăsatoare primită moştenire de la ei, moştenind-o 

din generatie şi tot aşa. 

Absolut decisiva este relatia cu mama. Fiindca prin aceasta relatie putem sa alchimizam 

senzatia de abandon ce este puternic ascunsa in noi.Vindecarea acestei relatii ne ajuta sa ne 

impamantam esenta aici.La fel de importanta este relatia cu tatal, dar in ceea ce priveste pe el 

care aduce amprenta cereasca, relatia cu el nu tine de a te simti confortabil pe pamant, ci de a 

avea putere de actiune si manifestare si foarte mare claritate.,, Eram de mic constient ca sunt 

intr-o lume grea si ostila desi mereu am acceptat cu o forta imensa tot ceea ce viata mi-a oferit”.  

Amintirile frumoase şi fericite  ne ghidează către esenţa noastra. Sugerez un exercitiu: Pur şi 

simplu vă amintiti cea mai veche amintire fericită şi pe un fond muzical relaxant va intindeţi şi 

va contopiţi cu imaginea din amintire şi mai ales cu energia din spatele copilului. Dacă vin 

gândurile lasaţi să treaca şi să vă întoarceţi la contopirea cu amintirea şi cu energia. Conectarea 

aduce multă bucurie în suflet şi deschide o poartă în prezent catre energia din spatele copilului. 

Cu cât faceţi mai des acesta conexiune cu atat conexiunea cu esenţa se întăreşte şi multe din 

emoţiile şi informaţiile absorbite din campul familiei şi dupa aceea încep să iasa la iveală pentru 

ca sa fie eliberate. La baza transformării minţii se află un principiu al identificării. Tu eşti cel 
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care alegi cu ce sa te identifici. Când te gândeşti la ceva superior, te identifici cu acel ceva. 

Cînd mintea e plina de lucruri şi gânduri inferioare, te identifici cu acele lucruri. 

Exerciţiu:  

La ce te gândeşti tu cel mai mult în timpul zilei? 

Ce dorinţe ai cel mai des? 

Ce lucruri regreţi că nu le-ai facut şi te tot gândeşti la ele?(trecutul tau)  

Ce lucruri încă nu ai făcut şi vrei să le faci?(viitorul tau) 

Ce gânduri îţi trec prin minte mai des ziua?  

,,Prefer să caut tot timpul în spatele acţiunilor mele, acele motive superioare, spirituale, altruiste 

care să îmi ţina mintea hrănită cu gânduri superioare, benefice. Altfel simt că mă afund într-o 

mocirlă de teamă, egoism, singuratate. Pozitive sau distructive, emoţiile sunt indicatorii 

declanşaţi de gânduri, indicatori mai uşor de controlat decât ne imaginam” (Mihaela Cruceru, 

psiholog clinician).  

Emoţiile sunt sesizabile, fie că vorbim de ură, frică sau de bucurie. Gândurile care conduc către 

ele însă, nu! De amintit ca Paul Ekman, professor de psihologie şi cercetator în domeniul 

microexpresiilor, a reuşit să demonstreze că emoţiile sunt publice, nu private ,,Se pare că 

vibraţia lor afectivă este usor de depistat însă, nu acelaşi lucru putem spune şi despre gânduri, 

care sunt cu adevarat private. Nu putem citi gândurile celorlalţi, însă le putem sesiza emoţiile.”  

După lungi cercetări realizate pe un grup de baştinaşi izolaţi de civilizaţie în Noua Guinee, 

Ekman a demonstrat că emoţiile sunt universale, ceea ce Darwin afirmase cu mult timp inainte, 

mai spune psihologul. 
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Emoţiile negative sunt responsabile de apariţia şi menţinerea dezechilibrelor noastre interioare. 

Vestea bună este că, dacă ajungem să le controlăm, le putem întoarce în avantajul nostru. 

,,Este important să identificăm emoţiile, mai ales pe cele distructive, care reprezintă un adevarat 

impediment în calea liniştii noastre. Rolul negativ al acestora este expus foarte clar în budism. 

