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CUVÂNT ÎNAINTE 

Educația artistică – legătură între școală și comunitate  

 

Auzim adeseori expresia „școala – furnizor de servicii 

educaționale”. De  obicei, prima reacție este de respingere, ca un 

exemplu tipic de „limbă de lemn”. Ce pierdem însă atunci când ne 

limităm la a respinge? 

În primul rând, pierdem privilegiul de a observa că principala 

eroare provine din ruptura implicită dintre școală și comunitate, dintre 

școală și familiile copiilor aflați în ciclul școlar, între școală și oamenii din 

comunitate, statistic majoritatea foști elevi ai aceleiași școli de cartier. 

Dar mai există oare aceste comunități sau ne iluzionăm? 

În al doilea rând, ratăm prilejul de a pune adevărata întrebare. 

Cum poate redeveni școala un centru de referință al comunității, implicit 

al societății în întregul său? 

Răspunsul pare simplu: prin redefinirea școlii ca centru cultural, 

având ca activitate centrală educația, dar hrănind întreaga comunitate 

printr-un complex de activități culturale. Dezvoltarea instituțională ar 

trebui să urmeze trei direcții: pedagogică, socială și artistică. Două din 

ariile curriculare ale actualei structuri ar trebui să se adreseze întregii 

comunități: Om și societate, respectiv Arte. Fenomenul cultural/artistic cu 

obiectiv educațional nu confiscă dimensiunea pedagogică, ci o transferă 

și către comunitate, înțelegând prin cultură și artă cele mai largi definiții 

posibile, inclusiv prin prismă antropologică și sociologică. 

Tensiunea școlarizare vs. de-școlarizare este prezentă în 

dezbaterea publică actuală. Unii acuză școala, sistemul de învățământ în 

întregul său, de vetustețe și inadecvare. Între reforma școlii ca „furnizor 

de servicii educaționale” și home-schooling există însă spațiu pentru 

multe alte soluții. Una dintre ele, reconstrucția participării comunitare la 

viața mediului comunitar. 

Ce poate învăța școala de la cultură și artă? Mai întâi de toate, 

redescoperirea sărbătorii, a bucuriei și a plăcerii în spațiul privilegiat în 

care se pot întâlni învățarea și frumusețea, jocul și ficțiunea, lumile fictive 

și lumea reală. Școala este și locul în care învățăm construcția sensului 

prin experiențe simulate, ne imaginăm viitorul ca loc al lumilor posibile. 



Aducerea teatrului în școală înseamnă și descoperirea copilului-

spectator și a copilului-creator. Prea adeseori dimensiunea creativă este 

estompată de învățarea normativă, mai ales în dimensiune socială. 

Teatrul și dansul dezvoltă omul relațional, empatic, deschis spre relațiile 

cu ceilalți, spre dialog, abil și competent în rezolvarea unor probleme 

complexe de existență prin participare și strategii de grup. Educația 

contemporană trebuie să realizeze un echilibru între copilul-spectator și 

copilul-creator, în beneficiul adultului care va fi și al societății din care 

face parte. 

UNATC Junior este o parte din acest efort, atelierele 

demonstrative sunt laboratoare în care testăm strategii didactice pentru 

aducerea teatrului în școală. Presiunea nu vine dinspre noi, ci dinspre 

școli, cuprinzând elevii și cadrele didactice. Este un fenomen viu și 

percepția unei necesități. Înainte de a observa dificultatea ar trebui să ne 

gândim la un lucru: școala trebuie să fie o sărbătoare și o bucurie. 

 

 

Conf. univ. dr. Nicolae Mandea 

Rector al UNATC „I.L.Caragiale” București 
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INTRODUCERE 

 

 
Arta Teatrală, cea mai complexă dintre arte, este un câmp al 

libertății depline. Este locul în care se întâlnesc luminile și umbrele, 

trăirile și năzuințele oamenilor, bucuriile și tristețile tuturor ființelor. 

Teatrul este locul unde „totul este posibil”; e universul în care limita este 

doar propria imaginație.  

Secole de-a rândul, oamenii au avut nevoie de teatru. E normal 

să ne întrebăm: „De ce?”. Răspunsul ni-l dă unul dintre cei mai mari 

dramaturgi, englezul William Shakesperare, care spunea: „Întreaga lume 

e o scenă și toți oameni-s actori”, făcând astfel un tablou complet al 

legăturii foarte puternice dintre Teatru și Viață. Da, viața noastră de zi cu 

zi poate fi considerată ca o mare piesă de teatru sau, mai simplu, 

precum un mare, complex și lung film. Oare întâmplările din viața 

noastră nu se succed ca pe scenă sau ca pe ecranul de cinema? Nu ne 

uităm la semenii noștri ca la personajele din teatru sau film? Și noi, la 

rândul nostru, nu jucăm, că vrem sau nu, diverse roluri în viață? Nu 

suntem, pe rând, fii cuiva, nepoții altcuiva, elevi la școlă, la liceu sau 

facultate, apoi, la rândul nostru, părinți sau bunici, învățători sau 

profesori, medici, ingineri, muncitori ș.a.? Și în fiecare din aceste situații, 

noi acționăm, reacționăm, ne comportăm în funcție de... rolul pe care îl 

avem. Nu putem să vorbim cu doamna profesoară așa cum vorbim cu 

colega de bancă sau cu prietenul din fața blocului, nu ne raportăm la 

doamna profesoară așa cum o facem cu doamna doctor, atunci când 

vrea să ne ia sânge pentru analize. Cu fiecare dintre semenii noștri ne 

purtăm în funcție de sistemul de relații pe care îl avem, de rolul pe care 

aceștia îl joacă în viața noastră, sau în funcție de situația în care ne 

aflăm. Adică, suntem personaje vii într-o mare și adevarată piesă de 

teatru. 



8 

 

 

William Shakespeare (1564-1616), dramaturg englez, autorul 

unor piese celebre: Romeo și Julieta; Hamlet; Furtuna; Visul unei nopți 

de vară; Othello; Macbeth ș.a. 

 

Dar dacă tot trăim cu adevărat într-o piesă, se poate pune 

întrebarea: De ce mai e nevoie de teatru, dacă „trăim în teatru”? 

Răspunsul ni-l dă tot Shakespeare (scriitor celebru de piese de teatru, 

care a trăit în Anglia, la Londra și de la moartea căruia, în acest an – 

2016, s-au împlinit 400 de ani) care scria că rostul teatrului a fost „dintru 

începuturi și până acum, să-i țină lumii oglinda în față; să-i arate virtuții 

adevăratele ei trăsături, lucrului de scârbă propriul său chip, și tuturor 

vremurilor și vârstelor tiparul lor...”, adică rolul teatrului a fost 

întotdeauna să fie oglinda vieții, să pună în fața oamenilor momente din 

viața lor, care să devină pildă vie, îndemn și punct de sprijin pentru 

fiecare din noi. Teatrul a avut deci menirea de a deveni învățătorul 

oamenilor. Avem nevoie să mergem la teatru sau să vedem filme 

artistice pentru ca să privim întâmplări din viețile altora, ce pot oricând să 

devină propriile noastre întâmplări... frumoase sau urâte. Și dacă vrem 

să trăim o viață asemenea poveștilor frumoase, nu ne rămâne decât să 

căutăm, în viață... frumusețea. Iar dacă nu ne plac, ne sperie sau ne 

îngrozesc poveștile urâte, nu trebuie decât să le evităm, să ne ferim de 

ele în propria noastră viață. 
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Prin urmare, teatrul ne ajută să ne organizăm propria viață, sau, 

mai artistic spus, propria piesă de teatru. Iar în acest tablou pe care l-am 

zugrăvit până acum, se naște întrebarea: Dacă viața e o piesă de teatru, 

atunci noi, vorba lui Shakespeare, devenim automat... actori? Da. Noi 

suntem, fie că ne dăm seama sau nu, în fiecare zi din viața noastră... 

adevărați actori. Atenție însă: suntem actori ai propriei noastre povești 

de teatru, nu suntem actori profesioniști. Căci cei ce urcă pe scenă, 

apar la televizor sau cei pe care îi vedem pe marile ecrane de cinema 

sunt oameni care s-au pregătit temeinic pentru a transforma pasiunea și 

preocupările lor într-o adevărată meserie. Au făcut Facultatea de Teatru 

și Film și se numesc: profesioniști ai scenei și ecranului. Numai că până 

acolo, la etapa profesionistă, este o cale lungă... 

Deocamdată să vedem în ce măsură au nevoie de teatru 

oamenii obișnuiți și, mai ales, în ce măsură este utilă studirea Artei 

Teatrului în școală. 

Un mare profesor al Facultății de Teatru de la București, Ion 

Cojar spunea întotdeauna că, pentru ca un tânăr să devină un bun actor 

profesionist, el trebuie mai întâi să... redevină om. Ar putea fi paradoxală 

o asemenea afirmație, dacă ne gândim că, orice am face și oricum am fi, 

suntem oameni... tot timpul. Și cu toate acestea, la o privire mai atentă 

putem să observăm și trebuie să recunoaștem că, în viață, trăim... mai 

puțin, privim dar nu vedem, auzim dar nu ascultăm cu adevărat, lucrăm 

în grup, dar... tot interesul nostru ne guvernează... De câte ori nu ne-am 

supărat în diverse situații de viață și am exclamat despre cineva: Parcă 

nu mai e om!... 

Desigur, toți suntem oameni, toți avem toate datele necesare 

pentru ca să fim parte a lumii în care trăim, adică să ne integrăm în 

societatea din care facem parte. Suntem educați și instruiți încă de mici, 

de către părinți și educatori și devenim parte a grupurilor umane din care 

vremelnic facem parte. Dar ca să putem să relaționăm cu cei din jur 

avem nevoie de anumite disponibilități specifice. Profesorul Ion Cojar 

se referea la pregătirea tânărului pentru scena profesionistă, 

considerând mereu că atunci când lucrezi cu actorul, de fapt lucrezi cu 

omul: „actor = om”. Dar pe noi nu ne preocupă, la acest nivel și în acest 

moment, drumul actorului profesionist ci, paradoxal, drumul omului.   
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Ion Cojar (1931-2009), regizor român, profesor de Arta Actorului la 

UNATC „I.L.Caragiale” București, autorul cărții O poetică a artei actorului 

 

Trebuie să recunoaștem că atunci când vorbim despre educație, 

despre școală și despre instruirea ființei umane, încă de la vârste 

fragede, vorbim de fapt despre descoperirea, câștigarea și fixarea unor 

aptitudini necesare vieții. De aceea părinții își îndrumă copii către 

practicarea sporturilor, a artelor frumoase, a dansului, baletului, teatrului, 

iar în spațiul școlii, programa de studiu cuprinde materii care au ca 

scop... tot câștigarea de cunoștințe noi și descoperirea de disponibilități 

specifice unei meserii sau unei arte. În acest context amplu de educație, 

Arta Teatrului poate contribui tocmai prin faptul că, datorită unor exerciții 

atent selecționate și bine conturate, urmărește să dezvolte copilului și 

tânărului: lucrul în echipă; capacitatea de observare; concentrarea 

atenției; imaginația; dezvoltarea simțurilor; spontaneitatea; 

memoria; gestionarea emoției; intuiția; controlul conflictului; 
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libertatea de exprimare în public și aptitudinea de a crea o poveste, 

un scenariu sau o piesă de teatru. 

Și cu toate aceste disponibilități câștigate, prin intermediul 

jocurilor teatrale, copilul, tânărul vor fi capabili să se integreze cu 

succes în universul din care fac parte.  

Arta Teatrului slujește educația tocmai prin faptul că, doar cu 

ajutorul jocului atât de apreciat și iubit de către copii, refuzând metode 

rigide de predare-învățare, poate face din mica ființă umană un viitor 

OM, cu mari șanse să devină o poveste de reușită!  

În școală, teatrul nu urmărește să creeze actori, ci să dezvolte 

viitorul om. Îi descoperă și îi pune în valoare calitățile, îl face să fie 

stâpân pe el în situații de criză și îl ajută să-și dezvolte imaginația și 

creativitatea! Îl lasă să viseze și să nu-i fie rușine... de el. Ci să câștige 

puterea de a spune: „Ăsta sunt eu! Nu sunt perfect, dar pot fi cel mai bun 

în meseria pe care visez să o fac!”.    
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LUCRUL ÎN ECHIPĂ 

 

 
Omul nu poate trăi singur. „Omul este din natură o ființă socială” 

spunea Aristotel, un mare filosof din Grecia Antică; el făcea diferența 

între societatea oamenilor și forma de organizare socială a animalelor, 

susținând că, datorită faptului că omul poate schimba lumea și natura 

după propria dorință și cu puterea lui, se detașează de orice altă ființă de 

pe pământ. Omul, spunea Aristotel, are puterea de a cunoaște binele și 

răul, dreptatea și nedreptatea și are legi morale. Omul trăiește în 

comunitați și își organizează viața cu și pentru societatea în care 

trăiește; prima formă de organizare este familia și cea mai complexă 

este statul.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aristotel (384 î.Hr – 322 î.Hr), unul dintre cei mai importanți filosofi ai 

Greciei Antice, a fost profesorul lui Alexandru cel Mare; autor a 

numeroase scrieri: Politica, Retorica ș.a. A scris și Poetica, pe care 

oamenii de teatru îl consideră ca fiind un prim manual de Arta Teatrului. 
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Și dacă omul nu poate trăi singur în viață, cum ar putea trăi 

singur în teatru? Ar fi imposibil dacă ne gândim, de exemplu, că teatrul 

este în primul rând o instituție publică. Dincolo de actorii pe care îi 

vedem pe scenă, în această instituție lucrează un număr destul de mare 

de oameni. Sunt și aceștia, împărțiți pe mai multe grupuri. De exemplu: 

grupul artistic din care fac parte: regizorul, dramaturgul, scenograful, 

muzicianul, maestrul de lumini, adică toți artiștii care contribuie la 

realizarea unui spectacol. Apoi există grupul tehnicienilor: mașiniști, 

luminiști, recuziteri, costumieri, peruchieri, cabiniere, coafeze ș.a. Mai 

există grupul organizatoric, care îi cuprinde pe director, director artistic, 

secretar literar, responsabil relații cu publicul, contabili etc. Desigur, 

atunci când mergem la teatru vedem pe scenă doar câțiva oameni, 

actorii, dar nu ne gândim aproape niciodată la impresionanta echipă care 

muncește într-un teatru și care susține, prin munca sa, realizările 

artistice. Practic, actorii sunt doar vârful unui aisberg; partea cea 

ascunsă este, de fapt, cea mai numeroasă și mai activă într-o instituție 

artistică.  

Dar în cazul filmului sau al emisiunilor de televiziune? Dacă ați 

avut vreodată răbdare să priviți un film până la sfârșit, cu siguranță ați 

văzut cât de mulți sunt cei ce ne sunt prezentați odată ce s-a terminat 

distribuția; minute întregi vedem pe ecran cum curg nume de oameni, cu 

meseriile lor; oameni care au dat viață filmului pe care tocmai l-am văzut.  

Un lucru este sigur: Teatrul este o artă colectivă și nu o artă 

individuală, o artă a unui grup de oameni angrenați într-o muncă 

artistică. O echipă care are ca unic țel: realizarea în cele mai bune 

condiții a unui spectacol de teatru sau a unui film artistic. Și cum în cazul 

teatrului profesionist nu putem vorbi despre artă individuală, tot la fel, în 

cazul Artei Teatrului aplicată în educație trebuie să avem mereu în 

vedere faptul că... trebuie să lucrăm în echipă. 

În acest fel vom descoperi că niciunul dintre exercițiile teatrale 

pe care vi le vom propune, nu se pot rezolva în... singurătate. Și veți mai 

descoperi cât de multe lucruri puteți realiza împreună cu colegii, care nu 

sunt nici dușmani, nici adversari, ci parteneri, dominați, la fel ca voi 

înșivă, de cele mai bune intenții; de dorința de a descoperi împreună noi 

căi spre cunoaștere și experimentare. 
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Iar pentru ca atmosfera din grupul pe care îl formați, pe care îl 

putem numi Atelier de Arta Teatrului, să fie una de bucurie și cooperare, 

mai trebuie să știți un lucru esențial: 

 

În Atelierul de Arta Teatrului nimeni nu greșește! Niciodată! 

 

Exercițiile au scopul de a dezvolta copiilor aptitudinile necesare 

vieții; ele nu se fac pentru realizarea unor performanțe. Nu trebuie să 

credeți că dacă nu ați prins mingea, de exemplu, sau nu ați știut să 

răspundeți la o întrebare, ori nu ați ținut minte un anume cuvânt, 

înseamnă că ați greșit. Nu! Înseamnă pur și simplu că: trebuie să fiți mai 

atenți, de exemplu, sau mai concentrați asupra unei teme, ori asupra 

unei probleme. Și dacă nu ați reușit a doua oară, nu-i nicio nenorocire. 

Nu e o greșeală. E doar... un lucru care vă scapă, dar îl puteți regla 

imediat, doar cu liniște, încredere în reușită și convingere în puterile 

voastre. Și mai ales: bazându-vă pe colegii voștri! 

Dar atenție: dacă un coleg greșește, nu îl certați, nu strigați la el 

sau nu-l faceți „de râs”. Ci ajutați-l să depășească cu calm un moment 

destul de greu pentru el. Iar când el va reuși, bucuria va fi colectivă.  

Întotdeauna, în teatru, prietenia învinge!  

 

Concesie și cooperare este primul principiu în Arta Teatrului! 

 

Exerciții 

 

Scop: dezvoltarea capacității de ascultare activă, colaborare, 

concesie și cooperare.  

 

Ține mingea sus  

Participanții formează un cerc și pasează o minge (dimensiune medie, 

ușoară) de la unul la altul. Mingea circulă de la unul la altul, fără să fie 

oprită sau ținută de cineva. În același timp, de fiecare dată când mingea 

este lovită, întregul grup numără cu voce tare în ordine crescătoare, 

pornind de la 1, numărul loviturilor. Dacă mingea atinge solul, se 

reîncepe numărătoarea de la 1. Mingea poate fi lovită cu orice parte a 

corpului, important este ca ea să rămână în aer. Participanții pot ieși din 

cerc ca să lovească mingea, apoi revin pe cerc. Participanții învață să 
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coopereze, să cedeze atunci când este cazul și să intervină pentru ca 

mingea să rămână în aer.      

 

Unde-s mulți, puterea crește  

Participanții sunt împărțiți în echipe de 5-6 persoane. Fiecare grup 

primește un băț (coadă de mătură) sau cerc de gimnastică, pe care îl 

susțin doar cu degetele arătătoare și pe care îl coboară la sol și apoi îl 

ridică. Contactul cu bățul/cercul se menține permanent prin degetele 

arătătoare (restul pumnului este strâns). Coborârea și urcarea 

bățului/cercului se fac la același nivel, fiecare participant din grup se 

adaptează în funcție de partenerii săi pentru a menține obiectul la 

același nivel pe orizontală.    

 

Careul  

Etapa 1. Participanții se grupează într-o formație de linii, alcătuind un 

pătrat. Pe durata jocului, ei păstrează formația și se deplasează în 

același timp pe numărătoarea coordonatorului. Astfel, fiecare pas se 

face pe un număr, indicat de către cel care conduce jocul, care stabilește 

prin numărătoare și ritmul grupului (lent la început și crește treptat). Se 

pornește cu dreptul de fiecare dată, iar privirea participanților este 

orientată în față. Numărătoarea este crescătoare și descrește treptat, 

adică prima secvență va avea 10 pași, a doua, 9 pași, a treia, 8 pași și 

așa mai departe până se ajunge la 1. Atunci când ajung la finalul fiecărei 

secvențe (10, 9, 8, 7, 6 etc.), grupul va bate din palme, pivotează și 

repornesc cu dreptul. După ce se obișnuiesc cu ritmul și încep să 

funcționeze ca un grup, în loc să pivoteze, se întorc cu spatele, adică 

primii 10 pași sunt făcuți cu fața, 9 pași cu spatele, 8 pași cu fața, 7 pași 

cu spatele, 6 pași cu fața ș.a.m.d. Jocul se reia până când participanții 

funcționează ca o formație (pornesc toți deodată, pășesc în același timp, 

se opresc deodată). Îndeplinirea acestui obiectiv durează un timp, 

deoarece este un joc în care participanții lucrează după un ritm impus.  

Fiecare trebuie să își identifice ritmul său și pe al colegilor cu care 

lucrează, pentru ca mai apoi să se stabilească un ritm comun pe care îl 

pot menține cu toții.    

Etapa 2. Jocul se desfășoară pe baza acelorași reguli, cu diferența că de 

data aceasta participanții numără cu voce tare și stabilesc ritmul 

deplasării. Execuția jocului depinde din această fază și mai mult de 
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fiecare membru al grupului, deoarece se identifică ritmul propriu și pe al 

colegilor de lucru, pentru ca mai apoi să se stabilească un ritm comun, 

pe care îl pot menține cu toții. Este recomandat să se ofere grupului 

timpul și răbdarea necesare pentru îndeplinirea obiectivului propus.      

Etapa 3. Jocul se desfășoară pe baza acelorași reguli, cu diferența că de 

data aceasta participanții numără în gând și stabilesc ritmul deplasării. 

Execuția jocului depinde de fiecare membru al grupului, deoarece se 

identifică ritmul propriu în raport cu al colegilor de lucru și fiecare 

cedează sau plusează pentru a se stabili mutual un ritm comun. Această 

etapă are un grad de dificultate ridicat, de aceea se recomandă să se 

ofere grupului timpul și răbdarea necesare pentru îndeplinirea 

obiectivului propus.  

   

Careul în ralanti  

Etapa 1. Participanții se grupează într-o linie, stând umăr lângă umăr, cu 

fața spre un punct la care trebuie să ajungă. Pe durata jocului, ei 

păstrează formația și se deplasează în același timp în ralanti. Se 

pornește cu piciorul drept dintr-un punct al sălii și se deplasează cu 

privirea înainte spre un punct stabilit de coordonator, pe care îl ating cu 

toții cu palma.  

Etapa 2. Participanții se grupează într-o formație de linii, alcătuind un 

pătrat, cu fața spre un punct la care trebuie să ajungă. Pe durata jocului, 

ei păstrează formația și se deplasează în același timp în ralanti. Se 

pornește cu piciorul drept dintr-un punct al sălii și se deplasează cu 

privirea înainte spre un punct stabilit de coordonator, pe care îl ating cu 

toții cu palma. Cei care se află în prima linie au grijă să nu se deplaseze 

prea repede față de restul grupului, iar cei din urmă să nu rămână în 

urmă.      

 

Laserele  

Participanții sunt împărțiți în grupe de 2 persoane. Fiecare pereche 

ocupă un loc în spațiul de lucru, față în față. Partenerii își imaginează că 

la nivelul ochilor există o rază laser. Dacă ceva străbate această rază 

laser, cei doi parteneri rostesc sunetul: „bzzz”. Coordonatorul de joc 

testează la fiecare pereche dacă și-a setat conexiunea de la nivelul 

ochilor, trecând cu mâna prin dreptul câmpului lor vizual. Apoi cere 

tuturor să observe care sunt perechile formate. Apoi, o echipă care se 
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oferă voluntar este invitată să iasă din sală. Restul perechilor se așază 

în spațiul de lucru, creând un traseu străbătut de raze laser. Perechea-

voluntară reintră în sală și încearcă să parcurgă acest traseu, fără să 

intre în razele laser de la nivelul ochilor, deci fără să fie bâzâiți. Pe 

parcurs, perechile-laser pot să facă traseul cât mai dificil. Perechea care 

parcurge traseul trebuie să observe, să colaboreze pentru a ajunge în 

punctul final stabilit de coordonator. Pentru a face jocul atractiv, se poate 

crea o poveste pe baza traseului, de exemplu: perechea-voluntară 

încearcă să recupereze un obiect furat de la un muzeu național; 

perechea-voluntară încearcă să ia un antidot contra unei boli foarte rare 

și periculoase, care a afectat o parte a populației care nu își permite să 

achiziționeze medicamentul ș.a.m.d.             