În textile budiste se vorbeşte de cele 84.000 de tipuri de emoţii distructive, cinci fiind 

considerate principale: ura, dorinţa, confuzia, mândria şi gelozia. Emoţia distructivă nu permite 

minţii să observe adevarata realitate, iar abilitatea de a evalua în mod corect lumea este 

distorsionată” (Mihaela Cruceru) 

Capacitatea noastră de a ne controla emoţiile are însă o mare legatură cu mediul în care ne-am 

format. ,,Dacă emoţiile sunt universale, nu acelaşi lucru putem spune şi despre stilurile afective. 

Oamenii se diferentiază din acest punct de vedere, experimentând reacţii emoţionale mai mult 

sau mai putin puternice, cu o declanşare mai înceată sau mai rapidă. În crearea 

comportamentelor complexe, precum emoţia, creierul îşi pune la lucru mai multe formaţiuni şi 

nu doar una singură. Dezvoltarea acestor arii ale creierului depinde foarte mult de mediul 

emoţional în care creştem. Astfel, persoanele care cresc într-un mediu plăcut, stabil, iubitor au o 

abilitate mai mare de a-şi regla emoţiile.”(Mihaela Cruceru). 

În concluzie, emoţiile noastre este bine să fie permanent unele pozitive, să privim întotdeauna 

cu îngăduinţa şi bunatăte pe cei din jurul nostru, să analizăm întotdeauna cu luciditate şi măsura 

orice acţiune pe care o intreprinem noi, pe de o parte, şi acţiunile celorlaţi pe de altă parte. Prin 

analiza şi constientizare permanentă ne putem proteja pe noi, dar mai ales pe cei cu care intrăm 

în contact direct sau indirect. 

Conştientizarea emoţiilor negative şi eliminarea influenţei lor ne poate ajuta să găsim ceea ce 

poate cu toţii cautam şi anume echilibrul interior. 
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De îndată ce un gînd este emis, el se propagă instantaneu până la distante fabuloase. Dacă este 

în acord cu ceea ce întalneste, gandul este captat si se stabileste contactul. În caz contrar gândul 

se pierde şi calatoreste până îşi epuizează forţa. 

Fie în acelaşi sens, pentru a-l amplifica şi a-l intări pe cel anterior, fie în sens contrar, pentru a-l 

frâna şi a-l atenua. Aşa se explică de ce gândurile contradictorii nu duc nicăieri. Un şir de 

gânduri coerente poate să fie foarte puternic. Gândurile au substanţa, inteligenţa, mişcare şi un 

anume magnetism. Ele atrag implacabil gânduri de aceeaşi natură, iar aceasta aglomerare de 

gânduri are o putere enormă, în bine sau în rău. 

Nu trebuie să uitam că gândul are putere creatoare pe toate planurile. Un gând frumos ne face 

frumoşi, ne luminează chipul şi interlocutrul sau interlocutorii noştri vor fi uimiţi să vadă în faţa 

lor o persoana plină de energie pozitivă, de bunătate interioară, de acceptare a oricărui tip de 

realitate. Şi ma refer la realităţi ce ţin de lucruri ce ne înconjoară, dar şi la realităţi ce ţin de 

comportamente umane care tind uneori să îmbrace forme bizare, greu de inţeles.  

Forma gând persista atât timp cât primeşte impuls de la sursa care i-a dat naştere. Totul este in 

noi. De aceea este important să materializam gândul nostru, să-i dam formă în puterea şi 

capacitatea noastră de exprimare, dar întotdeauna să-l facem vizibil pe cel bun. Gândul contrar 

sta permanent la pândă şi asteptă un semn de la subconstientul nostru să poata ieşi la iveală. 

Întotdeauna este prea târziu pentru a mai putea repara ceva. Materializarea gândului, a emoţiei, 

a trăirii sentimentelor adevarate, ei bine, acesta este un lucru ce nu se află la îndemana oricui, 

dar care devine obligatoriu atunci când vorbim despre comportamentul nostru, în raport cu alte 

persoane, cu alte medii sociale, cu alte culturi.  
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Indicatori ai emoţiei întâlniţi în procesul de comunicare 

Putem transfera emoţia pe chipul nostru. Dintre toate emoţiile, surpriza este emoţia care are cea 

mai scurta durată. Ea survine atunci când apare ceva neaşteptat.  

Surpriza are o valenţă afectivă neutră şi de obicei este urmată de o altă emoţie - bucurie sau 

frică.Sunt mai mulţi indicatori faciali ai surprizei care vizează spâncenele, pleoapele, mandibula 

şi asta vom exemplifica în timpul cursului.  