 

Insigna 

Participanții sunt împărțiți în grupe de câte trei persoane, cu următoarele 

statuturi: șerif, pistolar, sătean. Fiecare dintre acestea are un gest 

specific: șeriful – ridică mâna stângă la nivelul pieptului, cu interiorul 

palmei spre exterior; pistolarul – ridică ambele mâini la nivelul bazinului, 

cu degetele arătător și mijlociu îndreptate spre înainte și restul pumnului 

strâns; săteanul – ridică ambele mâini întinse deasupra capului. La 

semnalul coordonatorului cei 3 parteneri acționează simultan printr-o 

poziție prestabilită. Dacă doi dintre cei trei parteneri fac același gest, 

unul dintre ei își schimbă semnul, astfel încât în grupul lor să se 

regăsească cele 3 poziții. Jocul se reia de câte ori este necesar, fără 

intervenția coordonatorului.   

 

Indienii 

Participanții sunt împărțiți în grupuri de câte trei persoane: 2 persoane 

sunt cortul, iar 1 persoană este indianul. Pentru cort, cele două persoane 

se așază față în față, ridică mâinile întinse deasupra capului, orientate 

către partener și își împreunează palmele. La începutul jocului, fiecare 

indian stă într-un cort. Copiii care nu reușesc să se grupeze în 3, rămân 

indieni ce caută cort. Pe timpul jocului, coordonatorul indică 3 cerințe, în 

funcție de care grupul acționează: cort – participanții care alcătuiesc 

corturile își schimbă partenerii; indieni – participanții cu statut de indian 

își caută alt cort; furtună – toți participanții își schimbă rolurile.    
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Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea) 
 

Direcționează balonul 

Participanții sunt împărțiți în perechi, după ce se obișnuiesc cu jocul, pot 

forma grupuri din mai multe persoane. Coordonatorul oferă fiecărui grup 

un balon, pe care trebuie să îl ghideze fără să-și folosească corpul. 

Pentru un grad de dificultate mai ridicat, balonul poate fi înlocuit de o 

pană sau fulg și coordonatorul poate delimita un traseu pe care se 

ghidează balonul sau pana. 

Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea) 
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Lasă-te condus  

Etapa 1. Participanții sunt împărțiți în perechi, așezați pe două linii, față 

în față. Pe rând, fiecare din pereche îl conduce pe partener pe un traseu 

simplu și scurt, stabilit de coordonator. În prima fază, unul dintre 

parteneri îl conduce pe celălalt, amândoi având ochii deschiși. În a doua 

fază, partenerul condus are ochii închiși. În a treia fază, cel care 

conduce are ochii închiși, iar cel condus ochii deschiși. Pe timpul jocului, 

nu se vorbește, iar coordonatorul se asigură că participanții țin ochii 

închiși atunci când trebuie. Jocul se reia până când fiecare învață să 

conducă și să se lase condus. La sfârșitul activității, se recomandă o 

discuție pe baza celor experimentate, moderată de către coordonator. 

Se pot folosi de exemplu următoarele întrebări: Cum vă simțiți acum?; 

Cum v-ați simțit atunci când erați conduși?; Cum v-ați simțit atunci când 

conduceați?; Care ipostază a fost mai dificilă?; Cum se reflectă acest joc 

în experiența voastră de zi cu zi? ș.a.m.d. Se pot adăuga întrebări în 

funcție de observațiile făcute de coordonator pe timpului activității și de 

observațiile participanților.    

Etapa 2. După ce paticipanții învață să conducă și să se lase conduși, 

traseul poate fi complicat: se pot introduce obstacole (scaune pe care să 

le ocolească, mese pe sub care să treacă, sticle peste care să sară etc.) 

sau acțiuni pe care cei conduși (au ochii acoperiți cu o eșarfă) să le facă, 

conduși de cei care văd. Pe tot parcursul jocului, nu se vorbește. Cei 

care conduc au grijă la partenerii conduși, le indică prin contact fizic ce 

au de făcut. La sfârșit, se poate discuta pe marginea activității, pe 

modelul întrebărilor de la etapa 1, la care pot fi adăugate și altele; de 

exemplu: Ce strategie ați folosit ca să îl faceți pe partenerul condus să 

vă asculte? ș.a.m.d.  

Etapa 3. Participanții se așază într-un șir indian, fiecare îl prinde de 

umeri sau șolduri pe cel din fața lui și, în afară de prima persoană din șir, 

toți închid ochii. Primul îi conduce pe un traseu, stabilit de către 

coordonator. Traseul poate să fie simplu, iar pe parcurs să devină cât 

mai complicat, adăugându-se treptat cât mai multe obstacole. Pe 

parcursul jocului, nu se vorbește. La sfârșit, se recomandă o discuție pe 

baza celor experimentate, pe modelul întrebărilor de la etapa 1, la care 

pot fi adăugate și alte întrebări.            
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Conversație în grup  

Participanții sunt împărțiți în patru sau șase grupuri cu număr egal de 

participanți. Vor lucra pe rând, câte două grupuri. Cei care nu lucrează, 

se așază într-un semicerc, în jurul celor care lucrează și îi observă atent. 

Cele două grupuri care lucrează se așază față în față și discută, 

respectând următoarea regulă: fiecare grup funcționează ca un tot, 

cuvintele se rostesc în același timp de către toți membrii unei echipe. De 

exemplu: primul grup va întreba Ce faci?, iar al doilea va răspunde Bine, 

fără ca cei de pe margine să își dea seama cine inițiază fiecare cuvânt. 

Treptat, ritmul vorbirii crește și devine cât mai apropiat de cel folosit în 

vorbirea curentă.    
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OBSERVAREA 

 

 
Un actor are întotdeauna grijă, atunci când își construiește rolul 

pe care îl va prezenta pe scenă, ca ceea ce va face să fie cât se poate 

de mult... „ca în viață”. Și aceasta deoarece, așa cum spuneam, teatrul 

trebuie să fie oglinda vieții. Prin urmare, nu se poate ca personajele din 

spectacolele de teatru sau din filmele artistice să fie altfel decât în viață, 

să nu semene cu oamenii adevărați; iar întâmplările prin care trec să 

fie... imposibile, sau foarte greu de crezut. Căci dacă ar fi așa, foarte 

puțini dintre spectatori s-ar regăsi în personajele pe care le văd; pentru 

ceilalați, cei mai mulți, povestea pe care o urmăresc rămâne undeva 

„departe” de ei; sau mai exact, în loc să se emoționeze spectatorul, 

acesta ar rămâne indiferent sau s-ar plictisi. 

Este foarte interesant de știut ce face, practic, actorul ca să fie 

racordat permanent la viața din jurul lui. Răspunsul e simplu: observă 

viața. O observă cu deosebită atenție sub toate aspectele și, mai ales, 

nu se grăbește să dea verdicte sau să rupă legăturile cu cei din jur, pe 

motiv că „nu-i plac”. Actorul privește cu răbdare și curiozitate tot ce 

există în jurul lui. Actorul e atent la toate detaliile, cele mai ascunse, care 

pentru alți oameni, ar părea neinteresante. Și aceasta deoarece, în arta 

actorului profesionist există o foarte mare preocupare pentru 

îndepărtarea de „lucrul în general”. Adică de rezolvarea superficială a 

problemelor, fără o atenție deosebită, ci doar cu grabă și interes de 

fațadă.  

Konstantin Sergheevici Stanislavski, un foarte important profesor 

rus de arta actorului spunea: „Ce cuvânt îngrozitor acest în general! Câtă 

neglijență și confuzie, câtă superficialitate și dezordine conține! Câtă 

plictiseală și lipsă de idei în asemenea propuneri! Jocul în general 

înseamnă haos și lipsă de sens. Introduceți în rol logica și coerența, iar 

ele vor înlocui caracteristicile negative ale jocului în general. Este 

singura cale pe care eu o recunosc în artă, doar pe ea o susțin și o 

folosesc” (din Munca actorului cu sine însuși, vol.1, Ed. Nemira, 

București, 2013, p.122). E un fapt obișnuit în arta actorului, fie el din 

teatru sau film, să parcurgă o etapă foarte necesară, în construcția 
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rolului: găsirea de asemănări cu viața reală, cu oameni reali sau cu 

situații concrete de viață. Iar acest studiu se face cu deosebită atenție, 

cu un simț de observație ieșit din comun. 

 

 
Konstantin Sergheevici Stanislavski (1863-1938), actor și regizor rus, 

profesor de Arta Actorului la Moscova, autorul unei cărți celebre: Munca 

actorului cu sine însuși 

 

Desigur, un elev nu e un actor profesionist, el nu trebuie să „se 

pregătească” pentru scenă și nu e obligatoriu să parcurgă acest drum. 

Dar dacă ar încerca fiecare să își aplece atenția asupra tuturor 

aspectelor vieții, oare nu ar putea găsi lucruri foarte interesante... în 

orice moment, sau în orice situație de viață? Înclinăm să credem că da 

dacă ne gândim că lumea din jurul nostru este cu adevărat un izvor 

nesecat de informații, care mai de care mai spectaculoase. Dacă un 

copil ar urmări natura cu o fină observație, ar putea să descopere lucruri 

uluitoare, misterioase și complet surprinzătoare.   

Sunt mulți părinți sau profesori care se plâng că singura bucurie 

pentru copiii lor a rămas jocul pe tablete. E adevărat, lumea virtuală este 

un partener puternic și greu de înlocuit pentru tinerii de azi. Dar 

virtualul... nu poate înlocui realul. Oricât ni s-ar părea de ciudat, noi nu 

vom trăi niciodată în virtual, ci ne vom duce viața totdeauna în realitate. 

Lumea care ne înconjoară la fiecare pas nu e doar joc pe calculator, ci în 

proporție covârșitoare este viață adevărată. Copiii vor să dețină puterea 

de a acționa și reacționa fără vreo opreliște de vreun fel, vor să câștige 
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mereu și vor să dețină trofee care mai de care mai strălucitoare; iar dacă 

nu mai primesc tabletele sau calculatoarele, prima obiecție pe care o fac 

este: apariția plictiselii. Ori în acest context, jocurile teatrale au puterea 

de a deschide ferestre nebănuite către lumea reală în care trăim. Jocul 

de-a teatrul poate apropia oameni, crea prietenii, aduce satisfacții 

deosebite și mai ales, poate dezvolta în fiecare din noi, surprinzătoare 

capacități de acțiune și reacțiune în situații de viață complet noi.  

 

Jocul de teatru dă viață jocului virtual! Vreți să trăiți cu 

adevărat jocurile din calculator? TEATRUL vă ajută să le 

înviați, să le trăiți în realitate! 

 

Dar ca aceste jocuri să devină pasionante, să înceapă să ocupe 

un loc aparte în educația și viața noastră trebuie să le rezolvăm cu 

implicare și bucurie, cu poftă de joc și cu convingerea că putem să 

asistăm la momente magice! Și ca acest lucru să se întâmple trebuie să 

pornim de la câteva premize simple și clare: trebuie să lucrăm în grup și 

să ne ascuțim simțul de observație. Despre importanța lucrului în echipă 

am vorbit în capitolul anterior, cât despre observare lucrurile sunt foarte 

simplu de înțeles: priviți cu atenție viața din jurul vostru, natura 

înconjurătoare, clasa în care vă jucați, colegii cu care sunteți parteneri și 

veți avea toate armele necesare ca să reușiți să rezolvați exercițiile.  

Întotdeauna răspunsul la problemă se afla chiar în enunț sau 

mai simplu: ca să pot să fac un exercițiu e de ajuns să fiu atent la ce mi 

se cere, să respect regulile și să acționez. Acesta era punctul de vedere 

al unei importante profesoare de teatru, Viola Spolin. 

Iar dacă scopul este observarea diverselor lucruri și fenomene 

din jurul meu, tot ceea ce trebuie să fac este să mă depărtez de lucrul în 

general și să privesc cu adevărat. Voi descoperi adevărate minuni! 
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Viola Spolin (1906-1994) – profesoară americană de arta actorului, a 

lucrat inclusiv la Hollywood cu actori americani de film; autoarea carții 

Improvizație pentru teatru 

 

 

Exerciții 

 

Scop: potențarea acuității vizuale sau SĂ VĂD MAI BINE 

 

Câte scaune sunt în sală?  

Participanții observă toate lucrurile din spațiul în care se lucrează, de 

exemplu: numărul de bănci, lămpi, scaune, tablouri, flori, numărul 

bucăților de parchet, numărul bucăților din care este asamblată 

jaluzeaua etc. Apoi, sunt întrebați despre cele observate, de exemplu: 

„Câte becuri sunt în clasă?”. La finalul jocului, fiecare participant știe 

precis care este numărul obiectelor care îl înconjoară.  

 

Copacul din fața geamului  

Copiii își aleg un copac pe care îl văd pe geam și îi observă 

transformările (culorile, mărimea etc.) de-a lungul anului și anotimpurilor 

pe baza sugestiilor date de coordonator.   
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Forme și culori  

Pe baza observării făcute în prealabil a spațiului de lucru, participanții 

numesc forma și culoarea obiectelor prezente în spațiu. De exemplu: 

Câte obiecte în formă de pătrat sunt în clasă? Ce obiecte în formă de 

triunghi se regăsesc în clasă? Ce obiect este verde? Participanții 

răspund cu rapiditate și precizie.    

 

Colegul meu  

Participanții formează un cerc. Li se oferă 10 minute să-și observe în 

detaliu colegii (culoarea ochilor, lungimea părului, tipul de cercei, 

numărul dungilor de pe tricou, culoarea pantalonilor, tipul de 

încălțăminte). Apoi, se întorc cu spatele la cerc și închid ochii. 

Coordonatorul alege un participant care merge în mijlocul cercului, iar 

restul răspunde întrebărilor legate de coleg. De exemplu: Cine poate să 

descrie cum arată cerceii Mariei (cea care se află în centrul cercului)? 

Ce este scris pe tricoul Mariei?  

 

Oglinda  

Etapa 1. Participanții sunt împărțiți în perechi, unul cu fața la celălalt. 

Coordonatorul le explică că între ei există o oglindă imaginară; prin 

urmare, mișcările lor trebuie să fie simultane și identice. Jocul este inițiat 

de unul dintre cei doi, iar apoi rolurile sunt inversate. Mișcările lor trebuie 

să fie ample și lente.  

Etapa 2. După ce participanții reușesc să reproducă cu ușurință și 

exactitate mișcările propuse de colegii lor, inițierea mișcării poate fi 

preluată de oricare dintre cei doi partneri fără intervenția coordonatorului.  

Etapa 3. Perechile încep să se deplaseze în spațiul de lucru păstrând 

oglinda imaginară dintre ei. Jocul poate continua, schimbând partenerii 

de lucru.  

Etapa 4. Participanți sunt organizați în grupuri de câte patru. Doi dintre ei 

se joacă de-a oglinda, iar ceilalți doi le observă mișcarea, încercând să 

își dea seama acțiunea propusă de primii (de exemplu: spălatul pe dinți, 

gătitul clătitelor, scuturatul covorului etc.). În momentul deslușirii acțiunii 

propuse, aceștia preiau mișcarea exactă a colegilor.    

Jocul se poate dezvolta pe mai multe direcții în funcție de 

imaginația coordonatorului, a participanților și de nevoile grupului cu care 

se lucrează.  
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Diferențe 

Participanții sunt așezați în două șiruri, față în față. Fiecare trebuie să îl 

observe pe cel din fața lui. Ambele șiruri se întorc apoi cu spatele și 

fiecare participant modifică două elemente în ceea ce privește aspectul 

lor fizic; de exemplu: despletirea părului, scoaterea unui cercel, 

dezlegarea șiretului, suflecarea mânecii etc. Apoi, revin în poziția inițială 

și fiecare participant trebuie să descopere care sunt cele două schimbări 

făcute de partenerul din fața lui. Coordonatorul îi întreabă pe rând și 

așteaptă validarea din partea fiecărui participant.  

 

Refă linia 

Coordonatorul alege un voluntar, care se întoarce cu spatele la grup. 

Participanții se așază pe o linie cu fața spre coleg. Când sunt gata, 

voluntarul se uită la ei timp de 30 secunde, fotografiind imaginea 

colegilor și apoi se întoarce din nou cu spatele la ei. Ceilalți se reașază, 

iar voluntarul are 2 minute să îi așeze în poziția inițială. Timpul alocat 

analizei grupului poate să scadă sau să crească în funcție de abilitățile 

celui care lucrează.  

 

JM (Jockeyul mișcărilor)  

Participanții formează un cerc. Se alege un voluntar, care va ieși din 

spațiul de lucru. Cei rămași în cerc aleg în șoaptă o persoană care 

inițiază mișcări pe care restul trebuie să le preia rapid și cu exactitate. 

Mișcarea propusă trebuie să fie largă pentru a fi vizibilă tuturor 

participanților și trebuie schimbată constant. Voluntarul revine în centrul 

cercului, după stabilirea ritmului comun și trebuie să își dea seama cine 

este inițiatorul mișcărilor din trei încercări. Următorul care iese din cerc 

este cel care a inițiat mișcarea în runda anterioară.  

 

Preia și dă  

Participanții sunt așezați într-un șir indian. Ultimul din rând, îl atinge pe 

umăr pe cel din fața lui pentru a se întoarce. Îi arată o mișcare, pe care 

acesta trebuie să o rețină și s-o reproducă celui din fața lui, urmând 

același procedeu. La final, cel care a propus mișcarea se întâlnește cu 

ultimul participant din joc și concomitent, la semnalul coordonatorului, 

aceștia fac mișcarea. Se observă diferențele care au apărut de-a lungul 

transmiterii mișcării de la un participant la celălalt. De asemenea, se pot 
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face fotografii fiecărui participant pentru ca la sfârșit să se analizeze 

unde și de câte ori s-au produs modificări ale mișcării inițiale.     

 

Stai jos/stai sus  

Instructorul alege trei voluntari care vin în fața celorlalți participanți, care 

sunt așezați în semicerc pentru a putea observa jocul. Instructorul 

prezintă cele trei poziții corporale: în picioare, așezat și întins pe podea. 

La semnalul instructorului, cei trei voluntari, concomitent, trebuie să 

aleagă una dintre poziții, observând partenerii. Dacă doi aleg aceeași 

poziție, unul dintre ei trebuie să observe și să își schimbe imediat 

opțiunea. Cei de pe margine observă reacțiile colegilor care lucrează, ca 

apoi să inverseze rolurile. Acest joc exersează, de asemenea, lucrul în 

echipă, atenția, spontaneitatea.  

 

Moș Ene  

Etapa 1. Participanții se așază într-un cerc cu ochii închiși. 

Coordonatorul trece prin spatele lor și atinge o singură dată pe umăr pe 

cel/cei care vor deveni Moș Ene. La începerea jocului, prin contact vizual 

și clipit din ochiul stâng/drept, Moș Ene are puterea de a-i adormi pe 

ceilalți participanți, care se așază pe podea, în poziția de adormit. Cel 

care este Moș Ene nu poate fi adormit de ceilalți colegi cu același rol. 

Participanții deschid ochii, merg prin spațiu, fără să vorbească între ei și 

descoperă cine este Moș Ene (unul sau mai mulți). 

Etapa 2. În joc, poate fi introdus rolul Vrăjitorului, folosind același 

procedeu, dublând impulsul dat participantului pe umăr. Vrăjitorul este 

singurul care poate să îl adoarmă pe Moș Ene, salvând astfel grupul.     

 

 

Scop: potențarea acuității auditive sau SĂ AUD MAI BINE  

 

Ce auzi?  

Etapa 1. Participanții închid ochii și ascultă toate sunetele din spațiul de 

lucru, de exemplu: scârțâitul parchetului, ticăitul ceasului, bâzâitul 

muștei, foșnetul jaluzelei, respirația colegilor, tușitul ș.a.m.d. Apoi, 

coordonatorul îi întreabă câte sunete au auzit și ordinea exactă în care 

acestea au fost percepute. Este important ca în acest exercițiu, atât 
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copii, cât și coordonatorul să fie exacți, menționând până și numărul de 

respirații sau scârțâituri auzite.  

Etapa 2. Participanții își extind aria de observare în afara spațiului de 

lucru: pe coridor și apoi în exteriorul școlii, respectând aceleași reguli; de 

exemplu: numărul de pași auziți pe coridor, numărul tramvaielor care au 

trecut pe stradă, numărul câinilor și numărul lătrăturilor etc.  

 

Morse  

Participanții sunt așezați pe cerc, cu ochii închiși/deschiși, fără să 

vorbească și eliminându-se orice sunet parazitar. Fiecare participant 

creează un ritm, folosind arătătorul sau pixul pe lemn, iar ceilalți copii 

reproduc sunetul în același timp. Cel care propune ritmul repetă 

secvența de câte ori este nevoie pentru a se asigura că toți colegii săi 

reproduc sunetul în forma propusă.   

 

 
Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea) 

 

Tamburina jucăușă   

Instructorul alege un voluntar. Acesta se așază în mijloc legat la ochi, iar 

restul participanților formează un cerc în jurul lui. Pe la spatele cercului, 

se pasează o tamburină (sau orice alt obiect care face zgomot) cât mai 

ușor pentru ca cel din mijloc să nu își dea seama de traseul obiectului. 

La semnul coordonatorului, cel din centrul cercului își desface eșarfa și 
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indică din trei încercări persoana la care crede că a rămas tamburina. 

Cei de pe cerc trebuie să adopte o atitudine cât mai neutră și să țină 

mâinile la spate, astfel încât să nu îl demaște pe cel la care a rămas 

tamburina. Acesta trece apoi în mijloc și jocul continuă.    

 

Bună ziua, domnule/doamnă  

Participanții sunt așezați în cerc sau semicerc, iar coordonatorul alege 

un voluntar care se așază pe un scaun în centru, cu ochii acoperiți. Pe 

rând, persoane din grup se apropie de el și rostesc: Bună ziua, 

domnule/doamnă!, încercând să își schimbe vocea, astfel încât să nu fie 

recunoscuți. Cel cu ochii acoperiți are trei încercări la dispoziție. Locul lui 

este luat de cel care a rostit codul de cuvinte.  

 

Comoara de sub scaun  

Participanții formează un cerc. Coordonatorul alege un voluntar, care se 

așază pe scaun, în centrul cercului, cu ochii acoperiți. Sub scaunul său 

se așază un obiect, pe care acesta îl păzește. Restul încearcă pe rând 

să se apropie, făcând cât mai puțin zgomot, pentru a-i lua obiectul. Cel 

din centru ascultă cu atenție și indică direcția din care se apropie 

persoana de pe cerc. Are la dispoziție trei încercări, după care cel care 

încerca să ia obiectul ia loc pe scaunul din centru și își acoperă ochii. Se 

pot crea povești în funcție de imaginația coordonatorului, copiii 

asumându-și diferite roluri (începând cu animale până la prinți sau regi). 

De exemplu: cel care se află în centru este un pirat care nu poate vedea, 

aude foarte bine și apără cheia de la o comoară impresionantă, iar restul 

sunt pirați din altă tabără sau soldați, care vor să ajungă la acea 

comoară.   

 

Refă cercul  

Participanții formează un cerc. Fiecare dintre ei își alege un cântecel 

(refrenul sau un vers), pe care încep să îl fredoneze încontinuu. 

Coordonatorul se asigură că fiecare participant are un cântec diferit. 

Participanții închid ochii, ascultă și observă calitatea sunetelor care vin 

din dreapta și stânga lui. Deschid ochii și merg prin spațiul de lucru, 

ocupându-l uniform. La semnul coordonatorului, toți închid ochii. 

Cântând, aceștia refac cercul inițial bazându-se pe sunetele pe care le 

aud în jurul lor. În momentul în care unul dintre participanți și-a 
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descoperit, de exemplu, partenerul care era în dreapta lui pe cerc, 

aceștia se iau de mână, continuând căutarea împreună. După ce s-a 

refăcut cercul, coordonatorul le cere participanților să-și deschidă ochii, 

invitându-i să-și observe poziția actuală față de cea inițială. 

 

Frânghia muzicală  

Etapa 1. Participanții se grupează în perechi, alegându-și un sunet 

specific. Unul dintre parteneri conduce, emițând sunetul, iar celălalt cu 

ochii închiși îl urmează prin spațiu. Participanții nu se ating și mențin 

distanța între ei. Cel care conduce trebuie să aibă grijă ca partenerul său 

să nu se lovească, iar participantul condus, ascultând sunetele din jur, 

trebuie să facă o selecție ca să urmărească doar sunetul care aparține 

partenerului său de lucru. După 2 minute, rolurile se inversează.  

Etapa 2. În joc, apare rolul Arlechinului, care jucăuș preia sunetul unui 

cuplu și încearcă să îl conducă pe cel cu ochii închiși în direcția dorită de 

el. Condusul trebuie să discearnă între sunetul emis de către 

conducătorul lui și Arlechin, urmărindu-și partenerul inițial. În același 

timp, partenerul care conduce luptă prin intermediul sunetului pentru a 

păstra relația cu partenerul pe care îl conduce. Instructorul are grijă ca 

intensitatea sunetului să nu crească peste nivelul mediu, care ar putea 

împiedica procesul de ascultare al tuturor participanților. 

     

 

Scop: potențarea simțului tactil sau SĂ SIMT MAI BINE  

 

Ce am în ghiozdan?  

Etapa 1. Participanții închid ochii și pipăie cu atenție fiecare element pe 

care ei îl au în ghiozdan, analizând cu atenție detaliile, de exemplu: 

temperatură, aderență, greutate, formă etc.   

Etapa 2. Participanții se așază în cerc, cu ochii închiși. Coordonatorul 

alege un obiect pe care îl pasează de la un participant la altul. La sfârșit, 

coordonatorul îi întreabă ce obiect au pipăit.  

 

Morse geometric  

Participanții sunt împărțiți în grupe de 5 sau 6 persoane, așezându-se în 

șiruri indiene. Ultimul primește o foaie pe care sunt desenate diverse 

forme geometrice. Acesta reproduce cu degetul pe spatele colegului din 
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fața lui desenul de pe foaie. Desenul se transmite folosind același 

principiu până ajunge la primul din șir, care reproduce cu pixul pe o foaie 

desenul primit din impuls pe spate. La sfârșit, se compară desenul de 

început și cel la care s-a ajuns prin impuls tactil. Rolurile se inversează 

pentru ca toți participanții să experimenteze fiecare ipostază.      

 

Desenează după dictare   

Coordonatorul alege un voluntar, restul participanților fiind așezați în 

semicerc. Voluntarul, cu mâinile la spate, primește un obiect pe care 

trebuie să îl observe tactil în detaliu și să îl descrie verbal colegilor săi. 

Aceștia, bazându-se pe indicațiile lui, vor desena obiectul. La sfârșit, 

compară rezultatele cu obiectul propriu-zis.  

 

 

Scop: potențarea gustului sau SĂ SIMT MAI BINE GUSTURILE 

 

Testul papilelor gustative  

Coordonatorul pregătește o serie de alimente ce reprezintă cele 4 tipuri 

de gust: acru, sărat, amar, dulce. Fiecare participant, legat cu o eșarfă 

care să îi acopere ochii și nasul, gustă din fiecare categorie și observă în 

detaliu diferențele dintre alimente (textura, consistența, gustul etc.). 

După ce au fost identificate cele patru tipuri de gust, participanților li se 

pot da spre degustare diverse alimente pentru a le identifica (de 

exemplu: banană, ciocolată, pâine, pepene, portocală, iaurt etc.)  

 

 

Scop: potențarea mirosului sau SĂ MIROS MAI BINE  

 

Cățelușul detectiv 

Instructorul va ascunde în spațiul de lucru eșarfe/foi de hârtie parfumate. 

Participanții au zece minute la dispoziție să exploreze spațiul folosindu-

se de simțul olfactiv și să descopere eșarfele și să identifice mirosul cu 

care acestea sunt impregnate.  

 

Traseul observării  

Scop: conștientizarea importanței dezvoltării și îmbinării simțurilor  
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Coordonatorul pregătește un traseu, care începe din spațiul de lucru și 

se finalizează în curtea școlii. De-a lungul traseului, se identifică toate 

elementele care pot fi analizate vizual, auditiv, tactil, olfactiv și gustativ, 

încercând să experimenteze cu aceștia cât mai multe. De exemplu: 

scârțâitul parchetului, textura clanței de la sala de clasă, zgomotele de 

pe coridor, detaliile ușii de la intrarea în școală, mirosul de afară, 

cântecul păsărilor, textura scoarței de copac etc.  
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CONCENTRAREA ATENȚIEI 

 

 
Omul are nevoie de un sprijin care să-i susțină activitățile sale 

de zi cu zi. Fie că ne referim la joacă, învățare, ori chiar la desfășurarea 

activităților din timpul liber, avem nevoie de un mare sprijin. Și acesta 

este atenția. Se spune că ea este „concentrarea spiritului asupra a 

ceva”, obiect, ființă sau fenomen. E foarte interesant să observăm faptul 

că nu numai oamenii au nevoie și se bazează foarte mult pe atenție, ci și 

animalele. Poate mai mult decât oamenii, acestea se bazează pe atenție 

pentru ca să vâneze sau chiar să supraviețuiască. Numai dacă ne 

gândim la ce se petrece, de exemplu, în sălbăticie între un leu, pe de-o 

parte, și căprioare, de cealaltă parte, înțelegem imediat că și unul și 

celelalte au nevoie de foarte multă atenție ca să-și ducă planurile la bun 

sfârșit: leul să vâneze și căprioarele să nu fie prinse. Dar oare o pisică 

ce așteaptă să prindă un șoricel, nu tot de atenție mărită se folosește? 

Noi credem că da și exemplele numeroase din viața tuturor ființelor ne 

dau dreptate. Și pentru om e foarte necesară atenția; să ne amintim ce 

spune mama copilului, aproape de cele mai multe ori într-o zi: „Fii 

atent!”. Aceasta înseamnă că pentru ca să își ducă la bun sfârșit toate 

acțiunile lui, omul trebuie să își concentreze atenția. 

Și dacă în viață atenția este atât de importantă, la fel e și în 

teatru. Căci, așa cum spuneam, tot ceea ce se întâmplă pe scenă sau 

pe micul și marele ecran, trebuie să fie aidoma întâmplărilor din jurul 

nostru.  

Actorul este și creator, dar și opera de artă, în sine. Dacă un 

pictor lucrează cu pânză și culori, un sculptor are nevoie de marmură, 

lemn sau alte materiale, de daltă și ciocan, iar unui muzician îi trebuie un 

instrument muzical, actorul... lucrează... el și asupra lui. „Cea mai 

personală dintre arte este teatrul. Toate celelalte arte operează cu un 

material obiectiv. Numai teatrul folosește prezența vie a ființei umane” 

spunea Lee Strasberg, unul dintre cei mai importanți oameni de teatru 

din istorie. 
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Lee Strasberg (1901-1982), actor, regizor și profesor american 

fondatorul celebrei școli de actorie de la New York, Actors Studio 

 

Deci, fiind și artist și personaj, actorul are nevoie de atenție și 

atunci când își concepe rolul, dar și atunci când e pe scenă, personajul 

viu.  

În situația noastră, a analizei importanței teatrului în educație, 

dezvoltarea atenției este un factor foarte important. Mai exact, jocurile 

teatrale (foarte bogate în zona concentrării atenției, pentru că, așa cum 

spuneam, folosesc foarte mult actorilor) pot ajuta copiii să descopere cât 

de multe lucruri din viața lor pot rezolva doar... dacă sunt atenți. De 

exemplu, pot lua note mai mari, nu-și mai rătăcesc lucrurile, nu mai pot fi 

ușor păcaliți sau înselați și nu mai sunt în pericol atunci când trec strada; 

pot vedea cu adevărat dacă și de ce prietenul lor e supărat, înțeleg de ce 

e mama obosită după o zi de muncă, sau se pot juca mult mai frumos cu 

colegii în pauze, fără să se lovească nimeni sau să strice obiectele din 

clasă. Și toate acestea pentru că acordă activităților lor un plus de 

atenție.  
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Folosirea atenției mai apare din plin și atunci când omul e șofer; 

el trebuie să fie atent la mai multe lucruri în același timp: privește și în 

față, în oglinzile laterale și în oglinda retrovizoare. Aceasta se numește 

atenție distributivă, adică omul își distribuie atenția asupra mai multor 

puncte de concentrare, în același timp.  

Jocurile teatrale dezvoltă atenția și atenția distributivă, prin 

punerea în evidență a diverse puncte de concentrare, iar rezolvarea 

temelor se poate face doar dacă jucătorul se îndepărtează de lucrul în 

general și vrea cu adevărat să se bucure de o experiență minunată ca 

aceea pe care i-o poate oferi, teatrul.  

Punctul de concentrare (prescurtat PDC - termen introdus de 

profesoara americană Viola Spolin) se referă la focalizarea atenției într-

un singur punct și rezolvarea exercițiilor, în funcție de tema dată. PDC-ul 

este pus în evidență de un mare număr de exerciții: jocurile cu mingea, 

cu bețe, cu sticle umplute cu nisip ș.a. în care tema e clară: atenția este 

concentrată pe obiectul respectiv. Numai că nu numai pasarea obiectului 

de la unul la altul (ca în cazul exercițiului cu mingi) este singura temă, ci 

și, de exemplu, numărătoare făcută în paralel, sau enumerare de 

substantive, ori de culori, capitale, orașe, țări, sau joc cu rimă, sau 

povestea dintr-o vorbă, sunt nenumărate posibilități ce pun în evidență, 

de această dată două puncte de concentrare, sau mai multe.  

 

 

Exerciții 

 

Scop: concentrarea atenției asupra unuia sau mai multe puncte de 

concentrare 

 

Mâna magnetizată  

Participanții își imaginează că în podul palmei au atașat un magnet 

extraordinar de puternic. Grupul este împărțit în perechi. Un participant 

are magnetul, iar celălalt urmărește magnetul din palma colegului, inițial 

cu privirea, capul și mai apoi cu diferite părți ale corpului. Cel care 

urmărește mișcarea trebuie să fie atent să mențină tot timpul distanța 

dintre parteneri, intensitatea și ritmul mișcării. 
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Picătura atenției   

Coordonatorul umple cu apă un pahar de sticlă/porțelan/metal/plastic dur 

cu margini drepte, pe care îl așază pe masă sau pe jos. Pe rând, fiecare 

participant al grupului încearcă să parcurgă un traseu prestabilit de către 

coordonator (luat pahar de pe masă, dus și întors) fără să verse nicio 

picătură de apă. Persoana care lucrează trebuie să își concentreze 

atenția pe pahar și pe apa din acesta, să observe vibrațiile acesteia, să 

simtă și să anticipeze unduirile ei. Ceilalți participanți, așezați de-a lungul 

traseului, observă în liniște nivelul de concentrare al atenției și mișcările 

celui care lucrează, oferindu-i timpul de care acesta are nevoie.  

  

Continuă aplauzele  

Participanții ocupă aleatoriu întreg spațiul de lucru. O persoană va 

începe jocul cu o bătaie din palme către o altă persoană. În timp ce face 

contact vizual cu acea persoană și bate din palme, participantul face un 

pas înainte. Cel care primește impulsul continuă jocul după același 

model. În final, participanții ajung împreună în centrul spațiului de lucru.  

 

Lanțul propunerilor  

Etapa 1. Participanții merg prin spațiul de lucru, fără să se atingă, fără să 

vorbească, încercând să ajungă la un ritm comun. La bătaia din palme a 

coordonatorului de joc, toți participanții se opresc (îngheață). La 

următoare bătaie din palme, toți participanții pornesc simultan, ajungând 

la un ritm comun. După ce jocul începe să funcționeze, instructorul poate 

să elimine comanda, lăsând grupul să acționeze (toți participanții 

pornesc și se opresc în același timp).  

Etapa 2. Participanții merg prin spațiul de lucru, fără să se atingă, fără să 

vorbească, încercând să ajungă la un ritm comun. După ce s-a instaurat 

un ritm, coordonatorul le propune acțiuni sumative, de exemplu: când el 

spune „1”, toată lumea sare; „2”, mâna dreaptă pe cap etc. Participanții 

pot face propuneri de acțiuni la cerința coordonatorului de joc. 

Propunerile pot fi combinate după cum simte coordonatorul, nu este 

nevoie să se respecte ordinea cifrelor, de exemplu: 1, 7, 3, 9, 5, 2, 1 etc. 

Gradul de dificultate al propunerilor poate crește în funcție de 

capacitatea grupului de concentrare a atenției, de exemplu: 1 – batem 

de 3 ori din palme; 2 – sărim de 5 ori pe piciorul stâng; 3 – mâna dreaptă 

la urechea stângă etc.    
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Etapa 3. Se respectă regulile impuse la etapa anterioară, cu diferența că 

cifrele sunt înlocuite de cuvinte, de exemplu: când coordonatorul spune 

„cireașă” – participanții ating peretele; „balaur” – toți sar etc.   

 

Zombie  

În spațiu, se așază aleatoriu același număr de scaune cu al 

participanților. Coordonatorul alege un voluntar, care are rolul de Zombie 

și se mișcă foarte lent. Restul participanților ocupă scaunele, unul 

rămânând liber. Zombie va încerca să ocupe scaunul, iar restul grupului 

îl urmăresc atent și, lucrând în echipă cu colegii, încearcă să ocupe locul 

rămas liber înaintea lui. Toți participanții sunt atenți să nu părăsească 

scaunele din proximitatea Zombie-ului doar pentru a ocupa un scaun din 

altă zonă, oferindu-i acestuia oportunitatea de a ocupa un scaun.  

 

Mingea călătoare  

Participanții formează un cerc, în picioare. Se pasează mingea aleatoriu 

pe cerc, fără să se arunce la partenerul din dreapta sau stânga, stabilind 

un traseu al cărui circuit va fi reluat și respectat mereu (traseu fix). 

Fiecare participant ține minte de la cine a primit mingea și cui o pasează. 

Coordonatorul introduce în joc o minge de o altă culoare, care va fi 

pasată de la un participant la altul în ordine aleatorie (traseu aleatoriu). 

Odată ce jocul începe să funcționeze, participanții părăsesc cercul, merg 

prin spațiu și păstrează traseele. Fiecare participant este atent atât la 

partenerul de la care primește mingea, cât și la cel căruia i-o pasează, 

localizându-i pe aceștia în spațiu. Mingea cu traseu aleatoriu circulă fără 

întrerupere, iar participanții au grijă să o paseze celui care nu este 

implicat în acel moment în traseul fix. Jocul se poate complica 

adăugându-se mai multe mingi de diferite culori, pentru traseul fix sau 

pentru cel aleatoriu.  
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Proiectul UNATC Junior (foto: Alexandru Cîrstea) 

 

Zum, zem, zim  

Participanții stau în cerc, umăr la umăr. Coordonatorul alege un voluntar, 

căruia îi cere să stea cu mâinile împreunate și să trimită un impuls, 

spunând „zum”, către o altă persoană din cerc, exceptând participanții 

din imediata apropiere. Cel care a primit impulsul, îl trimite către o altă 

persoană, spunând „zem”. Apoi, următorul impuls se trimite cu „zim”. 

Participanții continuă jocul, repetând secvența verbală zum, zem, zim. 

Dacă cineva indică spre un partener, inversând ordinea secvenței, jocul 

se reia. Secvența de sunete/cuvinte poate fi înlocuită în funcție de 

creativitatea grupului de lucru: dirli/da/dirli/da/dirli/dirli/dirli/da; 

da/nu/nu/da/da/nu etc.       

 

Vorbește doar cu mine  

Participanții sunt așezați în centrul spațiului de lucru, pe două linii, față în 

față, la o distanță de un braț. Perechile încep să poarte o conversație, 

fiecare încercând să acorde atenție partenerului său. Treptat, ambii 

parteneri se departează ușor de centrul sălii făcând pași înapoi, 

încercând să mențină conversația. Se opresc atunci când văd că le este 
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dificil să păstreze contactul cu partenerul și se apropie ușor de centrul 

spațiului de lucru, încercând să regleze relația dintre ei. Coordonatorul 

are grijă ca participanții să nu țipe, chiar dacă este vorba de mai multe 

grupuri de lucru; fiecare încearcă să-și concentreze atenția pe partener 

și să regleze volumul astfel încât să se facă auzit.   

 

Numătoarea cu surprize   

Etapa 1. Participanții sunt așezați în cerc, în picioare. Unul dintre ei 

începe să numere cu voce tare, spunând cifra „1”. Cel din dreapta lui 

continuă numărătoarea cu voce tare, spunând cifra „2”. Pe același 

principiu, se continuă cu voce tare numărătoarea pentru restul cercului. 

Când se ajunge din nou la cel care a inițiat numărătoarea, acesta o 

continuă, adăugând un număr în plus față de numărul participanților din 

grup, pentru ca la fiecare tură pe cerc numerele să alterneze. 

Coordonatorul anunță că o cifră este înlocuită de un sunet. De exemplu, 

în loc de „3”, se folosește „piu”, adică numărătoarea decurge în 

următorul fel: 1, 2, piu, 4, 5 și așa mai departe. Varianta cu un grad de 

dificultate mai ridicat presupune fie înlocuirea și a multiplilor și numerelor 

ce conțin cifra cu sunete (1, 2, piu, 4, 5, piu, 7, 8, piu, 10, 11, piu, 1piu, 

14, piu și așa mai departe), fie înlocuirea mai multor numere cu sunete, 

ajungându-se într-un final să se creeze un circuit de sunete. La început, 

atunci când se greșește, jocul se reia. După câteva ture, cel care nu a 

respectat regula din neatenție, iese ușor din cerc, fără să distragă atenția 

colegilor rămași în joc.  

Etapa 2. Se respectă aceleași reguli, cu diferența că în loc de sunet, se 

introduce un cuvânt.  

Etapa 3. Se respectă aceleași reguli, cu diferența că în loc de cuvânt, se 

introduce o acțiune. 

    

Steluța atenției  

Participanții sunt împărțiți în grupuri de câte trei persoane. Fiecare 

echipă se așază într-un triunghi, în care toți stau față în față. Unul dintre 

ei își concentrează atenția asupra celorlalți doi parteneri și răspunde 

întrebărilor pe care aceștia i le pun concomitent și continuu. Chiar dacă 

nu primesc răspuns la toate, ei continuă să întrebe, găsind de fiecare 

dată subiecte noi. După 2 minute, rolurile se inversează pentru ca toți să 

experimenteze fiecare ipostază.  
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IMAGINAȚIA 

 

 
Există ceva ce ne deosebește total de orice ființă de pe pământ, 

din orice regn animal ar face parte. Aceasta e imaginația. Datorită ei, 

omul poate proiecta imagini din universul său interior, din mintea lui, pe 

care le poate combina în mod surprinzător (chiar și pentru el însuși), 

dându-le o altă formă. Tot imaginația e aceea care ne ajută să 

schimbăm identitatea obiectelor, a funcțiilor și însușirilor lui, creând astfel 

o altă lume, un alt spațiu, un alt timp. Imaginația ne ajută să înțelegem 

suferința, durerea, bucuriile celui de lângă noi, doar pentru că avem 

puterea de a crea imagini vii, în momentul în care auzim povestiri, sau 

întâmplări trăite de altcineva. Dacă mergem la un muzeu de artă și 

vedem diferite picturi sau sculpturi, felul în care înțelegem creația 

respectivă, ține tot de imaginația noastră. Adică de modul în care ne 

organizăm imaginile din mintea noastră. 

Pentru un actor imaginația e determinantă. Doar cu ajutorul ei, 

cel ce face un rol, dând viață unui personaj scenic, poate crea o lume 

posibilă, emoționantă și interesantă. Cu toți am văzut multe filme sau 

piese de teatru, și am văzut că eroii fac o sumedenie de acțiuni 

complicate, dure, spectaculoase: trag cu arme, fac curse cu mașini, ucid 

cu sânge rece, sunt luptători în diverse războaie, din trecut sau din viitor, 

sunt animale sau roboți, oameni-păianjen, oameni-liliac, femei-pisici ș.a. 

Ceea ce trebuie înțeles este faptul că dincolo de eroul respectiv, în viața 

reală, actorul este... un om obișnuit. El nu s-a cățărat niciodată doar cu 

ajutorul mâinilor pe vreun zgârie-nori, nu zboară, nu sare de pe un tren 

pe altul, în plină goană cu viteză amețitoare... Nu. Actorul este un om ca 

toți oamenii. El nu are puteri supranaturale. Desigur face foarte mult 

sport și face chiar mai mult, cascadorie. Adică o ramură sportivă care se 

ocupă cu „rezolvarea” tuturor momentelor impresionante din filme 

(căderi, aruncări, salturi, mimarea credibilă a împușcăturilor, ciocniri de 

mașini, curse de cai etc.). Este, deci, pregătit să nu se rănească în 

niciun fel în timpul filmărilor. Ba mai mult, realizatorii îl ajută foarte mult 

plasându-l în lumi virtuale; mai exact spus, dacă acțiunea unui film, de 

exemplu, are loc pe Marte, actorul nu filmează... pe planeta roșie... Nici 
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n-ar avea cum, având în vedere că omul nu a reușit să ajungă acolo. El 

filmează în studioul cinematografic (un fel de hambar foarte mare), iar tot 

ceea ce vedem noi pe ecran ca mediu înconjurător sunt imagini 

compuse pe calculator. Exact ca în jocurile video. 