Frica este o reactive in fata unui stimul care constituie o ameninţare de ordin fizic, dar şi psihic. 

Ameninţarea nu trebuie neaparat să se producă în timpul present, ci poate fi si anticipată. Şi aici 

avem de-a face cu niste indicatori: sprâncenele sunt stranse şi ridicate, pleoapa superioară este 

ridicată văzându-se albul ochilor, gura este deschisă şi buzele sunt fie uşor tensionate şi trase 

înapoi, fie intinse şi trase inapoi.  

Dezgustul este o reacţie de aversiune fata de un obiect dar si fata de o persoana. Poate avea 

legatura cu infatisarea acesteia, caracterul ori faptele acesteia. În acest caz, dezgustul este 

determinat mai degrabă de standardele morale şi sociale. Indicatorii faciali sunt: buza 

superioara este ridicată, buza inferioara de asemenea ridicată şi impinsă către buza superioară, 

ori este coborâtă şi uşor ieşita în afară. Nasul este încreţit, obrajii sunt ridicaţi, sprancenele sunt 

coborate.  

Mania este o reacţie de mobilizare a organismului împotriva unui lucru ori eveniment. Ea are 

drept scop pregătirea pentru luptă, pentru agresiune. Indicatori faciali: sprâncenele sunt 

coborate şi stranse împreună, pleoapa inferioară este tensionată, privirea are ceva dur, iar ochii 

pot aparea ieşiti din orbite etc.  

Bucuria este o emoţie care apare atunci când ceva pozitiv se întamplă. Inseamnă că se întamplă 

ceva care se afla în congruenţă cu scopurile noastre. Indicatori faciali: Colţurile gurii sunt trase 
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în sus. Gura poate fi sau nu deschisă. Obrajii sunt ridicaţi, pot aparea riduri la marginea 

exterioară a ochilor.  

Tristetea este o emoţie cauzată de o pierdere ce s-a produs deja şi asupra căreia nu mai avem 

nici un control. Este un afect pasiv, de adaptare la consecinţele pierderii. Indicatorii faciali sunt: 

Colţurile interioare ale sprâncenelor sunt adunate, sprâncenele sunt curbate în jos, ochii sunt 

căzuţi, obrajii lăsaţi şi aproape inerţi.  

Sigur că toate aceste lucruri vor fi exemplificate şi vom vedea practice cate expresivităţi diferite 

vom obţine în cadrul aceloraşi emoţii. Există fără îndoiala, un transfer de emoţie ce poate 

copleşi o persoană, mai multe persoane, un grup. În cadrul exerciţiilor practice vom vedea exact 

cum funcţionează acest miraculos transfer de stare. 

Obiectivele sunt ca persoanelor care participă la asemenea cursuri să li se dezvolte capacităţile 

emoţionale,capacitătţile de a gândi singuri şi de a avea încredere în decizia sau deciziile pe care 

le iau, şi pe de altă parte să-şi priveasca întotdeauna partenerul cu ingaduintă, să-şi gândească 

fiecare acţiune, fiecare gest în raport corect şi echitabil pentru a păstra din punct de vedere 

emoţional şi atitudinal un echilibru constant. 
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Jocuri de dialog civic şi integrare în comunitate - Metode de intervenţie socială - 

 Metoda teatru Forum, Happening 

 

Obiectivele sunt participarea directă în fata oamenilor, între oameni pentru a vedea impactul 

direct, reacţia directă a lor la problematic complexă a discriminării sş a vedea cum se raportează 

şi unii şi altii la rezolvarea acestor probleme.  

Teatrul forum este un soi de “bătalie” sau de meci şi, ca orice meci sau bătalie, are regulile 

sale. Ele pot fi modificate, dar există în continuare, astfel încât toţi jucătorii participă la aceeaşi 

lucrare, pentru ca o discuţie profundă şi fecundă să se poată naşte. (Augusto Boal) 

În cele ce urmează voi dezvolta teoria lui Augusto Boal în ceea ce înseamnă teatrul forum. 