Dar se pune întrebarea: chiar dacă actorul are în jurul lui toată 

lumea ciudată, specială și neobișnuită creată virtual, ce îl face pe el să 

fie credibil? Adică speriat cu adevărat, mirat, emoționat, luptă, suferă, 

moare, iubește, urăște... cu credință. Ce îl ajută pe el să reușească să 

facă toate lucrurile pe care le vedem în filme sau la teatru, cu atâta 

adevăr? Răspunsul e simplu: imaginația. Datorită ei, actorul are puterea 

de a da viață, în mintea lui, unor situații și imagini atât de diferite de el ca 

om al realității. Dacă are un rol de criminal înrăit, să știți că actorul nu e 

niciodată un individ certat cu legea. Pur și simplu își imaginează: ce-ar fi 

dacă ar fi el în situația aceea? Adică exact așa cum se joacă 

(dintotdeauna) copiii de-a prințesele, cavalerii, luptătorii sau mai nou, 

războinicii la LaserMegaZone sau Counter Strike. Și oricum s-ar numi, în 

orice spațiu s-ar juca, mai elaborat (cu arme cu laser, cu bile sau cu 

vopsea) ori fără niciun „decor” decât curtea școlii sau strada din fața 

blocului, aceste jocuri se numesc „jocuri de creație” și sunt baza pe care 

se construiește întreaga, impresionanta și miraculoasa lume a filmului 

sau a spectacolului de teatru. Iar cuvântul de ordine în toată această 

aventură, ce poate deveni de-a dreptul magică, este imaginație. Datorită 

ei, actorul este cel care are puterea de a face să existe lucruri care nu 

există! Afirmația aparține unui mare regizor englez, Peter Brook, care 

mai spunea și că cel mai valoros teatru este: al invizibilului – făcut 

vizibil... și doar datorită imaginației actorului și a credinței în lucrul pe 

care îl face.  

Da, fără uluitoarea artă a actorului, fără acea putere deosebită 

a imaginației sale, scena sau ecranul ar rămâne un loc lipsit de viață. 

Doar actorul are puterea să dea spectatorului, nu iluzia realității, nu o 

minciună spusă frumos, ci adevărul conținut într-un ambalaj plin de 

culoare, mister și fascinație. Datorită artei actorului, privitorul poate primi 

imboldul către reușită, dar și deblocarea, descătușarea imaginației, care, 

astfel, poate începe să viseze, să spere și chiar să acționeze către un 

viitor luminos. Teatrul e necesar omului, așa cum îi este necesară 

libertatea. Teatrul deschide lumi, universuri și dă viață speranței.  
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Peter Brook (n. 1925 la Londra), regizorul a numeroase 

spectacole de teatru, autorul celebrei carți de teatru Spațiul gol 

  

Ne-am putea întreba: dar dacă nu suntem actori și dacă nici nu 

ne dorim să devenim actori, de ce trebuie să ne dezvoltăm imaginația? 

Răspunsul e simplu: pentru că în orice meserie, în orice țară și în orice 

timp istoric, lumea a înaintat cu ajutorul... imaginației. Marile descoperiri 

științifice, construcțiile celebre, orașele cele mai renumite sau chiar 

pasionanta lume a jocurilor video, nu au la bază decât imaginația 

creatorilor lor. Fără imaginație, nu ar fi existat Turnul Eiffel din Paris, 

Statuia Libertății de la New York, sau cea mai înaltă clădire din lume la 

ora actuală, Burj Khalifa din Dubai. În tot ceea ce s-a inventat sau se va 

inventa de acum înainte în întreaga lume, imaginația a fost și va fi cea 

care are puterea să dea unicitate și renume fiecărui lucru în parte. 

Jocurile teatrale sunt necesare în educația copiilor și prin faptul 

că le dezvoltă imaginația, pe care cândva, în viitor, o pot folosi din plin în 

orice domeniu își vor desfășura activitatea. 

 

 

Exerciții 

 

Scop: dezvoltare imaginației  

 

Fabrica de obiecte  

Participanții formează un cerc și se plasează un obiect (pornind de la un 

obiect simplu și ajungând la unul mai complicat, de exemplu: minge, pix, 

ghiozdan, păpușă etc.) în centru. Pe rând, fiecare participant acționează 
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cu obiectul, transformându-i utilitatea. Cei de pe margine îl observă și 

trebuie să își dea seama în ce s-a transformat obiectul inițial. De 

exemplu: dacă se mușcă din minge, aceasta devine măr; dacă pixul se 

pune la subraț, devine termometru etc.      

 

Ce faci?   

Participanții sunt așezați în cerc. Pe rând, fiecare vine în centru și 

propune o acțiune, cel din dreapta lui îl întreabă Ce faci?, iar acesta 

răspunde cât mai inventiv cu altceva față de ceea ce s-ar putea descifra 

la prima vedere.     

 

Călătorie în jurul lumii  

Participanții se deplasează în spațiul de lucru, fără să vorbească între ei 

și fără să se atingă. Coordonatorul îi conduce prin diferite situații, 

indicându-le medii conform cărora ei acționează: zăpadă – participanții 

merg ca și cum merg prin zăpadă; deșert – participanții se deplasează 

așa cum ar merge în Sahara, prin nisip și unde este foarte cald; nisipuri 

mișcătoare; miere; ploaie ș.a.m.d.      

 

Mingea magică  

Participanții stau în cerc și pasează unul la altul o minge. Pe parcurs, 

coordonatorul le indică caracteristici (dimensiuni, forme, greutăți, 

temeperatură ș.a.m.d.) ale mingii pe care o pasează pe cerc, conform 

cărora participanții acționează. De exemplu: mingea devine foarte grea; 

arde; îngheață ș.a.m.d. Se pot introduce mai multe mingii pe cerc, de 

diferite dimensiuni sau culori, coordonatorul atribuind fiecăreia o 

caracteristică diferită, grupul manipulând mingea respectivă conform 

indicațiilor date.       

 

Jobenul  

Participanții formează un cerc și își imaginează că în centrul cercului se 

află un joben, în care încape tot universul, de la obiecte până la 

fenomene ale naturii și sentimente. Fiecare participant alege să ia ceva 

din joben, întinde mâna spre centrul cercului, extrage din joben un lucru 

și îl denumește, de exemplu: Iau din joben o floare și i-o dăruiește 

partenerului din dreapta, cel din urmă o primește și continuă jocul.  

 



44 

Creatorii fantastici  

Participanții sunt împărțiți în două sau trei grupuri cu număr egal de 

participanți în funcție de numărul lor total. Împreună, ei decid ce vor să 

creeze, de exemplu: o mașină de făcut covoare zburătoare. După ce s-

au pus de acord asupra lucrului pe care vor să-l creeze, fiecare dintre ei 

propune o acțiune, astfel încât să contribuie de la început până la 

finalizarea procesului. Apoi, prezintă grupului creația, iar ei trebuie să își 

dea seama ce au creat.    

 

Reclama  

Coordonatorul pregătește niște teme scrise pe bucăți de hârtie, pe care 

participanții le extrag. Pe baza temei date, fiecare creează o poveste de 

tip reclamă, fără să folosească „și”, „dar” și „ăăăăă”, pauze lungi sau să 

vorbească lent. De exemplu: pastă de dinți – „Dacă vă spălați cu această 

pastă de dinți dimineața, la prânz, seara chiar, veți visa numai lucruri 

frumoase seară de seară. Încercați pentru a vă convinge!”. Se 

recomandă să existe teme pentru fiecare participant pentru a nu se 

repeta.    

 

Mâinile buclucașe 

Participanții sunt împărțiți în perechi. Lucrează, pe rând, o pereche, 

restul se așază într-un semicerc și observă atent. Unul din parteneri va 

sta cu fața spre colegi, iar celălalt, în spatele lui, la fel cu fața spre colegi. 

Cel din față își împreunează mâinile la spate, cel din spate întinde 

mâinile prin spațiul dintre mâinile și trunchiul celui din față. Li se dă o 

temă pe care cel din față vorbește, iar cel din spate mișcă mâinile ca și 

cum ar fi ale celui care vorbește. Inițial, mâinile se conformează 

discursului. La un semn al coordonatorului (o bătaie de palme), mâinile 

preiau conducerea, iar cel care vorbește își adaptează discursul după 

mișcarea mâinilor. La următorul semn al coordonatorului, mâinile se 

conformează din nou discursului ș.a.m.d. Apoi, rolurile se inversează și 

jocul continuă, astfel încât fiecare să experimenteze fiecare ipostază.  

  

Poveste pe cerc  

Participanții formează un cerc. Coordonatorul propune o frază de 

început, apoi pot propune și copii. De exemplu: Bunica mi-a împletit într-

o zi un fular foarte lung... De aici, pe rând fiecare continuă povestea, 
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folosindu-și imaginația, în funcție de ordinea indicată de către 

coordonator printr-o atingere pe umăr (oprește pe cel care vorbește și 

pornește pe altcineva) sau stabilită de către participanți, care își aruncă 

unul altuia o minge.  

   

 
Proiectul UNATC Junior (foto: Alexandru Cîrstea) 

 

Ce-ai fi dacă ai fi?  

Participanții se deplasează în spațiul de lucru, fără să se atingă și fără să 

vorbească între ei, pe un ritm impus prin bătăi de palme de către 

coordonator. Atunci când acesta spune stop, participanții îngheață 

(rămân în statuie) și la start, repornesc. În momentul în care sunt statui, 

coordonatorul alege o persoană, îi roagă pe toți să se uite, fără să se 

miște, la aceasta și să-și imagineze în ce ipostaze se poate regăsi acea 

persoană, observând poziția în care a înghețat. De exemplu: putem avea 

o persoană care are mâna dreaptă în față, cea stângă, pe lângă corp – 

persoana poate să fie la casă la magazin și vrea să achite sucul, să 

cumpere un bilet de tren, să fie un profesor care explică ceva, să arate 
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medicului rana pe care și-a făcut-o în timp ce se urca într-un copac, să 

invite pe cineva la dans ș.a.m.d.   

  

Poveste pe cerc  

Participanții formează un cerc. Coordonatorul propune o frază de 

început, apoi pot propune și copii. De exemplu: Bunica mi-a împletit într-

o zi un fular foarte lung... De aici, pe rând fiecare continuă povestea, 

folosindu-și imaginația, în funcție de ordinea indicată de către 

coordonator printr-o atingere pe umăr (oprește pe cel care vorbește și 

pornește pe altcineva) sau stabilită de către participanți, care își aruncă 

unul altuia o minge.  

 

 
Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea) 

 

Cercetătorul  

Coordonatorul alege doi voluntari dintre participanți, care au următoarele 

roluri: jurnalist și cercetător. Aceștia se așază pe două scaune în fața 

celorlalți, dispuși în semicerc. Pe o temă dată (cât mai imaginativă 

sugerată de coordonator sau de colegi), jurnalistul îi pune întrebări 

cercetătorului, care deși poate nu știe nimic despre subiect, răspunde cu 

precizie și cursivitate. De exemplu: cercetătorul este specialist în steluțe 

vorbitoare sau canguri zburători ș.a.m.d. Pentru a complica jocul, se 

poate introduce și un traducător; astfel, cercetătorul vorbește într-o limbă 
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inventată de el (alăturare de sunete formate din silabe care nu se repetă 

și care nu aseamănă cu vreo limbă), iar traducătorul traduce atât ceea 

ce întreabă jurnalistul pentru cercetător, cât și ceea ce răspunde 

cercetătorul pentru jurnalist și ascultătorii de pe margine. De exemplu: 

acțiunea se petrece la o conferință internațională, unde este invitat un 

cercetător în avioane plângăcioase sosit tocmai din Hokigaki.    
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SIMȚURILE 

 

 
Prima legatură a omului cu viața se face prin intermediul 

senzațiilor; sau, mai simplu spus, noi cunoaștem lumea, în primul rând, 

cu ajutorul simțurilor noastre. Se știe că omul are cinci simțuri: văz, auz, 

miros, gust și pipăit. Practic, în momentul când cunoaștem un obiect, de 

exemplu, o facem mai întâi cu ajutorul văzului. Deci, ne folosim de un 

simț: vizual. Sau atunci când urechea noastră percepe un sunet, se 

numește că ne folosim auzul sau simțul auditiv. Iar când „detectăm” ceva 

cu ajutorul nasului, ne-am folosit, de fapt, simțul olfactiv, adică mirosul. 

Dar mai există și momentul în care gustăm o mâncare; atunci ne folosim 

de simțul gustativ. Și, în același timp, un om poate cunoaste un lucru, 

pipăindu-l, adică se folosește de simțul tactil. Pentru ființa umană, 

simțurile sunt deosebit de necesare în viață.  

Ca să înțelegem de ce, am putea face un exercițiu simplu de 

imaginație: dacă ne-am gândi că trăim într-o lume în care nu există 

culori, nuanțe, gusturi, mirosuri, sunete, iar toate obiectele din jur nu ar 

avea nici temperatură, nici forme, nici textură aparte. Cu siguranță... nici 

nu ne putem imagina așa ceva. Ar fi ca și cum... nimic nu ar exista. Și o 

spunem noi, oamenii care trăim într-o lume plină de culori, sunete și 

gusturi, o lume în care, clipă de clipă, pas cu pas, ni se întâmplă să 

intrăm în contact cu o bogăție întreagă de manifestări naturale sau 

create de om. Lumea în care trăim e fascinantă și tot timpul mai avem 

ceva de aflat, descoperit, constatat. Și toată această natură miraculoasă 

ce ne înconjoară nu poate deveni a noastră fără simțuri. 

Din păcate, există oameni care, fie din naștere, fie în urma unor 

accidente nefericite și-au pierdut unul dintre simțuri. De exemplu, 

nevăzătorii. Numai că, ființa umană cu puterea ei deosebită de adaptare, 

face ca în astfel de cazuri, acești oameni să-și ascută puternic celelalte 

simțuri, reușind să își ducă traiul de zi cu zi fără ajutor. Există un filosof 

francez, Denis Diderot, care explică foarte bine felul în care o persoană 

nevăzătoare se adaptează la mediu. Dacă citim rândurile scrise acum 

aproape trei sute de ani, descoperim nu numai cât de multe lucruri 

exacte poate sesiza un nevăzător, ci ne și face să avem o admirație 
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deosebită și înțelegere pentru acești oameni care, din cauza problemelor 

lor, au mare nevoie de ajutorul nostru. Fie că vorbim despre nevăzători 

sau despre surdo-muți, trebuie mereu să ne gândim la acești oameni ca 

la semenii noștri, egali în drepturi, pe care însă trebuie să îi privim cu 

deosebit respect și simpatie.                              

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Denis Diderot (1713-1784), mare filosof francez, autor a 

numeroase scrieri. Cea la care facem referire se numește Scrisoare 

despre orbi spre folosința celor care văd. Pentru Arta Actorului, Diderot a 

scris o lucrare de mare însemnătate: Paradox despre actor. 

 

În arta actorului, simțurile ocupă un loc aparte, de 

neînlocuit. 

                             

Spuneam încă de la început că actorul trebuie să cunoască 

lumea în amănunt, cu grijă pentru orice detaliu, pentru orice aspect care 

pentru ceilalți oameni poate părea fără importanță. Ori aceste detalii se 

pot cunoaște doar... cu simțurile. Desigur, putem să ne mirăm și să ne 

punem problema: De ce ne preocupă simțurile noastre din moment ce... 

toți le avem? E adevărat! Toți simțim, dar pentru un actor, care trebuie 

să acorde o atenție în plus acestui aspect, pentru că trebuie să fie mai 

atent la orice și un mai bun observator decât semenii săi, dezvoltarea 

simțurilor devine o preocupare deosebită. De aceea, există multe 
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exerciții care îl fac pe actor să devină conștient de simțurile sale și, apoi, 

pe scenă, să le folosească din plin. 

În educație, arta teatrului trebuie să dezvolte și la copii 

capacitatea de a percepe din viață, cu ajutorul simțurilor, cât mai multe 

senzații. Ar fi foarte bine dacă copii ar învăța să „audă mai bine”, să 

„vadă mai bine”,  să „pipăie mai cu atenție”, să sesizeze cât mai multe 

„gusturi” și să „pipăie cât mai concret”. Atunci copilul ar deveni mult mai 

conștient de lucrurile și fenomenele care îl înconjoară. Ar putea face 

diferența dintre două obiecte asemănătoare, ar descoperi ce interesantă 

poate deveni explorarea naturii, dar ar începe și să viseze mai mult, 

dorindu-și să cunoască direct universul din care cu toți facem parte. Ce 

frumos ar fi ca unii dintre copiii noștri să înceapă să-și dorească să... 

atingă stelele cu mâna... Poate că într-o zi vor ajunge astronauți!...  

Lumea din care facem parte, cu multitudinea ei de aspecte ce o 

formează, are și astăzi o sumedenie de zone nedescoperite, care 

așteaptă să fie scoase la lumină pentru a servi și ele omului aflat mereu 

în căutarea unui trai mai bun și mai frumos. Iar simțurile noastre, de care 

trebuie să devenim conștienți, să le recunoaștem importanța și să le 

folosim din plin, ne pot susține în această mare misiune.     

 

Exerciții 

 

 

Scop: activarea simțurilor, dezvoltarea senzorialității conștiente, 

spațialității, reacției la stimuli și coordonării 

 

Radiografia  

Participanții se întind pe spate, cu fața în sus și cu mâinile de-a lungul 

corpului, respiră profund, se relaxează și închid ochii. Coordonatorul le 

indică să-și concentreze atenția pe ei înșiși, pornind de la interior până la 

exterior: „inspiră profund și relaxează-te, adu-ți concentrarea pe ceea ce 

ai pe interior, fiecare organ în parte și cum este el înlănțuit de restul... 

simți cum îți bate inima, simți cum se contractă și cum se relaxează, 

simți cum îți pulsează sângele, care circulă prin tot corpul, plămânii care 

te ajută să respiri, abdomenul care se mărește și se micșorează cu 
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fiecare respirație1, mușchii din tot corpul care se relaxează... inspiră 

adânc, profund și simte cum aerul inspirat se plimbă prin tot corpul tău, 

trece prin țesut și impregnează fiecare celulă a corpului tău... 

vizualizează multitudinea de celule care îți alcătuiesc corpul... încet, 

conștientizează cum piciorul drept se lasă greu, devine din ce în ce mai 

greu și lasă o urmă în podea, vizualizați cum vă ridicați și vedeți urma 

lăsată de piciorul vostru, adâncimea, forma, dimensiunea... (la fel se 

poate face și pentru restul membrelor) simțiți cum tot corpul se lasă greu, 

devine din ce în ce mai greu și se forma lui se imprimă în podea, 

vizualizați forma, adâncimea și dimensiunea create... ș.a.m.d.” Se 

detaliază după acest model în funcție de creativitatea coordonatorului de 

joc și necesitățile grupului cu care se lucrează.        

 

Plăcinta cu stafide  

Etapa 1. Participanții se deplasează în spațiul de lucru, fără să se atingă, 

fără să vorbească și încercând să adopte ritmul impus de coordonator 

prin bătăi de palme. Privirea participanților atunci când merg este 

îndreptată către înainte. Atunci când aud stop, se opresc, iar la start, 

repornesc. În momentul în care se opresc, își imaginează că îngheață și 

că sunt statui. Coordonatorul le sugerează că spațiul de lucru este o 

plăcintă, fiecare dintre ei fiind o stafidă sau un fulg de ciocolată și că din 

orice parte s-ar tăia, ar trebui să se regăsească același număr de stafide 

sau fulgi de ciocolată. Apoi, le cere, fără să-și miște corpul, ci doar capul, 

să se uite în jurul lor și să observe dacă există spații goale, neocupate. 

Dacă există, le indică să repare sau să regleze, astfel încât pe toată 

plăcinta să se regăsească stafide sau fulgi de ciocolată. De asemenea, 

                                                           
1 Atunci când suntem întinși pe spate și ne relaxăm, putem să sesizăm cum folosim 
diafragma în respirație. Diafragma este un mușchi cu formă de boltă, care se află între 
cavitatea abdominală și plămâni. Atunci când inspirăm, diafragma coboară și împinge în 
jos și spre exterior conținutul cavității abdominale (se umflă abdomenul). Atunci când 
expirăm, diafragma se ridică și trage după ea în sus și în interior conținutul cavității 
abdominale (se desumflă abdomenul). Cunoscută sub numele de respirație abdominală, 
aceasta este cea mai sănătoasă, relaxantă și consumatoare de energie. Ne naștem cu 
acest tip de respirație, el poate fi observat la bebeluși și la adulți atunci când dorm sau 
când stau întinși și relaxați, prin abdomenul care se mărește și se micșorează. Chiar dacă 
acest tip de respirație este sănătos, deoarece permite o mai bună oxigenare a creierului, 
nu este recomandat pentru vorbire sau cântat. În aceste cazuri, este recomandată 
respirația costo-diafragmatică, care presupune că ne folosim plămânii și diafragma în 
același timp. Atunci când suntem la verticală, putem să simțim cum funcționează diafragma 
dacă respirăm precum câinii (scoatem limba afară, inspirăm și expirăm scurt) și vom 
observa cum abdomenul se mărește și se micșorează, fără ca umerii să ni se ridice.     
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coordonatorul le explică să fie atenți și să-și părăsească locul doar dacă 

este cu adevărat necesar, altfel, toată lumea se adună în aceeași parte a 

plăcintei și se creează un gol în altă parte. După ce participanții 

reglează, coordonatorul se asigură că ei se mai uită încă o dată la 

plăcintă și sunt siguri că acum toată este ocupată uniform de stafide sau 

de fulgi de ciocolată. Atunci când într-adevăr reușesc să ocupe spațiul 

uniform, coordonatorul le indică start și ei repornesc, încercând să ocupe 

uniform spațiul în mers. Coordonatorul reia de câte ori este nevoie 

cerințele stop și start, astfel încât participanții să învețe să se poziționeze 

față de restul pentru ca spațiul să fie ocupat uniform. Îndeplinirea acestui 

obiectiv poate dura un timp. De aceea, este necesar să i se asigure 

grupului timpul și răbdarea de care este nevoie pentru a-l îndeplini.   

Etapa 2. Aceeași mișcare de la etapa 1, cu diferența că acum cineva 

poate propune un tip de mers, iar restul, fiind atenți la ceea ce se 

întâmplă în jurul lor, observă și preiau ș.a.m.d.     

 

Motorașul simțurilor  

Etapa 1. Participanții se deplasează în spațiu, fără să se atingă și să 

vorbească între ei, cu privirea înainte. La un semn al coordonatorului, 

fiecare își imaginează că este pe rând o parte a corpului și acționează 

accentuând acea parte. De exemplu: toți sunt urechi – se mișcă în spațiu 

și interacționează cu restul din această perspectivă, apropiind una dintre 

urechi de urechea altcuiva; nas – nu se folosesc de ochi, ci bagă nasul 

înainte etc.  

Etapa 2. Se respectă aceleași reguli, doar că de data aceasta pot 

interacționa cu ceilalți, adică părțile corpului se pot atinge.  

 

Diagonale  

Participanții creează diagonale (linii dintr-un colț în celălalt al spațiului de 

lucru), în funcție de: înălțime, culoarea părului, culoarea ochilor, numărul 

la pantof, lungimea părului, nuanțele hainelor pe care le poartă ș.a.m.d. 

Ordonarea se face de la mic la mare, de la deschis la închis, de aceea 

coordonatorul le indică punctul de început (mic, deschis) și de final 

(mare, închis).   

 



53 

 
Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea) 

 

Lupa exploratorului  

Participanții formează un cerc, la un braț distanță unul de celălalt, 

așezați pe jos. Coordonatorul alege 2 voluntari, unul dintre ei este un 

explorator, iar cel de-al doilea este un paznic. Amândoi sunt legați la 

ochi pe durata jocului și vor trebuie să se deplaseze în patru labe în 

interiorul cercului, încercând să fie cât mai silențioși. Exploratorul căută 

într-o peșteră cheile (sau orice alt obiect care atunci când este mișcat 

scoate un sunet), care deschid poarta de la o încăpere din castelul aflat 

deasupra peșterii; iar paznicul vrea să îl oprească, nu îl interesează 

cheile. Prin urmare, scopul exploratorului este să găsească cheile și să 

se ferească de paznic, iar scopul paznicului este să îl prindă pe 

explorator, nu să găsească cheile. Jocul continuă cu schimbarea rolurilor 

sau cu alți doi voluntari pentru cele două roluri.         

 

Buburuza    

Participanții stau în picioare și ocupă uniform spațiul. Fiecare își 

imaginează că pe corpul lor se plimbă o buburuză, de care au grijă să nu 

cadă, iar coordonatorul le indică parcursul ei: urcă de la palma dreapta 

spre umărul drept – fiecare o simte și încearcă să îi urmărească traseul, 

ridicând palma, umărul drept; trece de pe umărul drept pe ceafă, vrea să 

urce spre vârful capului, se răzgândește și se întoarce la ceafă, de unde 
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coboară spre omoplatul stâng ș.a.m.d. Pe parcursul jocului, participanții 

nu vorbesc, se concentrează asupra buburuzei, îi urmăresc traseul 

mișcând corpul, astfel încât aceasta să nu cadă.       

 

De la 1 la 10 

Etapa 1. Participanții merg în spațiul de lucru, ocupându-l uniform, fără 

să se atingă și fără să vorbească între ei. Coordonatorul le cere să 

stabilească viteza 1 a deplasării, pe care ușor să o adopte cu toții. Apoi, 

se vor stabili treptat după același principiu, în funcție de capacitățile 

grupului, vitezele 2, 3, 4, 5. După ce participanții și-au însușit clar fiecare 

viteză, coordonatorul poate alterna între viteze, de exemplu: 1, 4, 2, 5, 1, 

3 ș.a.m.d.  

Etapa 2. Se aplică aceleași reguli, doar că de această dată vor folosi 

nivele diferite de volum. Se folosește un sunet (vers, refren, melodie), pe 

care îl cunosc cu toții și se stabilește volumul 1. Treptat, se stabilesc și 

restul nivelelor de volum 2, 3, 4, 5. După ce participanții și-au însușit clar 

fiecare viteză, coordonatorul poate alterna între viteze, de exemplu: 1, 4, 

2, 5, 1, 3...  

      

Eu cânt mai tare  

Participanții merg prin spațiul de lucru, fără să se atingă și ocupă spațiul 

uniform. Fiecare își alege un cântec, pe care îl fredonează. Treptat, cel 

care cântă cu cea mai mare convingere, îi va contagia și pe ceilalți, care 

cedează și i se vor alătura.    

 

Amoeba  

Participanții se întind pe spate, cu ochii închiși, rămân cu spatele pe sol 

și încep să-și miște mâinile, picioarele, corpul ca și cum nu ar avea 

coloană. Își imaginează că sunt amoebe și parcurg tot spațiul plutind prin 

apă. Coordonatorul le oferă indicii spațiale și de temperatură: apă rece, 

curent cald ș.a.m.d., încurajându-i să acționeze. După un timp, 

coordonatorul îi încurajează să interacționeze cu alte amoebe (doar 

contact fizic, fără vorbe) și să reacționeze în funcție de impactul cu altă 

amoebă. Deschid ochii la indicația coordonatorului, iar acesta devine 

rechinul care le vânează prin ocean. Amoebele se camuflează, 

grupându-se toate laolaltă, pentru a nu fi observate de rechin. Dacă nu 
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găsește nicio amoebă plutind singură în ocean, rechinul pleacă și jocul 

se termină.    

 

Harta  

Etapa 1. Participanții sunt împărțiți în grupuri de două persoane. Pe 

rând, unul conduce, iar celălalt se lasă condus, fără să vorbească și cu 

ochii acoperiți cu o eșarfă. Pentru ghidare, se folosește un sunet simplu 

pe care îl stabilesc cei doi, de exemplu: pocnit degete; bătaie din palme 

ș.a.m.d.   

Etapa 2. Participanții sunt împărțiți în grupuri de două persoane. Pe 

rând, unul conduce, iar celălalt se lasă condus, fără să vorbească și cu 

ochii acoperiți cu o eșarfă. Cel care este condus se așază într-un punct, 

iar cel care conduce se poziționează în punctul opus. Cel condus merge 

spre cel cu ochii deschiși, care îl anunță atunci când mai are 2 metri 

pentru a ajunge la el.   

Etapa 3. Participanții sunt împărțiți în grupuri de două persoane. Pe 

rând, unul conduce, iar celălalt se lasă condus, fără să vorbească și cu 

ochii acoperiți cu o eșarfă. Cel care conduce îl ghidează prin sunete, 

vorbe, mișcări, gesturi: pocnituri de degete pentru a-i indica direcția de 

mers; îi spune că 2 metri merge singur drept înainte; îl ia de mâna 

stângă și îi dă semnal pentru o piruetă; îl conduce de mână spre dreapta 

apoi; îi spune să facă 3 pași înapoi și apoi 2 spre stânga ș.a.m.d. Se pot 

face multe combinații în funcție de creativitatea participanților. Perechile 

pot lucra pe rând pentru a avea mai mult spațiu de desfășurare și pentru 

a putea observa cum conduc și se lasă conduși colegii lor.  

 

Orașul bântuit  

Participanții formează un cerc și sunt așezați pe jos. Ei închid ochii, în 

timp ce coordonatorul se plimbă prin spatele lor și va atinge câteva 

persoane, care au următoarele roluri: Dr. Frankestein (atinge persoana 

pe cap); Sherlock Holmes (atinge persoana pe spate); Gandalf (atinge 

persoana umărul drept); Dr. Lightman (atinge persoana pe umărul 

stâng). Cei rămași sunt locuitori ai orașului. Dacă grupul este alcătuit din 

mai mult de 10 persoane, se pot alege 2 Dr. Frankestein și 2 Sherlock 

Holmes. Dr. Frankestein sechestrează persoane pentru a le transforma 

în cobai pentru experimentele lui, identitatea sa nu este dezvăluită, el 

pozând ca un locuitor oarecare; el fură locuitori pe timpul noții, indicând 
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coordonatorului persoana. Sherlock Holmes este detectivul orașului, 

foarte perspicace și implicat în viața orașului în care trăiește; el 

investighează pe timpul nopții și poate afla ce identitate au locuitorii 

orașului întrebându-l pe coordonator. Gandalf este vrăjitor de magie 

albă, care-și păstrează identitatea secretă, pentru că altfel ar fi 

persecutat; el poate salva oameni de la răpire pe timpul nopții, mai puțin 

pe el însuși, indicând persoana coordonatorului. Dr. Lightman este 

specialist în descifrarea gesturilor, implicat în bunăstarea orașului în care 

trăiește; el poate afla numai identitatea răufăcătorului pe timpul nopții, 

întrebându-l pe coordonator. Cele 2 persoane care se pot documenta pe 

timpul nopții asupra identității, indică coordonatorului persoana care-i 

interesează și desenează un semn de întrebare imaginar (coordonatorul 

îi indică prin semne identitatea oricărui locuitor lui Sherlock Holmes, pe 

când lui Dr. Lightman, îi răspunde numai dacă persoana indicată este 

răufăcătorul). Coordonatorul începe jocul: „Se lasă seara peste orașul 

nostru, toți locuitorii închid ochii și voi alege pe Dr. Frankestein (dacă 

sunt mai mulți de unul, li se spune să deschidă ochii pentru a se vedea), 

pe Sherlock Holmes (dacă sunt mai mulți, dacă sunt mai mulți de unul, li 

se spune să deschidă ochii pentru a se vedea), Gandalf, Dr. Lightman. 

Bun, fiecare se știe cine este, orășelul încă doarme. Și iată că în curând 

se ivește o rază de lumină, o nouă zi a sosit în pașnicul și însoritul nostru 

oraș, locuitorii se trezesc ușor și se pregătesc de o nouă zi... 

(participanții se pot ridica de la locurile lor și se reîntorc pe cerc la 

venirea nopții) și încep să interacționeze (acționează fiecare conform 

statutului său). Se lasă seara (participanții revin pe cerc) și fiecare se 

pregătește de somn (participanții se așază), tot orașul se culcă. Se 

trezește Dr. Frankestein, care fură pe cineva, adoarme la loc. Se 

trezește Sherlock Holmes și face investigații, adoarme și el. Se trezește 

Gandalf și salvează pe cineva prin vrăjile lui, apoi adoarme istovit. Se 

trezește și Dr. Lightman, care se gândește la oamenii cu care a 

interacționat peste zi și se documentează asupra celui care i s-a părut 

suspect, apoi adoarme și el. Și soarele răsare din nou în orășelul nostru, 

locuitorii se trezesc, încep să se miște, mai puțin Maria (care a fost 

indicată de Dr. Frankestein și nu a fost salvată de Gandalf, ei i se face 

semn înainte de venirea zorilor să iasă din cerc și să urmărească 

activitatea dintr-un colț al spațiului de lucru), care a dispărut pe timpul 

nopții și acum se fac investigații, se dau declarații (participanții sunt 
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încurajați să interacționeze, să-și prezinte argumentele pentru care cred 

că o persoană este Dr. Frankestein, totul fiind moderat de coordonator) 

ș.a.m.d.”. Dacă o persoană indicată de Dr. Frankestein, este în aceeași 

noapte salvată de Gandalf, ea nu părăsește cercul. Participanții sunt 

încurajați să observe comportamente, să fie atenți la gesturi, sunete, 

orice i-ar putea ajuta să-l descopere și să-l incrimineze pe Dr. 

Frankestein. Jocul se termină atunci când locuitorii, ajutați de Gandalf, 

Sherlock Holmes și Dr. Lightman reușesc să-l demaște pe Dr. 

Frankestein sau atunci când Dr. Frankestein reușește să sechestreze pe 

majoritatea locuitorilor.  
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SPONTANEITATEA 

 

 
În clipa în care trebuie să facem față prompt la o situație 

neașteptată, într-un moment total nou, cu un răspuns pe care nu l-am 

pregătit de dinainte, ne ajută spontaneitatea; sau atunci când un individ 

are capacitatea de a reacționa într-o anumită conjunctură, într-un mod 

original, diferit de orice abordare obișnuită se poate spune că e spontan. 

Deși pare că este un lucru foarte obișnuit, pentru că știm cu toții în cercul 

nostru de prieteni, la școală sau în echipele sportive, ori în grupul de 

joacă din fața blocului, colegi care au mereu o replică la orice situație 

nouă ivită, spontaneitatea nu e prea ușor de câștigat. Și aceasta 

deoarece, există o condiție de bază ce trebuie respectată pentru ca omul 

să reușească să fie spontan: libertatea.  

 

 
Jacob Levi Moreno (1889-1974), psihiatru austriac-american, născut în 

România, inventatorul psihodramei, unul dintre fondatorii psihoterapiei 

de grup; a scris numeroase cărți. Pentru Arta Teatrului este foarte 

importantă lucrarea: Teatrul spontaneității. 

 

De aceea, se spune că doar într-un moment maxim de libertate 

interioară, în care omul nu mai ține seama de informațiile vechi pe care 
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le are, de gândurile lui sau ale altora, de teorii și tehnici învățate ori de 

planuri de dinainte gândite, se poate naște reacția spontană. 

În educația copilului modalitatea sigură în care se poate 

declanșa sponatneitatea este jocul. Doar atunci când se joacă, copilul e 

liber, caută soluții de rezolvare în ritm alert, rezolvă situații noi și 

încearcă să facă față fiecărei situații pentru a-și atinge scopul. Dar și în 

joc există niște pericole. Unul dintre ele este așteptarea aprobării și frica 

de dezaprobare. Atunci când, încă din familie și apoi la școală copilul 

știe că adultul „e cu ochii pe el”, adultul e superiorul care îi spune dacă 

ceea ce face el e bine sau nu, niciodată nu va fi cu adevărat liber; va 

căuta mereu să placă celui care-l conduce și, de teamă, se va cenzura. 

Motiv principal pentru ca spontaneitatea să nu mai apară. Copilul își va 

face, cu puterea lui, strategii ca să fie bine apreciat. Alteori, dacă e prea 

des combătut și certat, el devine „Rău” cu orice preț, zgomotos 

intenționat, supărător pentru ceilalți, neascultător și chiar violent; evident 

conform principiului „Dacă ziceți că sunt rău, să vă arăt eu cât de rău pot 

să fiu!”. Arta teatrului aplicată în educație poate ajuta, în acest moment, 

și adultul și copilul. Prin faptul că cei doi sunt invitați să fie egali, 

parteneri, să se joace împreună, să se bucure de reușite și, mai ales, să 

stabilească împreună ideea: la teatru nimeni nu greșește!, vor reuși să 

înlăture umbra nemiloasă a aprobării-dezaprobării, putând să devină, și 

unul și celălalt, spontani. 

Un alt impediment în calea spontaneității este instaurarea 

competiției în cadrul grupului din care face parte copilul. Tot din dorința 

insuflată de familie și educator, copilul tinde mereu să fie primul. Cu 

orice preț. Ajunge să-l urască pe cel de lângă el, chiar să-l lovească și, 

oricum, să nu vrea să-i întindă o mână de ajutor atunci când are nevoie. 

Teatrul poate fi salvator din nou dacă și elevul și profesorul înțeleg faptul 

că în jocurile teatrale nu există concurenți, ci doar parteneri. Cum teatrul 

e artă de grup, exercițiile noastre se joacă în echipa în care fiecare îl 

susține pe celălalt, dă ajutor și știe să accepte ajutorul. Iar rezultatul nu 

trebuie niciodată făcut prin comparația elev cu elev, ci întotdeauna elev 

cu el însuși. Așa va înțelege copilul că, în viață, totul depinde de noi 

înșine, de cât de buni suntem noi, raportați la... noi.  

Mai există un aspect ce poate bloca apariția spontaneității: mult 

prea marea importanță pe care o dăm obișnuinței. Atunci când, în viață, 

ne însușim doar câteva modalități de acțiune, reacțiune, rezolvare ș.a., 
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conform ideii „Așa se face! Cine a mai auzit bazaconii ca astea!”, 

niciodată nu vom putea deveni... altfel, originali, novatori; vom merge 

doar pe drumuri bătute, și ne vom păcăli gândindu-ne că trebuie să 

facem cât mai bine ce... am învățat deja, de la cei de dinaintea noastră. 

Dar oare... marile personalități ale omenirii nu au ajuns să fie 

recunoscute astfel tocmai pentru că au spart sisteme deja cunoscute și 

au fost surprinzători, neașteptați, originali? Credem că da și ne amintim 

povești simple din istorie în care spontaneitatea triumfă. Există o poezie 

scrisă de poetul român Tudor Arghezi, intitulată „Cuiul”, care e grăitoare 

ca exemplu: „Într-o vreme la-nceput / Și-ntr-un leat nemaiștiut, / Care, nu 

pot să însemn, / Casele erau din lemn / Și ulucile din scânduri, / Ca și 

azi, întinse rânduri, / Puse strâmb și cap la cap / Și proptite la proțap. / 

Dar zburau cu fiecare / Vânt mai tare, / Case, garduri și pătule, / Și în 

timpurile toate / Grijile erau destule. / Le-adunai împrăștiate/ Și-ncepea 

din nou și iar / Truda muncii în zadar. / Ca să scoli din clătinare / Iarăși 

doagele-n picioare / Și din nou să le anini / Cu te miri ce rădăcini. / 

Năzdrăvan cum altul nu-i / Un băiat al nimănui / Născoci, atunci, un cui. / 

Și la scos și arătat. / Cuiul nou o săptămână / A umblat din mână-n 

mână. / A fost strâns și pipăit, / pus pe limbă, mirosit, / Niciun om nu 

înțelege / Cuiul țeapăn cum să lege, / Fără funii și curele / Scândurile 

între ele. / Năzdrăvanul și golanul / Îl înfipse cu ciocanul. / Zice unul: 

«Dragul meu, / Așa cui făceam și eu, / Poate chiar mai dichisit, / Însă, 

vezi, nu m-am gândit».” (Tudor Arghezi, Poezii). 

Jocurile teatrale aplicate în școală pot declanșa spontaneitatea 

și pot duce la dezvoltarea copiilor într-un climat de siguranță și 

încredere, care poate face loc manifestării libere de orice constrângeri 

dureroase.  

 

Singura condiționare în teatru este respectarea 

regulilor  jocului; în rest, libertatea absolută devine lege! 
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Exerciții 

 

Scop: potențarea reacției organică, dezvoltarea spontaneității 

 

Dansatorii  

Participanții sunt așezați într-un cerc. Propun o mișcare de dans, 

aceeași mișcare. La bătaia din degete a coordonatorului, un voluntar 

intră în mijlocul cercului și face un dans. Apoi, reintră pe cerc și rapid un 

alt participant intră în mijlocul cercului, propunând o nouă mișcare. 

Participanții acționează rapid, fără a se gândi prea mult la ce și cum 

trebuie să facă, fiind impulsionați doar de dorința de a prezenta cât mai 

multe feluri de dans amuzante.  

 

Ședința foto   

Participanții formează un cerc, în picioare. La fiecare semnal al 

coordonatorului de joc (de exemplu: bătaie din palme), fiecare îngheață 

într-o poziție corporală care-i vine organic, fără să pară o mișcare 

gândită. Coordonatorul observă cum lucrează fiecare participant și 

insistă ca fiecare să-și lase corpul liber și să nu gândească mișcarea 

următoare. Ritmul schimbării mișcării indicat de coordonator prin bătaie 

din palme, poate crește treptat, tocmai pentru ca participanții să nu 

gândească mișcarea.    

       

Orașul statuilor  

Participanții formează un cerc. Coordonatorul începe jocul spunând: 

Orașul statuilor care mănâncă, iar fiecare participant preia o poziție 

corporală a unei statui care ilustrează indicația dată de coordonator. 

Jocul continuă, instructorul schimbând indicațiile: Orașul statuilor... 

somnambule, vesele, cântărețe ș.a.m.d.  

 

Ia-l, că frige   

Participanții merg în spațiul de lucru. Coordonatorul introduce un obiect 

în spațiul de joc, care trebuie pasat rapid de la un participant la celălalt, 

cu toții imaginându-și că acel obiect frige, dar nu poate fi scăpat din 

mâini. Obiectul se plimbă cu rapiditate la cât mai mulți participanți. La 

bătaia din palmă a coordonatorului, cel care a rămas cu obiectul în mână 

acționează cu acel obiect. De exemplu: dacă participantul rămâne cu 
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mingea în mână, acesta poate să se gândească că este un măr, o 

acadea, un burete, o radieră și să acționeze cu obiectul în acest sens.  

 

Tablou uman  

Etapa 1. Participanții sunt așezați într-un semicerc. Coordonatorul, 

împreună cu copiii, decid o temă pe care să o ilustreze prin statui. Un 

copil începe jocul și propune o statuie, iar ceilalți observă. În momentul 

în care și-au dat seama cum pot completa tabloul, pe rând intră fiecare și 

îngheață într-o statuie. La sfârșit, coordonatorul le poate face o fotografie 

ca să le arate apoi tabloul.  

Etapa 2. Jocul se desfășoară pe baza acelorași reguli, doar că de data 

aceasta după ce finalizează tabloul pot interacționa cu ceilalți care 

alcătuiesc tabloul conform statuturilor pe care și le-au ales.   

 

Cercuri mișcătoare   

Participanții sunt împărțiți în două cercuri concentrice cu număr egal de 

persoane. Coordonatorul indică cerințe, pe care ei le rezolvă: cercul mic 

5 (cercul interior să fie alcătuit din 5 persoane), cerc mare 12 (cercul 

exterior să fie alcătuit din 12 persoane). 

 

Ce-ți trece prin minte  

Participanții sunt așezați pe cerc. Unul spune un cuvânt și cel din 

dreapta lui zice primul cuvânt care îi vine în minte legat de cuvântul rostit 

ș.a.m.d. De exemplu: macaroană – pastă – periuță de dinți – strălucire – 

soare ș.a.m.d. Coordonatorul se asigură că participanții mențin 

cursivitatea jocului, încurajându-i să spună primul cuvânt care le trece 

prin minte. 

    

Carambulul cuvintelor  

Participanții se așază pe sol în cerc. Coordonatorul alege un voluntar 

care merge în centrul cercului și închide ochii. Cei de pe cerc pasează 

de la unul la altul un obiect de dimeniuni mici (de exemplu: minge de 

ping pong sau tenis), până când cel din centru spune stop și rostește o 

literă. Cel la care a rămas obiectul spune cât mai multe cuvinte în timp 

ce mingea face un tur pe cerc și se întoarce din nou la el. Cel din centrul 

cercului revine pe cerc, iar în centru se așază cel la care a rămas 

mingea.     
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Sunt un... pantof  

Participanții formează un semicerc. Coordonatorul alege un voluntar 

care merge în fața semicercului și acționează în același timp în care 

rostește: sunt un..., așezându-se în poziția obiectului ales. Ceilalți 

participanți acționează rapid atât fizic, cât și verbal, pentru a completa 

caracteristicile obiectului. De exemplu: primul spune sunt un pantof și în 

același timp se așază într-o poziție pe care el o consideră reprezentativă 

pentru obiect, altcineva i se alătură, spunând sunt șiretul pantofului, 

completând imaginea cu ajutorul corpului său ș.a.m.d.          

 

Canalele TV   

Participanții sunt împărțiți în grupuri de câte 4 persoane. Pe rând, 

lucrează o echipă, ceilalți observă. Coordonatorul decide împreună cu 

fiecare dintre cei patru ce post TV își aleg, de exemplu: Discovery, 

Eurosport, Entertainment, History, MTV, HBO ș.a.m.d. și o temă de 

discuție comună tuturor, de exemplu: cărți. Coordonatorul are o 

telecomandă imaginară în mână. Când îndreaptă telecomanda spre unul 

dintre participanți, acela începe discuția despre tema aleasă, folosind 

limbajul specific postului de televiziune ales. Coordonatorul schimbă 

aleatoriu posturile între ele, indicând către unul dintre cei patru care 

lucrează.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea) 
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La locul de muncă 

Participanții sunt așezați pe sol, în cerc. Unul dintre participanți propune 

o acțiune specifică unei meserii, ceilalți observă și în momentul în care 

unul și-a dat seama despre ce meserie este vorba, i se alătură și apoi 

interacționeză (pot folosi și comunicarea verbală) la locul de muncă. 

Coordonatorul are grijă ca participanții să nu interpreteze personaje sau 

să joace stări, ci să acționeze în funcție de meseria pe care și-au ales-o. 

    

Conversație cu marțieni  

Participanții sunt împărțiți în grupe de două persoane, pe rând. Partenerii 

își stabilesc un subiect de conversație. Cel care începe jocul vorbește în 

limba româna, iar celălalt îi răspunde într-o limbă inventată. Este 

important ca limba inventată să nu fie asemănătoare cu nicio limbă 

folosită pe glob și ca sunetele utilizate să nu fie repetitive. Conversația 

trebuie să aibă continuitate și fără pauze lungi de gândire. La semnalul 

coordonatorului, partenerii inversează rolurile între ei.   