Aceasta metodă poate fi folosită în diferite contexte de educaţie non-formală dând şansa 

participanţilor să învete din experienţa directă. Este o metodă care se bazeaza pe învăţarea prin 

experienţa. Poate fi utilizata în comunitati de toate tipurile în care există persoane care sunt în 

risc de excluziune socială, în care se întâlnesc situaţii de discriminare ale anumitor categorii de 

persoane, în orice context în care vedem persoane care susţin stereotipurile şi prejudecatile, în 

care intoleranţa şi mila sunt sentimente care provoaca suferinţa (putem vorbi de instituţii de 

invăţamânt, familie, stradă, cartier, comunităţi de rromi etc). 

,,Textul trebuie să caracterizeze clar fiecare personaj, trebuie să-l identifice cu precizie, pentru 

ca spectatorii să recunoască uşor ideologia fiecăruia.  

Soluţiile propuse de protagonist trebuie să conţina cel putin o eroare socială care va fi analizată 

în forum. Aceste erori trebuie să fie clar exprimate şi repetate, în situaţii bine definite. Stilul 

piesei poate fi oricare: realist, simbolist, expresionist – cu excepţia celui suprarealist sau 

iraţional. Oricare ar fi stilul, scopul este să se discute pe situaţii concrete. 
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Jocul actorilor trebuie să exprime bine ideologia lor, activitatea lor, funcţia socială, profesia etc. 

Este important ca personajele să evolueze după legile teatrului, să realizeze acţiuni. Fără 

acestea, spectatorul ar fi adus în situaţia să se aseze şi să facă forum fără teatru, vorbind doar. 

Fiecare scenă reprezentativă trebuie să-si găsească propria expresie. De preferinţă, acesta 

expresie trebuie găsită de comun acord cu publicul, în cursul reprezentaţiei sau ca urmare a unui 

studiu preliminar. 

Fiecare personaj trebuie să fie reprezentat vizual, de aşa manieră încat să fie recognoscibil, 

independent de ceea ce spune. Costumele trebuie să poata fi usor de imbracat de către 

spectatori. 

Într-o prima parte se prezinta spectacolul ca şi cum ar fi un spectacol convenţional. Sunt 

intrebaţi apoi spectatorii dacă sunt de acord cu soluţiile propuse de protagonist. Dacă nimeni nu 

modifică lumea, ea va rămâne aşa cum este, dacă nimeni nu schimbă piesa, ea va continuă să fie 

ceea ce este. 

,,Este important de spus faptul că scenariul va fi scris inainte de regizor împreuna cu actorii. El 

trebuie să fie unul simplu fără cuvinte complicate, fără jocuri teatrale sofisticate, ci doar 

acţiunea este foarte importantă şi binenţeles tema care este supusă discuţiei. Actorii trebuie să 

aibă un comportament firesc şi să-şi asume fiecare partea lui de acţiune.  

În cazul nostru tema în discuţie va fi discriminarea, privită din toate perspectivele vieţii 

dintr-o comunitate umană. Teatrul-forum nu produce catharsis, produce un stimulent 

pentru dorinţa noastră de a schimba lumea.  

Prin intervenţiile sale spectatorul de la teatrul-forum, trebuie să se identifice cu situaţia 

prezentată pe scena, cu acţiunile personajelor, trebuie să aibă propriile păreri despre 

desfăşurarea acţiunii, în cele din urmă trebuie să se simtă eliberat de povara gândurilor 

care nu îi dădeau pace în legatura cu problemele aduse în discutie pe scenă.  
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Publicul este format din persoane cu probleme mai mult sau mai putin asemănătoare. “Dacă cei 

din public nu se regasesc în situaţia pe care o arăti pe scena, nu o să fie niciodata motivaţi să 

facă o schimbare.”(Augusto Boal- Teatrul Oprimatilor). 

Pregatirea piesei şi a echipei este foarte importantă. Un grup de voluntari, de cele mai multe ori 

non-actori, sau un grup oarecare ce vrea să spună un anumit lucru sunt bine instruiţi în aceasta 

metoda printr-un training specific, prin care se dezvoltă abilităţi din sfera cpomunicării, 

teatrului cu ajutorul  jocurilor si dezbaterilor specifice metodei. Ei identifică o problemă de 

opresiune (discriminare, violenţă etc.) existentă într-o anumită comunitate, sau li se semnalează 

de către coordonatorii de proiect, facilitatori comunitari sau alte persoane care doresc o 

schimbare.  