   

Cascadă de întrebări 

Participanții sunt împărțiți în două sau patru grupuri în funcție de numărul 

lor. Se așază în două șiruri indiene, astfel încât să fie față în față. Se 

lucrează în perechi, primii doi din ambele șiruri poartă o discuție 

coerentă folosind numai întrebări pe o temă dată de către coordonator, 

de exemplu: la școală, la spital, pe stradă, la metrou ș.a.m.d. Discuția 

trebuie să fie continuă, fără pauze de gândire. În momentul în care unul 

dintre ei folosește afirmație sau face o pauză de gândire prea mare, 

trece la capătul șirului, iar cel din spatele lui continuă discuția.  
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MEMORIA 

 

 
Capacitatea de a achiziționa, conserva și restitui informații se 

consideră a fi memoria. Sau altfel spus, tot ceea ce trăim noi în viață, 

toate informațiile noi sau toate întâmplările pe care le trăim se 

„înmagazinează” într-un „sertăraș” numit memorie. Există un loc în 

mintea noastră care are menirea de a... nu uita ce trăim. Interesant este 

că deși ni se pare că nu mai ținem minte ce ni s-a întâmplat demult, în 

trecutul nostru, am fi foarte surprinși să aflăm că toate acele informații nu 

se pierd, ci se acumulează. 

Memoria este specifică nu numai oamenilor, ci și animalelor. Ea 

e cea care ne ajută pe toți să învățăm din lecțiile trecutului. Exemple sunt 

nenumărate: dacă o pisică se lovește la o lăbuță într-un loc din casă, a 

doua oară nu va mai călca pe acolo; ori dacă un câine știe că un copil l-a 

mângâiat odată, de câte ori îl va vedea... va veni la mângâiat; în plus, 

există și convingerea populară conform căreia: dacă i-ai dat de mâncare 

unui câine, acesta nu te va uita niciodată! 

Foarte interesant de specificat e faptul că, în cazul memoriei, 

creierul acționează exact precum un computer: ființa trăiește „aici” și 

„acum” experiențe de viață pe care le întipărește, apoi le stochează, 

pentru ca la final să le reutilizeze. Foarte important este că, în cazul 

reutilizării, omul are capacitatea de a recompune informațiile pe care le 

deține... altfel decât în situația momentului în care le-a dobândit; mai 

simplu, noi putem să refolosim toate evenimentele ce ni s-au întâmplat, 

după cum... vrem. Adică aici intervine din plin creativitatea fiecărui 

individ în parte. De fapt, din chiar definiția creativității aflăm că aceasta 

este: capacitatea unui individ de a genera idei noi, sau de a asocia idei și 

posibilități de acțiune deja existente, dar într-o formă complet nouă, 

inedită și novatoare.  

Prin urmare, bazându-ne pe memorie, folosind din plin datele pe 

care le avem deja stocate, putem să dăm viață unor gânduri, lucruri sau 

evenimente noi, dezvoltându-ne creativitatea. De exemplu, dacă un copil 

merge la Grădina Zoologică și vede un rinocer, de exemplu, iar apoi vrea 

să deseneze ce a văzut, va face un desen, nu „exact” ca în realitate, ci 
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va reprezenta imaginea lui despre rinocer. Și desenul va deveni... 

interesant, pentru că nu reproduce întocmai realitatea, ci aduce, datorită 

creativității copilului, un plus de originalitate.  

Dar și în artă, de-a lungul secolelor, s-a pus de multe ori 

problema creativității, a originalității. 

Un personaj celebru, Konstantin Treplev, din piesa de teatru 

Pescărușul de A.P. Cehov explica foarte grăitor: „Trebuie să căutăm 

forme noi! (...) Pe scenă nu trebuie să înfățișăm viața așa cum e, sau 

așa cum ar trebui să fie, ci cum ne-o închipuim în visurile noastre.” (din 

A.P. Cehov, Pescărușul, Ed. pt. Literatură, București, 1967, p. 152), 

dând astfel o importanță deosebită dezvoltării creativității. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Pavlovici Cehov (1860-1904), dramaturg rus, autor al unor piese 

celebre precum: Pescărușul; Unchiul Vanea; Livada de vișini; Trei surori. 

Cehov este unul dintre cei mai mari dramaturgi ai lumii, considerat a fi o 

culme a creativității în teatru 

 

Memoria este foarte importantă în arta actorului din mai multe 

puncte de vedere. În primul rând, există „problema” învățării textului. Se 

știe că, atunci când spectatorii văd un spectacol de teatru, de cele mai 

multe ori se miră cum de pot actorii să învețe așa mare cantitate de 

cuvinte. Deși pare impresionant, nu e foarte greu. Tehnica de bază pe 
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care o folosesc marea majoritate a slujitorilor scenei este înțelegerea 

textului; și odată ce descifrează în detaliu piesa pe care o au de jucat, 

vor fi capabili să construiască, să „ridice” spectacolul pe scenă. Aceasta 

se numește memorie inteligentă. În plus, pe măsură ce realizează 

scenele, fac mișcări și acțiuni, în timpul acesta spun textul aferent. Astfel 

se formează memoria asociativă sau, mai simplu, actorul va ști că la o 

anumită replică el face o anumită acțiune și o anumită mișcare ș.a.m.d. 

Și procesul devine unul simplu și eficient. Există însă și actori care pot 

învăța textul mecanic, înainte de începerea repetițiilor; o fac, însă, tot 

după etapa înțelegerii, prin succesiune logică de idei. 

Pentru arta teatrului, de o mare importanță este și memoria 

afectivă. Într-o situație scenică, ori de câte ori actorul trebuie să trăiască 

un anume sentiment sau să aibă o anume emoție, reale și credibile, 

acesta face apel la experiența sa. Adică, prin asociație de idei, el își 

amintește din propria viață: când, unde și de ce i s-a întâmplat și lui un 

asemenea fenomen, o asemenea trăire și, astfel, va putea să o 

retrăiască, la fel de puternic și viu, pe scenă. Și rolul său va deveni cu 

adevărat emoționant.  

Dar, în arta teatrului aplicată în școală e necesară dezvoltarea 

memoriei? Cu siguranță da, dacă ne gândim cât de multe informații 

trebuie să înmagazineze un elev pe parcursul studiilor. Prin jocurile 

teatrale, prin faptul că unele dintre acestea îi fac conștienți pe copii de 

valoarea observării, a înțelegerii în detaliu, nu în general, a informațiilor 

conținute în lecție, iar apoi prin descoperierea și înțelegerea, tot prin joc, 

a succesiunilor logice a ideilor, putem spune că teatrul ajută efectiv la 

dezvoltarea memoriei copiilor. Și în plus, datorită faptului că numeroase 

exerciții asociază cuvinte cu mișcări sau acțiuni cu poziții fixe, fie 

fragmente scurte din poezii sau cântece, îi face pe micii actori să 

descopere beneficiile memoriei asociative, atât de necesară și în viață, 

dar și în școală, pentru învățarea lecțiilor, în mod special. 

E necesară dezvoltarea memoriei și pentru că, volumul mare de 

informații pe care trebuie să-l asimileze un elev pe timpul studiilor, va fi 

„bine stocat” în „computerul” interior al copilului fără riscul de se uita 

imediat, informații ce pot deveni utile în viață. 

Dar cel mai important aspect este, de fapt, folosirea memoriei, 

datelor deținute deja, în dezvoltarea creativității. Copiii sunt invitați să 

dea viață gândurilor și trăirilor lor... în modul cel mai ciudat și mai 
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personal cu putință, fără teamă că, într-un fel sau altul, ar putea greși. 

Organizarea cunoștințelor deja deținute în forme și imagini noi, va deveni 

astfel, un joc preferat al elevilor, iar teatrul le va deschide o poartă către 

universul nesfârșit al creativității.   

   

Exerciții 

 

Scop: dezvoltarea capacității de memorare 

 

Dimineața mea  

Participanții relatează, pe rând, ce-au făcut în dimineața zilei curente. 

Coordonatorul se asigură că ei rememorează pas cu pas toate acțiunile 

pe care aceștia le-au făcut, de la trezitul din pat (pe ce parte, în ce fel 

ș.a.m.d.) până la ieșitul din casă (cu ce picior, cu ce mână au închis ușa, 

unde au pus cheia în ghiozdan ș.a.m.d.), chiar și micile acțiuni supra 

cărora nu ne aplecăm atenția în viața de zi cu zi, precum: legatul 

șireturilor, care face parte din acțiunea mare a se încălța; încheiatul 

nasturilor la geacă; prinsul părului în coadă ș.a.m.d.  

   

Fotograful rătăcit   

Coordonatorul alege un voluntar. Ceilalți participanți acoperă tot spațiul 

de lucru, fiecare se gândește la o poziție corporală preferată. La 

semnalul coordonatorului, participanții îngheață în acea poziție și o 

memorează. Voluntarul se plimbă printre statui, fotografiind fiecare 

coleg, încercând să memoreze detaliile poziționării lui în spațiul de joc. 

La următorul semnal al coordonatorului, participanții își schimbă locul în 

spațiu și la un alt semnal, participanții îngheață în statuia pe care și-au 

ales-o inițial. Fotograf-voluntarul reface imaginea inițială memorată. 

Coordonatorul este atent ca locurile în spațiu să fie aceleași, acesta 

putând să facă fotografii pentru o comparare ulterioară. 

              

Animale la indigo 

Participanții sunt împărțiți în două grupuri cu număr egal de persoane. 

Primul grup ilustrează imaginea unui animal, folosindu-și corpurile. Al 

doilea grup are la dispoziție 10 minute (cu timpul, intervalul poate să 

scadă în funcție de disponibilitatea grupului de lucru) să analizeze 

imaginea creată de colegii lor. Apoi, prima echipă se retrage din spațiul 
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de lucru, lăsând-o pe cea de-a doua să recompună imaginea. La final, 

cele două echipe confruntă imaginea creată-reprodusă.  

  

Mozaicul gesturilor    

Etapa 1. Participanții stau așezați pe sol, în cerc. Unul dintre ei propune 

un gest cu mâinile, colegul din partea dreapta preia gestul și mai adăugă 

un altul. Jocul continuă până când se ajunge iar la persoana de la care 

s-a pornit, care reproduce toate gesturile. Apoi, fiecare participant repetă 

succesiunea de gesturi, pornind de la gestul său și terminând cu cel al 

colegului din stânga.  

Etapa 2. Jocul se desfășoară pe același principiu, cu diferența că de 

data aceasta gestul este însoțit de sunet vocal (de exemplu: bla, tic, poc, 

ușș, suș ș.a.m.d.).   

 

Orchestra  

Participanții sunt împărțiți în două grupuri egale. În fiecare grup, se alege 

un dirijor. Fiecare participant din grup propune un sunet, pe care îl 

reproduce de fiecare dată la aceeași intensitate și tonalitate. La 

atingerea dirijorului, fiecare reproduce sunetul ales. Dirijorul creează o 

melodie atingând aleatoriu fiecare membru al echipei de lucru. Echipa 

reproduce apoi întreaga melodie fără intervenția dirijorului. Acest lucru 

implică faptul că fiecare participant ține minte ordinea sunetelor și 

numărul intervențiilor sale. Echipele își prezintă la sfârșit compozițiile 

muzicale.  

 

Puzzlelul colegilor  

Participanții se observă cu atenție între ei timp de 5 minute. 

Coordonatorul alege doi voluntari, care ies afară din sală. Restul fac 

schimb între ei de bluze, pantofi, ghiozdane, ochelari, accesorii ș.a.m.d. 

Perechea-voluntară se întoarce în spațiul de lucru și depistează toate 

schimbările făcute, făcând apel la imaginea memorată anterior.  
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Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea) 

        

Coșul de cumpărături  

Participanții sunt așezați într-un cerc, iar coordonatorul începe jocul cu 

fraza: Am fost la piață și am cumpărat... Lucrurile cumpărate din piață 

pot fi din aceeași categorie (de exemplu: fructe, lactate, haine ș.a.m.d.) 

sau aleatorii. În momentul în care coordonatorul indică numărul 

obiectelor cumpărate, de exemplu 3 mere, atunci 3 participanții merg în 

centrul cercului, reprezentând merele și apoi revin la locurile lor. Pe 

măsură ce lista de cumpărături continuă, în mijlocul cercului intră și ies 

atâția copii câte cifre sunt indicate de către coordonator, de exemplu: Am 

fost la piață și am cumpărat... 3 mere, 5 banane, 2 lămâi, 4 portocale 

ș.a.m.d. După ce lista de cumpărături s-a terminat, participanții 

rememorează cu voce tare în grup toată lista, în timp ce intră și ies din 

cerc când aud cifra și fructul la semnalul cărora au acționat inițial. Fraza 

poate fi reluată până când participanții memorează lista și mișcarea.  
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Supa de cuvinte   

Coordonatorul împreună cu participanții aleg o temă de interes comun. 

Participanții așezați pe cerc spun pe rând un cuvânt din câmpul lexical al 

temei alese, repetând cuvintele spuse înaintea lor. Jocul poate continua 

chiar dacă unii dintre participanți nu pot ține minte șirul cuvintelor și 

decid să părăsească jocul subtil, fără să distragă atenția celorlalți. De 

exemplu: tema aleasă este iarna; jocul se desfășoară astfel: zăpadă, 

zăpadă-bulgăre, zăpadă-bulgăre-sanie, zăpadă-bulgăre-sanie-derdeluș 

ș.a.m.d.   

   

Labirintul 

Participanții sunt așezați în cerc și fiecare creează un traseu fizic pe care 

îl memorează, mergând aleatoriu dintr-o parte în cealaltă a cercului. De 

exemplu: Maria se duce și îl strânge de mâna dreaptă pe George, după 

aceea o îmbrățișază pe Ana, o atinge pe nas pe Marcela, îl atinge pe 

umărul stâng pe Dan ș.a.m.d. Fiecare participant îl repetă până îl 

memorează exact. La semnalul coordonatorului, toți participanții încep 

simultan să-și facă traseul, încercând să fie cât mai rapizi.  

    

Cărămizile poveștii  

Se lucrează în grupe de 2 persoane. Toți participanții încep cu fraza A 

fost odată ca niciodată... Primul partener începe povestea, oprindu-se 

după prima frază. Cel de-al doilea partener continuă, reluând fraza 

inițială. Jocul continuă până când cei doi parteneri creează împreună o 

poveste, pe care amândoi o țin minte. La finalul jocului, fiecare echipă 

redă povestea creată vorbind simultan. De exemplu: Partener 1: A fost 

odată ca niciodată un urs, singur la părinți. Partener 2: A fost odată ca 

niciodată un urs, singur la părinți. Pe acesta îl chema Miricel și avea 10 

ani. Partener 1: A fost odată ca niciodată un urs, singur la părinți. Pe 

acesta îl chema Kiri și avea 10 ani. Într-o zi, Kiri a plecat la joacă în 

pădure ș.a.m.d.   
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SENTIMENTELE 

 

 
Sentimentele izvorăsc din adâncul necuprins al ființei noastre și 

ne însoțesc pașii pe întreaga viață; ele sunt o stare afectivă complexă, 

putând fi de ordin moral, intelectual sau afectiv. Sentimentele sunt mai 

durabile decât emoția și mai puțin puternice, sau violente decât 

pasiunea. Simpatia, admirația, orgoliul, rușinea, resentimentul sunt 

fenomene psihice conștiente care ne colorează viața și care ne 

influențează modul de trai. Și dacă în viață sunt atât de prezente 

sentimentele noastre, cum ar putea să nu se regăsească în creația 

scenică? De aceea, actorii au o adevărată tehnică de stârnire și control a 

sentimentelor, un drum bine determinat prin care pot să își construiască 

universul afectiv interior.  

În toate piesele de teatru sau în filmele artistice există o mare 

bogăție de sentimente. Practic, toate personajele suferă tot soiul de 

„trăiri”. Iubesc, urăsc, devin miloase sau neîndurătoare față de durerea 

altcuiva ș.a. Și tot acest amalgam de afecte ne emoționează pe noi, 

spectatorii, uneori până la lacrimi. Ce frumoase povești de iubire sau ce 

tragedii născute din ura profundă am văzut la teatru sau la cinema... Și 

de fiecare dată ne uităm la personajele din fața noastră și încercăm să 

înțelegem de ce li se întâmplă toate „nenorocirile” pe care uneori 

reușesc să le rezolve, dar alteori... nu. Numai că, tot timpul ne dăm 

seama că... sentimentele lor sunt de vină. Sunt ori prea puternice, ori 

nepotrivite cu situația: cutare fată nu trebuia să-l iubească pe băiatul 

acela, pentru că e sărac și familia ei nu-l va accepta niciodată, dar 

iubirea nu are granițe de niciun fel... sau un alt băiat nu trebuia să-și 

urască prietenul pentru că acesta nu avea nicio vină, ori dacă a avut, 

trebuia iertat... Poveștile sunt nenumărate și, parcă, ori de câte ori ni se 

pare că am mai văzut o întâmplare asemănătoare în alt film, ceva 

neașteptat schimbă complet istoria, iar finalul e paradoxal și imprevizibil. 

Frumos e să înțelegem că, de fapt, sentimentele sunt 

neașteptate și greu de înțeles cu mintea, deși, uneori, sunt destul de 

ușor de intuit. De exemplu: o dispoziție emoțională sau, mai simplu spus, 

o trăire, permanentă sau doar temporară, determină reacții apropiate: 
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dragostea, buna dispoziție sau melancolia nu pot dezvolta decât trăiri 

care sunt compatibile cu ele. Așa se face că, bucuria atrage cu sine 

bunăvoința, simpatia, optimismul, iar tristețea generează neliniște, 

pesimism. Frica dezvoltă o dispoziție psihică sumbră, iar mânia aduce cu 

ea dorința de răzbunare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Jerzy Grotowski (1933-1999), mare regizor polonez, autor al unui 

volum de teatru de o însemnată valoare Spre un teatru sărac. 

Teatrul pe care l-a făurit Grotowski era sărac în lucruri inutile (decor, 

costume, etc.), dar bogat în gânduri, trăiri și sentimente 

 

Dar ceea ce este cel mai important de înțeles, în mod special în 

cazul copiilor, este că toate trăirile umane sunt normale. Dacă ni se 

întâmplă să simțim pentru cineva iubire, deși pare că... nu e tocmai 

potrivit, nu înseamnă că trebuie să suferim, crezând că suntem anormali. 

Toate sentimentele pe care le încearcă omul sunt reacții paradoxale, e 

drept, dar sunt normale. Uneori ne e frică, o frica paralizantă, de ceva 

sau cineva. Asta nu înseamnă că trebuie să ne închidem în noi și să ne 

fie și mai frică să spunem celor din jur (părinți sau profesori) ce ni se 

întâmplă, de teama de a nu se crede că suntem... nebuni. Nimic mai 

greșit! E normal să ne fie frică, chiar și pentru un lucru sau amănunt fără 
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importanță. E bine să vorbim despre asta cu cei dragi și să căutam 

soluții.  

 

Ca și în teatru, există întodeauna soluții pentru orice problemă 

apărută în viață! 

 

Alteori ni se pare că nu ne mai place nimic, că viața noastră e un 

șir nesfârșit de lucruri urâte și că nimic nu se va schimba în bine în viitor. 

În situația asta, trebuie să redescoperim, cu răbdare, câte lucruri 

minunate sunt în jurul nostru, câte culori și gusturi, ce filme frumoase și 

ce cărți minunate ne pot ajuta să trecem peste un moment greu. Totul 

este să ne acceptăm sentimentele, să încercăm să le înțelegem și să 

căutam să rezolvăm situațiile pe care acestea le generează. Cu 

siguranță vom avea succes! 

Cel mai trist pare atunci când nu înțelegem și nu putem fi de 

acord cu gesturile și acțiunile celor dragi. Pare că exagerează cu grija lor 

sau, din contră, pare că ne-au uitat. Și în situația asta se pot găsi soluții. 

De obicei, un sprijin din afară e de ajutor. Dacă dialogul cu părinții e într-

un impas, un profesor pe care îl respectăm sau în care avem încredere 

ne poate ajuta. Și invers, dacă la școală lucrurile nu merg bine, părinții 

pot rezolva situații foarte complexe, doar prin dialog. 

În general, tot ceea ce li se întâmplă copiilor să simtă, în viață, e 

normal. Iar dacă au trăit un eveniment dureros, traumatizant sau 

nefericit, pe care îl percep ei înșiși ca fiind anormal, niciodată nu trebuie 

să se ascundă, să se închidă în sine sau să facă, de frică, gesturi 

extreme. Există mereu sprijin pentru orice copil din această lume. 

Trebuie doar să aibă curajul să vorbească cu familia sau profesorii, cu 

psihologul școlii, dar și cu poliția, și întotdeauna se vor găsi soluții. Și 

toate momentele grele, încărcate de sentimente negative vor trece odată 

cu rezolvarea situațiilor de viață. 

Jocurile teatrale aplicate în educație ajută elevii să își înțeleagă 

sentimentele și să găsească numeroase căi de rezolvare a situațiilor 

generate de ele sau a celor care le-au generat.  
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Exerciții 

 

Scop: înțelegerea și gestionarea sentimentelor 

 

Îmi place de tine 

Participanții sunt împărțiți în două linii, așezați față în față. Participanții 

din linia 1, timp de 30 secunde, spun toate lucrurile care le plac 

referitoare la partenerul din fața lor. Rolurile se inversează și același 

lucru îl fac și participanții din linia 2. Apoi, participanții din prima linie fac 

un pas la dreapta, schimbându-și partenerii. Jocul continuă până când 

toți participanții au oferit și au primit complimente de la colegii săi. 

    

Felii de viață  

Participanții merg prin spațiul de joc, încercând să acopere uniform tot 

perimetrul. Coordonatorul enunță pe rând anumite situații de viață. La 

auzul acestora, fiecare participant reacționează atât corporal, cât și vocal 

în funcție de preferințele sale. Exemplu: Mă trezesc dimineața să merg la 

școală; Legumele sunt sănătoase; M-am certat cu prietenul meu ș.a.m.d. 

Coordonatorul permite participanților exprimarea liberă, fără a judeca 

reacțiile copiilor, încurajându-i pe aceștia să reacționeze puternic, liber, 

în același timp observându-și și colegii.  

 

În pantofii colegului 

Participanții formează un cerc în picioare. Coordonatorul oferă o minge 

unuia dintre ei. Acesta spune o activitate, în timp ce pasează mingea 

altui coleg, care odată ce prinde mingea adoptă o reacție referitoare la 

propunerea colegului său. Ceilalți participanți observă reacția acestuia și, 

indiferent de opțiunile proprii, preiau reacția posesorului mingii. Exemplu: 

în timp ce pasează, participantul spune „Îmi place fotbalul”, cel care 

primește mingea sare în sus de bucurie și strigă „Iei”; după ce a 

reacționat, copiii nu imită mișcarea lui, ci preiau sentimentul de bucurie 

transmis de acesta. Jocul poate continua folosind doar substantive sau 

verbe, cum ar fi: matematică, cireșe, a desena, a citi ș.a.m.d. După ce 

toți participanții au primit și pasat mingea, coordonatorul îi încurajează să 

se gândească care sunt motivele pentru care unora dintre participanți le 

plac sau nu le plac anumite activități, excluzând judecata preferințelor. În 
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cadrul acestui joc, se poate introduce definiția conceptului de empatie și 

beneficiile acesteia în interacțiunea dintre oameni.  

 

Simțim din ce în mai puternic  

Participanții formează un cerc și fiecare participant propune o emoție. 

Începând din dreapta lui, la un nivel foarte scăzut, de-abia sugerând 

impactul sentimentului, partenerul acționează. Următorul participant 

transmite emoția la un nivel puțin mai ridicat. Treptat, intensitatea 

exprimării sentimentului și reacției fizice și verbale crește odată cu 

intervenția fiecărui participant. Atunci când se revine la inițiatorul 

sentimentului, exprimarea reacției este la cel mai înalt nivel. 