Pentru realizarea piesei de teatru-forum au loc întâlniri în care se stabilesc prin dialog şi 

improvizaţie personajele piesei şi scenariul, ţinându-se cont de cazuri reale specifice problemei 

în dezbatere.  

Piesa se joacă pentru un public ţintă, care s-a confruntat sau are potenţial să se confrunte cu o 

astfel de problemă.  

Desfăşurarea efectivă a unei astfel de piese are trei etape principale:  

 piesa,  

 discuţia (dialogul) şi  

 forumul.  

 În prima parte, situaţia de opresiune (discriminare) este prezentată in aproximativ 15 

minute, cu ajutorul personajelor şi a interacţiunilor dintre acestea. 

 În a doua etapă, moderatorul piesei numit Joker, facilitează dialogul, discuţia despre 

situaţia prezentată, despre cauzele opresiunii, despre relaţiile dintre personaje şi despre 



      
 

 

 

ACCES EGAL LA EDUCAŢIE PENTRU MINORITĂŢIILE ETNICE DIN ROMÂNIA 

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Beneficiar: ASOCIAŢIA ARES'EL 
Partener: UNIVERSITATEA DE ARTE TÂRGU-MUREŞ 
CONTRACT DE FINANŢARE nr. 266/ 03.10.2018 
COD DE FINAŢARE : MySmis 111482 
VALOAREA FINAŢĂRII: 959.722,51 lei 

 
 

 
 
 

32 

poziţia ocupată de fiecare în piesa: opresor, opresat, aliaţi ai acestora, personaje 

neutre.  

Jokerul are rolul de a motiva şi stimula publicul ca prin dialog să vina cu soluţii realiste sau 

îmbunătăţiri ale situaţiei prezentate pe care sp le joace pe scenă.  

O alta atribuţie a sa este de a explica şi urmări respectarea regulilor teatrului-forum.  

 În partea a treia, de forum, piesa se reia, iar publicul devine activ. Are posibilitatea sa 

schimbe toate personajele, mai puţin opresorul: teatrul-forum presupune ca în realitatea 

cotidiană opresiunea nu va disparea pur şi simplu, şi îşi propune atunci ca aceasta să fie 

înlăturată prin schimbarea atitudinilor faţă de opresor şi faţa de problemă.  

Caracteristica teatrului-forum este interactivitatea dintre public şi actori.  

Când intervin spectatorii?  

Surprinzator sau nu spectatorii intervin, îţi fac glasul auzit şi vor să schimbe ,,finalul”. 

Ingredientul ca lucrul acesta să se intample este ca ei să fie motivaţi de ceea ce văd pe 

scenă, iar ca ei să fie motivaţi, este foarte important să-si vadă viaţa pe scenă.  

Publicul pieselor de teatru-forum trebuie să fie format din oameni care se confruntă cu 

problema pe care o arăţi pe scenă. Oameni care se regăsesc în personajele de pe scenă au 

constatat reacţii de genul:  

,,A! şi mie mi s-a întâmplat lucrul acesta” sau ,,ştiu şi eu pe cineva care a păţit la fel”.  

Pe oameni trebuie să-ă ,,doară” problema la care sunt expuşi, trebuie să-şi vadă viaţa pe 

scena pentru a nu rămane simpli spectatori, ci pentru a fi ,,spectActori”.(Ana-Maria 

Gradinariu- Teatru-Forum - O metoda participativă) 
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Scrierea acţiunii- Trainerul cere tuturorl participanţilor să împărtaşeasca o experienţă a 

abuzului pe care au trait-o, identificând atât persoana abuzată, cât şi abuzatorul în fiecare 

situaţie. Textele vor fi scrise în comun, bazat pe poveştile de viaţă ale participanţilor, cum ar fi 

discriminare, munca, somaj, violenţa. 

Flashmob - este un termen provenit din engleză, unde flash este clipa şi mob este mulţime.  

Este o adunare foarte scurtă într-un loc public, participanţii efectuând o anumită acţiune 

neobişnuită pentru o durată scurtă de timp, de obicei câteva minute, după care grupul se 

împrăştie. Ideea a fost vehiculată în literature secolului al XX-lea, fiind transpusă în realitate 

începand cu anul 2003.  

Flashmob e o prezentare pentru spectator accidentali, cu scopul de a trezi sentimente de 

neântelegere, interes şi chiar senzaţii că ceva nu este în regulă cu spectatorii înşişi. Ideologia 

clasică aderă la principiul ,,flashmob înafara religiei, politicii şi economiei” din care rezultă că 

flashmob nu poate fi folosit pentru profit.  

Scenariul ideal trebuie să fie absurd, misterios, nu foarte vizibil şi în nici un caz sa provoace 

rasul. Mobbery nu trebuie să încalce dispoziţiile legale şi normele morale. Doar trebuie să faci 

ceva lipsit de sens, dar în aşa fel, de parcă aceasta acţiune conţine un sens obişnuit. Ca urmare, 

spectatorii ocazionali văd aceasta situaţie ca pe ceva serios, o situatie care poartă un sens şi ei 

încearcă să-l găsească. Ei încearcă un sentiment de interes, neanţelegere sau chiar sentimentul 

că îşi pierd minţile. 

Scopurile pot fi:  

 de a se simţi independent de stereotipuri de comportament.  

 de a impresiona pe alţii,  

 senzaţii de aparţinere la o acţiune comună,  
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 noi senzaţii emoţionale, 

  participare pentru a găsi noi prieteni,  

 pentru a testa capacităţile proprii în efectuarea acţiunilor spontane în locuri publice.  

Pot sa dau exemple de scenarii:  

 Freeze - Într-un loc şi timp anumit participanţii îngheaţă de parcă timpul s-a oprit. În 

această poziţie ei stau timp de câteva minute, după care toţi concomitent pleacă în 

diferite direcţii.  

 Battery-low- Într-un loc şi timp anumit participanţii încep să înceteze miscările de 

parcă sunt roboţi la care se termina energia. Miscările lente continua câteva secunde 

după care fiecare se opreşte pentru a se încarca. Peste cateva minute flashmobul 

sfârseşte şi ca în orice scenariu participanţii pleaca în diferite direcţii din locul acţiunii. 

În acest mob poate fi activate toată fantezia moberilor, cineva se opreşte brusc, cineva în 

mers şi altul doar apleacă capul. Acest scenariu se joacă în aşa fel de parcă se termină 

energia interioară. Cazi pe loc, te pui în genunchi sau rămai în picioare alegi singur. 

Principalul este să surprinzi pe toată lumea din jur. (Vom mai reveni asupra acestui 

instrument de joc si creativitate individuală şi colectivă). 

Happening, tradus ca întamplare, fapt, eveniment în desfaşurare, este o formă de dialog, 

preluată din lumea artistică, în care produsul este caracterizat printr-o improvizaţie în direct 

contact cu publicul, bazată pe interferenţa între mai multe forme de arta (teatru, muzica, film, 

fotografie etc.).  

Are ca scop anularea distanţei dintre realitatea şi creatia artistică. Din zona artistică se păstreaza 

o serie de trasaturi, cum ar fi conventionalitatea, gratuitatea, tendinţa spre semnificaţie, iar de la 
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realitate se imprumută accidentalul, posibilitatea controlului asupra evenimentului, 

spontaneitatea comportamentului şi exprimarea cotidianului. 

Vom analiza în cadrul cursului, împreuna cu participanţii, un scenariu, pe care îl vom concepe 

împreună pornind şi de la necesităţile şi dorinţa celor prezenţi, pe care ulterior îl vom publica. 

Dacă story-ul evenimentului este o prelucrare a unei teme cunoscute, tema trebuie să fie doar 

recognoscibilă şi nu recunoscută. Reacţia pe care o urmărim de la audienţa este una de genul: 

Mi se pare cunoscut! Parcă este o poveste cunoscută, dar e mult mai bine facută. Este foarte 

importantă partea subiect, de costume, de ecleraj şi bineinteles folosirea imaginilor, a 

fotografiilor, a dansului practic o aducere în faţa celor ce privesc a tuturor artelor, care să 

susţină  vizual tema propusă spre analiză şi dezbatere. 

 

Cursul este completat de anexe, care conţin textele care stau la baza exerciţiilor de teatru-

forum care se vor derula în cadrul sesiunii de formare. 
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