      

Bal mascat  

Participanții sunt invitați să ia parte la balul mascat al Cavalerilor Mesei 

Rotunde. La acest eveniment participă atât prințesele orașului medieval, 

cât și locuitorii cetății. Coordonatorul este Maestrul de Ceremonii. Acesta 

atinge pe rând câte un participant și desemnează inițiatorul unui 

sentiment (pozitiv sau negativ). Toți participanții la bal preiau pe rând 

sentimentul propus, transformând balul într-unul al fericirii, fie într-unul al 

furiei.   

Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea) 
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Pătratul emoțiilor  

Coordonatorul marchează în spațiul de lucru (cu cretă sau scotch de 

hârtie) un pătrat împărțit în patru zone diferite: pătratul bucuriei, pătratul 

tristeții, pătratul fricii și pătratul furiei. Participanții sunt încurajați să 

meargă prin spațiu, analizând fiecare pătrat și încercând să diferențieze 

mintal emoțiile puse în pătrat, găsind exemple din propria experiență de 

viață. Apoi, coordonatorul propune anumite situații de viață, de exemplu: 

test la geografie, excursie la munte, colegul de bancă mi-a mâncat 

sandvișul fără să-mi ceară voie, mi-am pierdut cățelul ș.a.m.d. La auzul 

acestor enunțuri, toți participanții merg în pătratul pe care ei îl consideră 

corespondent cu situația. Odată ajunși în pătrat, aceștia observă care 

dintre colegii lui sunt în același pătrat și care sunt în celelalte. După 

această observare, participanții din același pătrat se îmbrățișază și reiau 

jocul, pornind din nou de la mersul relaxat prin spațiul de joc.   

 

Scaunul emoțiilor  

Participanții stau așezați pe sol, într-un semicerc. În centrul semicercului, 

coordonatorul așază un scaun, pe care îl denumește scaunul emoțiilor. 

Într-o ordine determinată de disponibilitatea participanților, coordonatorul 

inițiază jocul cu fiecare, propunând diferite situații de viață din experiența 

personală a fiecăruia. Se creează un dialog între participant și scaun, 

copilul exprimându-și toate sentimentele prin care a trecut în acel 

moment al vieții sale și nu le-a putut exprima direct atunci. Odată spuse, 

scaunul „înghite” aceste sentimente și, indiferent de situații, le 

transformă în gânduri pozitive (scaun vindecător). Exemplu: 

Coordonatorul – „Adu-ți aminte când te-ai certat ultima dată cu părinții tăi 

și spune-i scaunului ce îți trecea prin cap și ce voiai să spui și nu ai avut 

șansa”; copilul se adresează scaunului – „Știu că am greșit când am 

spart vaza. Am fost neatent, m-a durut că ai țipat la mine”. Coordonatorul 

lucrează doar cu cei dispuși și nu îi forțează pe ceilalți. Grupul este 

încurajat să observe cu atenție exercițiul, fără a avea reacții exterioare 

puternice și să încerce în același timp să se pună în locul celui care 

lucrează.  

        

Fermierul și animalele 

Participanții sunt invitați să simuleze o fermă de animale. Coordonatorul 

le oferă bilețele, pe care este scris rolul fiecărui participant și îndatoririle 
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acestuia. Exemplu: Fermierul are rolul de a gospodări întreaga fermă; 

Calul trebuie să arate că are nevoie de îngrijire ș.a.m.d. La începerea 

jocului, toți participanții își caută partenerii (caii într-o parte a sălii, găinile 

în alta ș.a.m.d.) și încep să acționeze pe baza a ceea ce scrie pe bilețel. 

Fermierul observă întreaga activitate, depistează pe rând care sunt 

nevoile grupurilor de animale din ferma sa și, empatizând, le rezolvă. De 

exemplu: grupul cailor care trebuie pieptănați, grupul purcelușilor care 

trebuie hrăniți, grupul găinilor la care trebuie făcut curat ș.a.m.d. 

Participanții cu rol de animal acționează pe baza nevoilor lor, iar când 

acestea sunt îndeplinite oferă recompensă fermierului (o îmbrățișare, de 

exemplu). Acesta încearcă să înțeleagă cât mai repede care sunt nevoile 

animalelor și să le satisfacă. Jocul continuă, inversând rolurile, pentru ca 

toți să treacă prin cel al fermierului. Totodată nevoile animalelor variază.  

Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea) 

 

Povestea mea   

Participanții sunt așezați pe sol, într-un semicerc. Participanții se 

gândesc la un moment din viața lor, fie de factură pozitivă, fie negativă, 

pe care îl povestesc, folosindu-se de personaje fictive, cum sunt cele din 
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desenele animate sau animale. În timp ce unul dintre participanți, care 

se oferă voluntar, redă povestea, coordonatorul îl întrerupe cu indicații, 

precum: „Mâna sus toți cei care au fost vreodată la fel de triști ca 

iepurașul din poveste”, „mâna sus toți cei cărora le place înghețata la fel 

de mult ca lui Baloo” ș.a.m.d. La finalul fiecărei povești, povestitorul 

primește aplauze pentru curajul său.  

 

Schimbă finalul 

Se aleg o serie de povești atât din rândul celor tradiționale, cât și din 

rândul celor create de grupul de lucru. Coordonatorul relatează 

povestea, încurajând participanții să schimbe la final deznodământul 

acesteia, în funcție de preferințele fiecăruia. De exemplu: vrăjitoarea din 

„Hansel și Gretel” nu este aruncată în cuptor, ci invitată să participe la 

atelierul de teatru. Coordonatorul invită în acest fel participanții să 

încerce să înțeleagă de ce personajul a acționat astfel și cum poate fi el 

ajutat.   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

LIBERTATEA DE EXPRIMARE ÎN PUBLIC  

 

 
Este foarte important să înțelegem și ce este emoția; ea este 

privită ca fiind un fel de șoc brusc, intens, violent, care duce chiar la 

oprirea mișcărilor și la declanșarea unor sentimente de furie, frică ș.a. 

Emoția aduce cu sine, de obicei, incapacitatea de a face față unor situații 

de moment. Omul se blochează, se înroșește, tace, vrea să fugă sau, 

din contră, pentru ca să „scape” din această nouă și supărătoare situație, 

face „nefăcutul”, mai exact reacționează aproape fără să gândească, de 

obicei destul de brusc și violent.  

În cazul copiilor, emoția apare foarte frecvent și e destul de dificil 

de controlat. De cele mai multe ori, aceștia se sperie atât de tare și se 

blochează, încât devine aproape imposibil să își restabilească echilibrul. 

Și în acest context, teatrul poate da o mâna de ajutor în educație.  

Există numeroase jocuri teatrale care urmăresc, așa cum 

spuneam, controlul emoțiilor și sentimentelor actorilor, pentru ca aceștia 

să poată să devină, fiind stăpâni pe ei, capabili de performanță scenică. 

Aceste jocuri, adaptate copiilor de diverse vârste au menirea de a-i face 

să înțeleagă că nimic din ceea ce li se întâmplă nu e anormal și că, de 

fapt, orice proces psihic prin care trece omul, poate fi controlat. 

De cele mai multe ori, motivul principal al emotivității copiilor 

este determinat de vorbirea în public. Teama că cineva se uită la ei, că 

sunt judecați, că nu știu ce să facă și ce să spună, că nu știu „ce să facă 

cu mâinile” îi face pe unii elevi ca atunci când, de exemplu, trebuie să 

răspundă la oră, chiar dacă știu lecția, să nu poată fi capabili să își 

susțină ideile până la capăt.  

Este exact aceeași reacție pe care o au actorii tineri, aflați la 

începutul meseriei, atunci când se urcă pentru prima dată pe scenă. 

Gândul că sunt priviți de o sală întreagă, că sunt „ca sub lupă” în ochii 

spectatorilor, îi poate bloca și conduce într-o zonă de disconfort maxim. 

Numai că o școală bună de actorie îi învață încă din primele ore de curs 

să știe ce să urmărească atunci când sunt pe scenă; mai exact, să fie 

conștienți că scopul lor, motivul pentru care sunt acolo nu este „să fie 

priviți”, ci să „rezolve temele” pe care fiecare actor le are în rolul său. În 
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felul acesta, ocupându-și mintea cu multitudinea de probleme, acțiuni și 

sarcini pe care le au rezolvat, nu vor mai avea timp să gândească: Oare 

cum sunt privit din afară, oare e bine cum fac? 

Așa s-a născut un adevărat principiu viu și activ în teatru: 

întotdeauna ce și de ce, niciodată cum! Asta înseamnă că important este 

ce face actorul în situație și de ce, din ce motiv și evident nu cum este 

perceput de cei din sală. Dacă și elevul ar gândi atunci când se ridică la 

tablă că important este ce spune (adică lecția) și de ce (pentru că a 

învățat și știe ce are de spus) și nu s-ar mai gândi niciodată la cum 

spune (căci nici măcar nu contează), ar capăta siguranța și convingerea 

că cei din jur te percep exact așa cum ești. Și ești cel mai bun atunci 

când ți-ai pregătit temele (în cazul elevilor) și rolul (în cazul actorilor) nu 

în general, ci în detaliu, cu atenția și observația acordată fiecărui aspect 

în parte. Iată o lecție simplă de controlul emoțiilor în cazul vorbirii în 

public. Căci teatrul are, așa cum ați văzut și până acum, foarte multe 

„daruri” pentru copii. 

În teatru, tehnica vorbirii în public nu se aplică numai direct, în 

sensul că actorii nu sunt „vorbitori la tribună”; ei nu stau în fața 

spectatorilor și țin discursuri moralizatoare, ci construiesc spectacole 

care au ca scop modificarea comportamentului și a tarelor sociale. Un 

astfel de exemplu din istoria teatrului a fost Molière, dramaturg, actor și 

regizor, director de trupă care era recunoscut în vremea sa ca un artist 

ce nu avea, cu toate opreliștile, nicio teamă de vorbire în public. 

Piesele sale sunt un fel de comunicare vie cu publicul căruia îi 

atrăgea atenția asupra greșelilor de comportament pe care le fac unii din 

semeni. A atacat: trufia, impostura, minciuna, avariția, clevetirea și multe 

alte obiceiuri greșite ale oamenilor. Sub masca multicoloră a comediei, 

biciul vorbelor sale era neîndurător. A scris foarte multe piese de teatru: 

Tartuffe, Vicleniile lui Scapin, Bolnavul închipuit, Mizantropul, Avarul, 

Doctor fără voie, Burghezul gentilom, Improvizația de la Versailles, 

Prețioasele ridicole, ș.a. Molière nu s-a temut niciodată să atace marile 

probleme ale vremii sale, direct și fără milă.  

Datorită calității și substanței operei pe care a lăsat-o, după 

moartea sa, Ludovic al XIV-lea, regele Franței a înființat Comedia 

Franceză, cel mai înalt for al teatrului de la Paris, care este supranumit și 

azi Casa lui Molière.  
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Jean-Baptiste Poquelin, cunoscut mai bine ca Molière (1622-1673), 

actor, regizor, dramaturg francez, a desfășurat o deosebită activitate 

teatrală în epoca lui Ludovic al  XIV-lea. Lui Molière  i se datorează 

înființarea Comediei Franceze, care a rămas până azi, cea mai 

cunoscută instituție de teatru din Franța. 

 

 

Exerciții 

 

Scop: dezvoltarea exprimării verbale și nonverbale în public; se 

îmbunătățește gestionarea emoțiilor și fricii de expunere, acestea 

fiind înlocuite de libertatea de transmitere a mesajelor atât în sala 

de clasă, cât și în mediul familial al copilului 

 

Puteri de supereroi 

Participanții formează un cerc, în picioare. Pe rând, se alege un voluntar, 

care primește din partea tuturor celorlalți colegi câte o putere specială, 

rostindu-i numele și o calitate. De exemplu: Andrei cel puternic, Andrei 

cel vorbăreț, Andrei cel harnic ș.a.m.d. În funcție de numele de supereroi 

pe care fiecare participant le primește, aceștia își pot da seama de cum 

sunt priviți de ceilalți participanți ai jocului. Pe viitor, aceștia își pot 

împrumuta unul din titlurile primite în vederea formulării unui discurs, de 

exemplu: discursul lui Andrei cel vorbăreț. Coordonatorul este atent ca 



83 

titlurile oferite de participanți să fie încurajatoare și să scoată în evidență 

calitățile celui care este vizat.  

 

Hei, tu 

Participanții formează un cerc, în picioare. Coordonatorul alege o 

persoană care inițiază jocul și care se adresează unui participant de pe 

cerc: „Hei, tu!”, moment în care toți de pe cerc își îndreaptă atenția spre 

persoana indicată. Aceasta le răspunde: „Cine, eu?”. Toți participanții de 

pe cerc îi răspund: „Da, tu!”. Cel indicat răspunde: „Nu, nu eu!”. Ceilalți îl 

întreabă: „Atunci, cine?”. Acela indică către o altă persoană de pe cerc: 

„Ea/el! Hei, tu!”, iar participanții își îndreaptă atenția spre respectivul 

coleg și jocul continuă pe același principiu. 

     

Mai în spate, mai în față  

Coordonatorul alege un voluntar, care se adresează întregului grup, 

așezat în fața lui. Acestuia îi sunt adresate întrebări de către colegii săi, 

cum ar fi: „Cu ce ai venit la școală?”, „Ce-ai făcut aseară?”, „Ce muzică 

asculți?” ș.a.m.d. Inițial, voluntarul se află la o distanță foarte apropiată 

de colegii săi, treptat, acesta mărește distanța. Răspunzând la întrebări, 

voluntarul își reglează volumul vocii astfel încât toți colegii săi să îl audă 

și să îl înțeleagă, indiferent de distanța dintre ei. 

  

Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea)  
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Sunetul călător  

Participanții sunt așezați într-o linie. Cel de la capătul liniei rostește, la o 

intensitate ridicată, un cuvânt, cum ar fi: carte, cel din dreapta lui preia 

cuvântul, la o intensitate mai scăzută. Jocul continuă până când sunetul 

este preluat de ultimul participant, care îl emite la o intensitate foarte 

scăzută și acesta fiind mai puțin inteligibil. Acest joc poate fi efectuat 

variind distanța dintre participanți și propunând cuvinte din ce în ce mai 

complicate.  

                 

Parada animalelor  

Participanții sunt împărțiți în grupuri de 4 sau 5 persoane. Fiecare grup 

alege un animal, pe care fiecare dintre ei îl reprezintă (asemenea unei 

haite de lupi, unui stol de berze, familii de suricate ș.a.m.d.). 

Coordonatorul îi încurajează să aleagă animale din ce în ce mai exotice 

și mai interesante, fără însă a refuza propunerile lor. Fiecare grup 

defilează în fața colegilor, se opresc în centru și fiecare pe rând se 

descrie, pornind de la caracteristicile animalului pe care l-au ales. După 

ce fiecare din microgrup își termină prezentarea, aceștia defilează înapoi 

la locul de unde au pornit, jocul fiind preluat de un alt grup.  

 

Pălăvrăgeala  

Participanții formează un cerc. Pe rând, timp de 1 minut, fiecare 

participant vine în centrul cercului și susține un discurs pe o temă 

propusă de ceilalți colegi. Coordonatorul are grijă ca acesta să 

vorbească cursiv, fără pauze lungi și fără interjecții, dobândind treptat o 

libertate în exprimare cât mai mare. În acest joc, conținutul discursului nu 

trebuie neapărat să se bazeze pe date valide d.p.d.v. al realității. 

 

Discurs în trei etape  

Coordonatorul alege un voluntar, restul se așază în semicerc, cu fața 

spre el, observându-l. Voluntarului îi este dată o temă de discuție de 

către coordonator, cu care el poate să fie sau nu de acord, cum ar fi: 

temele pentru acasă.  

Etapa 1. Timp de 1 minut, voluntarul își exprimă opinia față de subiectul 

propus, bazându-se doar pe limbajul corporal. Coordonatorul îl 

încurajează să nu se folosească de gesturi evidente, ci să încerce să 

transmită mesajul cu toată ființa sa. Colegii care observă exercițiul 
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identifică dacă atitudinea voluntarului este una pozitivă sau negativă față 

de tema propusă.  

Etapa 2. Voluntarul susține discursul pe aceeași temă propusă timp de 1 

minut, ținându-și mâinile la spate și folosind doar limbajul verbal.  

Etapa 3. Voluntarul susține discursul pe aceeași temă propusă timp de 1 

minut, îmbinând de aceată dată limbajul corporal cu cel verbal. După ce 

fiecare participant lucrează, coordonatorul le propune o discuție pe baza 

exercițiului, folosind următoarele posibile întrebări:  

• Pe observatorii de pe semicerc – „Cum l-ați perceput pe cel care 

a vorbit?”, „În care dintre cele trei etape vi s-a părut mai 

convingător?”    

• Pe cel care a vorbit – „În care etapă ți-a fost cel mai ușor? De 

ce?”, „În care etapă ți-a fost cel mai greu? De ce?”  

              

Emisiunea  

Participanții sunt împărțiți în grupuri de două persoane. În timp ce o 

pereche lucrează, ceilalți sunt așezați în semicerc și observă modul de 

lucru. Unul dintre cei doi parteneri este gazda emisiunii, iar celălalt este 

invitatul (atât emisiunea, cât și rolurile participanților pot fi sau nu reale și 

sunt indicate de către colegii observatori). Cei doi își organizează 

discursul în funcție de informațiile pe care le primesc.  

            

Dezbatere publică  

Descriere: Participanții sunt împărțiți în grupuri de două persoane. 

Fiecare grup primește subiect de dezbatere. Un partener este în acord 

cu subiectul propus, iar celălalt, în dezacord. Fiecare trebuie să 

găsească cel puțin 3 argumente, fie ele pro sau contra. După ce fiecare 

și-a definitivat discursul, aceștia își susțin cazul în fața tuturor. De 

exemplu: se dă subiectul Copiii trebuie să mănânce dulciuri, argumente 

pro – dulciurile îți dau energie, ciocolata te face fericit, dulciurile sunt 

gustoase; argumente contra – dulciurile creează carii, dulciurile cresc 

glicemia și creează dependență. Coordonatorul se asigură că 

participanții folosesc argumente logice, care să susțină punctul lor de 

vedere, fără să se implice puternic emoțional. În același timp, se 

urmărește păstrarea spiritul de colegialitate, participanții ascultându-se 

între ei și respectându-și punctele de vedere, chiar dacă acestea sunt 

impuse de coordonatorul de joc.   
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Cumpără-mi marfa  

Coordonatorul pregătește bilețele diferite pe care scrie anumite fructe și 

legume. Din grupul de lucru se aleg 5 participanți, fiecare își creează 

propria tarabă asemenea celor din piață. Fiecare dintre cei 5 negustori 

primește același număr de bilețele. Ceilalți participanți se plimbă prin 

piață asemenea oamenilor ieșiți la cumpărături. Negustorii încearcă să îi 

convingă să aleagă marfa lor. Cel care a scăpat cel mai repede de 

bilețele, preia rolul de cumpărător. Taraba lui fiind ocupată de altcineva. 

Jocul continuă până când toți participanții trec prin toate rolurile.   
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INTUIȚIA 

 

 
 Înțelegerea imediată și irațională a situațiilor și întâmplărilor de 

viață se datorează intuiției. De aceea, „intuiția este un fel de iluminare 

instantanee și imprevizibilă care ne permite să accedem direct la esența 

unei ființe sau la soluția unei probleme” (în Norbert Sillamy, Dicționar de 

psihologie, Ed. Univers Enciclopedic, București, 2000, p. 163). 

Toate marile descoperiri științifice, invențiile majore din istoria 

omenirii au avut, la un moment dat... un imbold neașteptat, adică o 

rezolvare intuitivă. Apoi au urmat, evident, ore întregi de muncă 

temeinică și cercetare aplicată, dar... clipa aceea, secunda în care parcă 

„a picat fisa” a fost aceea care a declanșat un întreg proces ulterior. 

Toți oamenii simt clipa aceea; toată lumea a trăit și trăiește 

momente în care „ceva” anume îi spune ce să facă sau încotro să 

meargă. Interesant este că uneori ne dorim foarte mult să mai avem 

astfel de „iluminare”, dar... nu se întâmplă nimic; alteori însă, pe 

neașteptate, toate informațiile pe care le deținem deja se ordonează 

brusc și ne dau o soluție perfectă. Atenție însă: intuiția nu poate interveni 

decât într-un domeniu pe care îl cunoaștem deja, sau mai simplu: 

aranjează un „bagaj” bine dotat pe care îl deținem. De exemplu, un 

cizmar nu ar putea avea o rezolvare intuitivă în legătură cu executarea 

unei operații chirurgicale, pentru că, pur și simplu, nu deține nicio 

informație în acel domeniu, după cum un chirurg, care nu a făcut în viața 

lui niciun curs de cizmărie nu va putea niciodată să facă un pantof, cu 

sau fără intuiție... 

În viața copiilor, intuiția apare și ea din plin. De exemplu, la 

școală, în cazul vreunui exercițiu de matematică, de multe ori se 

întâmplă ca un elev să aducă o rezolvare rapidă și eficientă, iar la 

întrebarea profesorului: „Cum ți-a venit ideea?” El răspunde: „Așa... mi-a 

venit!”. Foarte corect, numai că nu s-ar putea „să-i vină” dacă nu știe... 

nimic; și aceasta deoarece, așa cum spuneam: intuiția aranjează 

instantaneu informații deja deținute și temeinic dobândite, dar... 

neorganizate. Intuiția se ocupă cu aranjarea acestor informații într-o 

organizare perfectă. 
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Vsevolod Meyerhold (1874-1940), actor și regizor rus, care a introdus 

un drum inedit în Arta Actorului, intitulat BIOMECANICA. Meyerhold a 

fost arestat și condamnat la moarte prin împușcare în timpul regimului 

stalinist, cu acuzația de: creator avangardist 

 

Vestea cea bună este că intuiția se poate îmbunătăți, deci... se 

poate dezvolta. Condiția de bază este însă: cunoștințele deținute să fie 

bogate.   

În teatru, mari creatori s-au bazat pe intuiție în realizările lor. 

Unul dintre ei, regizorul și actorul rus, Vsevolod Meyerhold a dezvoltat 

un întreg sistem de construcție a rolului (pentru actor) și a spectacolului 

(pentru regizor) intitulat biomecanică. În plină epocă a realismului 

socialist, el a intuit existența unui alt drum în artă, pe care l-a căutat în 

ani întregi de muncă susținută. A fost acuzat de... prea mare libertate 

creatoare și, în plină epocă stalinistă, a fost executat prin împușcare. 

Gândirea lui, însă, n-a murit, Meyerhold fiind unul dintre cei ce au 

influențat foarte puternic Arta Teatrului ce a urmat. 
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Exerciții 

 

Scop: căutarea rezolvărilor intuitive 

 

Cine sunt? 

Etapa 1. Coordonatorul alege un prim voluntar, care iese din sală. Dintre 

cei aleși, coordonatorul alege un al doilea voluntar, atingându-l pe cap, 

iar el se ridică în picioare pentru a fi văzut de toți. Primul voluntar este 

rechemat în sală și va încerca să afle care este cel de-al doilea voluntar, 

prin întrebări adresate colegilor, cum ar fi: Dacă ar fi o mașină, ce tip de 

mașină ar fi? Dacă ar fi o mașină, ce culoare ar avea?; Dacă ar fi un 

animal, ce animal ar fi? Dacă ar fi un cățel, cum ar lătra? ș.a.m.d. Pe 

parcursul întrebărilor, participanții nu se uită în direcția celui de-al doilea 

voluntar și nu îi rostesc numele. Atunci când simte că și-a dat seama 

despre cine este vorba, primul voluntar poate să îi spună numele; are la 

dispoziție trei încercări. Persoana despre care s-a vorbit este următoarea 

care iese, se alege un nou voluntar și jocul continuă.      

Etapa 2. Pe spatele participantului, se scrie o personalitate, pe care 

ceilalți o știu. Participantul adresează colegilor săi întrebări, încercând să 

descopere cine este. De exemplu: Sunt femeie? Îmi place să cânt? 

ș.a.m.d. Colegii au voie să răspundă doar cu „da” sau „nu”.  

  

Cuvinte-cheie  

Fiecare participant scrie pe un bilețel, pe care nu se semnează, trei 

informații personale, cum ar fi: culoarea preferată, mâncarea și băutura 

preferate și activitatea preferată. Coordonatorul strânge bilețelele, pe 

care le împarte apoi aleatoriu, asigurându-se că nimeni nu primește 

bilețelul scris de el. Pe baza informațiilor scrise, fiecare ghicește autorul 

bilețelului.  

 

Cine bate la ușă?  

Participanții sunt cu ochii închiși. În liniște, coordonatorul alege o 

persoană care ciocănește la ușa sălii și intră. După modul în care 

acționează, ceilalți participanți spun cine a fost.  
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Strângere de mână  

Participanții sunt împărțiți în două grupe cu număr egal de persoane. Un 

grup închide ochii. Celălalt își alege câte un partener fără să vorbească 

și dă noroc cu acesta. În funcție de calitatea atingerii și de informațiile 

înmagazinate anterior despre colegii săi, copilul cu ochii închiși trebuie 

să ghicească cu cine a dat mâna. Rolurile se inversează.  

          

Invenții trăznite  

Participanții formează un cerc, unul dintre participanți se oferă voluntar și 

se așază în centrul cercului. Acesta sugerează cu ajutorul corpului un 

mecanism. Pe baza mișcării propuse și cunoștințelor despre persoana 

aflată în centrul cercului, participanții descoperă și enunță tipul de 

mașinărie. 

 

Pronosticul meseriei  

Fiecare dintre participanți alege mintal o persoană din grupul de lucru. 

Pe rând, fiecare spune ce meserie crede că ar putea avea colegul său, 

argumentând ideea, fără să-i menționeze numele. Ceilalți colegi numesc 

persoana despre care se vorbește pe baza informațiile oferite în 

argumentare. De exemplu: „Cred că persoana despre care este vorba va 

deveni medic, pentru că această meserie implică foarte mare atenție și 

răbdare”.  

 

Păcălici 

Participanții stau așezați pe sol, într-un semicerc. Fiecare dintre ei se 

gândește la două enunțuri adevărate și unul fals, bazându-se pe 

experiența din viața lui. Ceilalți participanți intuiesc care sunt frazele 

adevărate și care este cel fals. Exemplu: „Odată am mâncat picioare de 

broască” (adevărat), „Când am fost la munte, m-am rătăcit de colegii mei 

și am dormit în pădure” (fals), „Odată am visat că sunt președintele țării” 

(adevărat). Participanții sunt sinceri, se bazează doar pe experiențele din 

viața lor și să nu exagezere cu nimic. Coordonatorul se asigură că 

aceștia nu își schimbă enunțurile în funcție de cum evoluează jocul.  

 

Situații de viață 

Participanții sunt împărțiți în grupuri de două persoane. Fiecare pereche 

propune o acțiune și un loc de desfășurare al acesteia, improvizând un 
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dialog bazat pe propriul stil de viață (de exemplu: în curtea școlii, Maria 

și George se joacă cu mingea). Fiecare grup de lucru prezintă momentul 

celorlalți participanți. La indicația coordonatorului de „stop”, cei doi 

îngheață (rămânând în poziția unor statui), iar coordonatorul întreabă: 

„Cum credeți că acționează X?”, „Cum credeți că răspunde Y?” ș.a.m.d. 

(de exemplu: George o lovește pe Maria cu mingea, cum credeți că 

reacționează Maria? – Maria plânge, Maria îl lovește cu mingea înapoi 

pe George, Maria răde, Maria fuge în clasă – posibile răspunsuri). Dacă 

unii dintre participanții nimeresc răspunsul dat de cei doi care lucrează, 

jocul continuă, fiind preluat de perechea care a intuit. 

Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea)       

 

Sherlock Holmes 

Coordonatorul alege un voluntar, care are rol de detectiv. Detectivul 

părăsește sala, iar participanții decid la cine se ascunde un obiect. 

Detectivul reintră în clasă și are 30 de secunde să-și dea seama la cine 

se află obiectul. Jocul continuă, schimbând detectivul și obiectul ascuns.  
 

Continuă rima  

Participanții formează un cerc. În prealabil, fiecare dintre ei compune o 

scurtă poezie despre ei înșiși, pe care apoi o recită incomplet colegilor 

când sunt pe cerc. Aceștia trebuie să intuiască finalul poeziei. Exemplu: 

Sunt Alina, bulina/ Mă plimb cu mașina/ Îmi place desenul/ Și... – 

răspunsul poate fi: „mersul cu trenul”.  
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CONFLICTUL  

 

 
Oricât ar părea de ciudat, în teatru, ca și în viață de altfel, 

principalul motor al acțiunilor noastre este: conflictul. Se spune despre 

acesta că este o luptă de tendințe și de interese opuse; o situație în care 

se găsește un individ supus unor forțe potrivnice și de puteri nu neapărat 

egale. Ideea este că dacă privim cu mare atenție viața din jurul nostru, 

de fiecare dată când se întâmplă ceva major, bun sau rău, este pentru 

că cineva dorește, simte nevoia, își propune să schimbe ceva, fie la un 

alt om, fie la semenii săi. Marile descoperiri, celebrele invenții, teoriile 

științifice au pornit toate din dorința cercetătorului, a omului de știință sau 

a artistului de „a demonstra” ceva celorlalți, în condițiile în care, de 

fiecare dată... celălalt nu era de acord cu... mai nimic. 

Istoria omenirii abundă în conflicte, care mai de care mai 

sângeroase; războaiele sunt suprema manifestare a unui conflict, o 

situație dusă, din diverse pricini, către limita extremă. Dar conflicte sunt 

și între oamenii obișnuiți, în viață. Unele duc la procese (rezolvate în 

tribunale), altele la lupte corp la corp, la divorțuri sau despărțiri, sau 

altele, în cele mai fericite cazuri, duc la acțiuni benefice oamenilor.  

Cu toții simțim, de mai multe ori în fiecare zi, că ni se opune câte 

un coleg sau prieten, fie profesorii sau familia. Și asta... de cele mai 

multe ori... nu e tocmai plăcut. În același timp, la rândul nostru, de foarte 

multe ori nu ne putem abține să nu „întoarcem vorba cuiva”, să nu 

negăm, să nu contrazicem, să nu găsim o altă cale, un alt drum sau o 

altă abordare în chestiuni... mai importante, fie doar într-un simplu dialog 

ori joc fără vreo miză anume. De exemplu: ce frumos cântă cutare artist, 

la care răspunsul să vină imediat: Îți place? Nu pot să cred! E oribil... 

sunt atât de dese în viața noastră de zi cu zi, că aproape ... nici nu le mai 

dăm importanță. 

Cel mai trist este că, uneori, conflictele degenerează. În loc de 

„luptă” verbală, se ajunge la bătăi, distrugere de obiecte sau scandaluri 

majore. Din păcate!  

Literatura dramatică, filmul sau emisiunile de televiziune abundă 

în prezentarea conflictelor de orice gen. Nu întâmplător, înainte de 
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începutul unui film, Consiliul Național al Audiovizulalului informează 

părinții de vârsta minimă a copilului ce poate viziona respectivul material. 

Aceasta se întâmplă din cauza conflictelelor conținute, care duc la 

violențe fizice sau de limbaj, greu suportate de un adult și cu atât mai 

mult de un copil. 

Dar nu numai conflicte... urâte găsim în teatru sau film. Există și 

contradicțiile care duc inevitabil la declanșarea situațiilor comice. Să ne 

amintim de celebrii Stan și Bran (care erau mereu în conflict unul cu altul 

și, deși nu doreau, cu cei din jur), ori la Chaplin care evita cu o 

desăvârșită artă situațiile conflictuale în care intra. În literatura 

dramatică, comedia este un tărâm atât de iubit de spectatori, tocmai 

pentru că are puterea să transforme o confruntare, într-o situație comică.  

Cel mai mare dramaturg român Ion Luca Caragiale, care dă și 

numele Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică din 

București, pecum și a Teatrului Național din București, a reușit să 

construiască personaje și situații atât de comice și a creat replici de un 

umor debordant, încât vor rămâne mereu în sufletul spectatorilor și vor 

străbate veacurile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ion Luca Caragiale (1852-1912), dramaturg român, autor al pieselor 

celebre: O scrisoare pierdută, O noapte frutunoasă, D’ale carnavalului, 

Conu’ Leonida față cu reacțiunea, Năpasta, Caragiale a fost un maestru 

al construirii conflictului în piese 
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Să ne amintim de: „Nu dați la oglinzi, că sunt cu chirie!”, zice 

Nae Girimea, în D’ale carnavalului, participând la o luptă (generată de el, 

de fapt) între cele două prietene ale lui: Mița Baston și Didina Mazu, sau 

de un alt pasaj celebru, de aceasta dată din O scrisoare pierdută:  

„ZOE: Vom lupta contra oricui!...Vom lupta contra guvernului!  

TRAHANACHE: Ai puțintică răbdare!... 

ZOE: Da, nene! Vom lupta contra guvernului! 

CAȚAVENCU: Da, vom lupta contra guvernului! 

CETĂȚEANUL TURMENTAT: Da! Vom lupta contra... (sughițând și 

schimbând tonul) adică nu... eu nu lupt contra guvernului!...” (din 

I.L.Caragiale, Teatru, Ed. Ion Creangă, București, 1983, p. 130). 

În Arta Teatrului aplicată în educație, scopul exercițiilor este să-i 

facă pe elevi să învețe să rezolve conflictele la care participă sau pe 

care, uneori, le generează. Ideea este că, peste tot, în viață și în școală, 

au existat și vor exista confruntări de diverse tipuri. Datoria noastră de 

oameni ai secolului al XXI-lea este să avem mereu grijă să aplanăm 

orice conflict, să nu participăm niciodată la vătamarea cuiva, să raportăm 

orice situație în urma căreia am devenit victime și în general trebuie să 

fim conștienti de un lucru foarte important:  

 

Toți oamenii sunt egalii noștri și nimeni nu e mai presus de 

lege! 

 

În plus, orice s-ar întâmpla, la nivelul individului, al familiei, al 

școlii sau statului, trebuie să nu contrazică legile clare ale respectării 

drepturilor omului. Cât de greu ar fi să cedăm atunci când un conflict 

ajunge la cote alarmante, trebuie imediat să ne gândim că, în țara 

noastră, este interzis cu desăvârșire să fie vătămate persoane, indiferent 

de cauzele conflictului. Organele abilitate (poliția, judecătoriile, etc) sunt 

cele care au căderea să pedepsească orice faptă săvârșită.  

 

În România, copilul este protejat de legile în vigoare!  

 

Și poate ce este cel mai important de subliniat este că: în 

România se respectă drepturile copilului și prin urmare, orice formă de 

violență fizică sau de limbaj asupra copilului trebuie raportată organelor 

în drept. Fie că violența vine din familie, școală sau în afara ei, copilul 
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trebuie să spună imediat celor în măsură să oprească abuzurile asupra 

lui! Și va primi ajutor imediat, căci: în țara noastră, violența de orice fel 

asupra copilului este aspru pedepsită! 

 

Exerciții 

 

Scop: dezvoltarea toleranței, înțelegerea și aplanarea conflictelor  

 

Cedează locul 

Participanții formează un cerc, se alege un voluntar, care se așază în 

centrul cercului. Aceștia fără să vorbească își aleg un partener (prin 

contact vizual) de pe partea opusă a cercului, excluzând partenerii din 

imediata apropiere. Cei care fac contact vizual decid împreună să facă 

schimb de locuri între ei, astfel încât cel din mijloc să nu reușească să 

ocupe unul dintre locuri lăsate libere pe durata traseului. În momentul în 

care locul a fost ocupat de participantul din centrul cercului, în mijloc 

rămâne participantul al cărui loc a fost ocupat și jocul continuă.  

      

 
Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea) 
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Parada cărților de joc 

Fiecare participant primește câte o carte de joc, la care nu se uită și pe 

care o ține deasupra frunții, astfel încât ceilalți participanți să o vadă. Se 

formează un culoar (de fani), alcătuit din două linii cu număr egal de 

participanți, prin care trece fiecare participant pe rând. În funcție de 

numărul cărții pe care acesta o deține, fanii aplaudă și au reacții sonore 

de mai mică sau mai mare intensitate (la 2 nu se aplaudă deloc și la 

apariția Asului, intensitatea uralelor atinge nivelul maxim). Fiecare 

participant ghicește ce carte deține. Astfel, întregul grup poate observa 

care sunt reacțiile lor în funcție de statutul pe care îl au în diferite medii 

sociale: la școală, acasă, la locul de joacă ș.a.m.d., depistând totodată și 

principalele cauze declanșatoare de conflict.   

 

Cine are puterea?  

Participanții sunt împărțiți în perechi. Cei care nu lucrează sunt așezați în 

semicerc. Pe rând, membrii unei echipe pornesc din colțuri opuse ale 

sălii și se întâlnesc la un punct de mijloc, fiecare dintre ei încercând să îl 

domine pe partener. Când se întâlnesc, îngheață în poziția unor statui, 

iar restul colegilor îi observă și stabilesc, în funcție de atitudine 

(reflectată prin poziția corporală), cine are puterea. Perechea reface 

traseul până când fiecare partener experimentează statutul mai puternic 

și reușesc de asemena să găsească o ipostază de echilibru în care 

puterea este împărțită în mod egal.  

 

1-2-3   

Participanții sunt împărțiți în grupuri de câte trei persoane. În cadrul 

microgrupului, se decide locul în care se desfășoară acțiunea (în 

cabinetul medical, în cabinetul directorului, la magazin ș.a.m.d.). Din 

fiecare grup, un participant părăsește pentru câteva minute spațiul de 

lucru. În acest timp, cei doi decid cine poartă statutul cel mai înalt 

(exemplu: doctor-asistent). La revenirea celui de-al treilea coleg, aceștia 

improvizează o discuție în contradictoriu, fără a fi evidenți în ceea ce 

privește statutul lor (de exemplu: nu se folosește apelativul „Domnule 

Doctor”). După ce observă interacțiunea celor doi, al treilea enunță 

numele colegului cu statut mai înalt. Împreună și cu ajutorul 

coordonatorului, depistează o posibilă soluționare a conflictului. 

Improvizațiile sunt prezentate pe rând întregului grup de lucru.  
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Spadă, scut sau vrăjitor   

Participanții merg prin spațiul de lucru, ocupându-l uniform și păstrând 

un ritm comun impus de coordonator. La bătaia din palme a 

coordonatorului, aceștia se grupează câte doi, unul dintre participanți 

având o spadă, iar celălalt un scut, determinându-și astfel statutul și 

conflictul. Cei doi decid împreună care este tema de dezbatere (de 

exemplu: vreau mărul tău). Cei rămași fără pereche și/sau coordonatorul 

preiau rolul magicianului care, lucrând cu fiecare grup în parte găsește 

rezolvarea conflictului, plasându-i pe cei doi pe același statut (spadă sau 

scut).   

        

Vreau ce ai tu 

Fiecare dintre participanți își alege un obiect din sala de lucru, încercând 

să fie cât mai diferit față de celelalte obiecte alese. Se așază pe cerc și 

observă obiectele alese de colegii săi. Coordonatorul le cere să își 

aleagă fiecare câte un obiect preferat al altui participant. Pe rând, fiecare 

se duce la posesorul obiectului preferat și negociază schimbul de 

obiecte. Coordonatorul monitorizează conversația și încurajează chiar și 

refuzul schimbului dacă este cazul. Astfel, participanții înțeleg valoarea 

conflictului și acceptarea rezultatelor. 

                

Să ne plimbăm împreună 

Se lucrează în grupuri de două persoane, participanții sunt așezați pe 

două șiruri, spate în spate. Cei doi își aleg două destinații diferite, de 

exemplu: unul vrea să meargă la mare, celălalt, la munte. Fiecare 

încearcă să-și convingă partenerul să aleagă aceeași destinație. Atâta 

timp cât nu cedează, cu fiecare refuz aceștia se departează unul de 

celălalt înaintând un pas. Dacă cei doi parteneri ajung să atingă pereții 

opuși ai spațiului de lucru, jocul este reluat până când unul dintre ei 

cedează și decide să i se alăture colegului său.  

 

Castravete 

Participanții sunt împărțiți în perechi. Cei care nu lucrează sunt așezați în 

semicerc. Pe rând, fiecare echipă vine în centru și creează un dialog în 

contradictoriu, folosind în ordine aleatorie doar cuvintele: da, nu, 

castravete, te rog. Ritmul și intensitatea dialogului crește până când 
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aceștia decid să cadă de acord, repetând pe rând același cuvânt de mai 

multe ori (da, da, da sau nu, nu, nu).   

  

Șoferul de taxi 

Coordonatorul alege un participant, căruia i se desemnează rolul 

șoferului de taxi, în mașina căruia încap doar 4 pasageri. Ceilalți 

participanți sunt așezați într-un șir, cu fața la mașina șoferului de taxi, 

păstrând distanța dintre ei. Aceștia au rolul pasagerilor, care au 

caracteristici diferite, alese în funcție de dorințele acestora (un pasager 

poate fi gălăgios, altul agitat, altul poate mirosi urât ș.a.m.d.). Aceștia 

păstrează liniștea, având dreptul de a acționa și de a vorbi doar când 

taxiul ajunge în dreptul lor. Șoferul de taxi începe călătoria, oprind în 

dreptul fiecărui pasager și decizând în urma conversației dacă îl acceptă 

în mașină sau nu. Odată ce capacitatea maximă de pasageri a fost 

atinsă, când mașina se oprește în dreptul altui pasager, cei din taxi 

trebuie să decidă cine este eliminat în favoarea pasagerului care 

așteaptă. Fiecare aduce argumente pro și contra în ceea ce privește 

propunerile de eliminare. Dacă în 2 minute, nu se ajunge la niciun 

consens, șoferul de taxi decide, ceilalți respetându-i opțiunea. După un 

timp, rolurile se inversează.  

       

Uite problema, nu-i problema 

Participanții formează un cerc și creează o poveste împreună, bazându-

se pe apariția unor probleme și rezolvarea acestora, folosind sintagmele: 

din fericire și  din păcate. Cel care începe povestea, creează contextul 

poveștii, iar ceilalți continuă. Exemplu: Copil 1 – A fost odată ca 

niciodată, un copil care voia să se facă circar. Copil 2 – Din nefericire, 

acesta nu putea să sară. Copil 3 – Din fericire, sora lui mai mare i-a 

cumpărat o trambulină. Copil 4 – Din nefericire, șoricelul nu avea spațiu 

în casă pentru trambulină. Copil 5 – Din fericire, un vecin l-a primit în 

casa lui mai spațioasă ca să-și monteze trambulina ș.a.m.d.       
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DECALOGUL COORDONATORULUI ATELIERULUI DE 

TEATRU ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
1. Scopul atelierelor de teatru din mediul preuniversitar este acela de a-i 

ajuta pe tineri să-și formeze și să-și dezvolte anumite abilități care să îi 

ajute în interacțiunea cu cei din jurul lor, nicidecum să pregătească viitori 

actori.   

2. Arta Teatrului urmărește dezvoltarea și potențarea aptitudinilor 

specifice artei actorului, necesare omului în viața de zi cu zi: 

• Observare  

• Atenție  

• Imaginație  

• Senzorialitate. Coordonare în spațiu  

• Spontaneitate  

• Memorie  

• Emoții. Sentimente. Empatie  

• Intuiție  

• Gestionarea conflictului  

• Libertatea de exprimare în public  

• Lucrul în echipă  

 3. Teatrul oferă copilul libertatea de a propune idei fără ca acestea să 

fie judecate și catalogate ca bune sau rele. Fiecare idee este acceptată, 

pentru că ea este rodul creativității fiecărui copil.   

4. La atelierele de teatru, nimeni nu greșește: toată lumea învață și 

câștigă doar atunci când acceptă ceea ce propun colegii și coordonatorul 

de joc. Se exclud pedepsele, pentru că acestea duc la inhibarea 

copilului.   

5. Teatrul oferă fiecărui copil spațiul și libertatea necesare pentru a-și 

exprima individualitatea, deoarece fiecare este diferit față de ceilalți și 

special în propriul său fel.  

6. Copiii învață prin joc, experimentează și participă activ, astfel încât 

fiecare își dezvoltă diferite abilități într-un mod plăcut.   

7. Jocul presupune scop și reguli clare, pe care participanții și le asumă 

cu seriozitate. Joaca este la polul opus, nu presupune implicarea 

serioasă a participantului și nu urmărește un scop bine determinat. În 

joc, copilul descoperă numeroase lucruri despre el însuși și despre 
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lumea înconjurătoare, pe când în joacă, el urmărește doar să se 

distreze.   

8. Copilul învață să lucreze în grup: să coopereze cu partenerii de joc, să 

cedeze și să intervină atunci când este nevoie. Astfel, învață să fie: noi, 

nu eu. 

9. În atelierul de teatru se folosește, de obicei, cercul sau semicercul, în 

care coordonatorul de joc se alătură copiilor, pentru că este esențial să 

lucreze împreună, și-și asume reponsabilitatea comună pentru buna 

funcționare a grupului și a activității. 

10. În atelierul de teatru regula este: Împreună formăm un grup și 

deciziile le luăm împreună, pentru că Teatrul este artă de grup și nu artă 

individuală!  
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ATELIER SCRIERE CREATIVĂ 

 

 

Propus și descris de Bianca Trifan,  

Master II Scriere Dramatică,  

UNATC „I.L.Caragiale” București 

 
11- 14 ani (aproximativ o oră, 10 elevi) 

Materiale necesare: pixuri, creioane, foi, obiecte, 5 zaruri 

 

 

1. Exercițiu de cunoaștere – 10 minute 

- Fiecare scrie 5 lucruri care îi plac și 5 lucruri pe care le detestă. 

- Citim și discutăm despre ce am scris. 

Rezultate:  Ne cunoaștem unii pe ceilalți, se creează o atmosferă 

prietenească. 

 

2. Exercițiul: Construim o poveste pornind de la un obiect - 20 de minute 

- Pe o masă punem mai multe obiecte: fotografii, parfum, instrumente 

muzicale, jucării, lingură, furculiță (orice ne este la îndemână) 

- Fiecare copil își va alege un obiect 

- Pornind de la acel obiect fiecare va trebui să își construiască o 

poveste scurtă (o pagină maxim) 

- Citim cu voce tare fiecare poveste, stând în cerc 

- La fiecare poveste, împreună, încercăm să îi găsim o continuare 

Rezultate: Dezvoltarea creativității și imaginației. Dezvoltarea 

comunicării, ascultării și înțelegerii 

 

3. Exercițiul: Să dăm cu zarul! - 30 de minute 

- Ne împărțim în echipe de câte 2, fiecare echipă primește un zar  

- Fiecare echipă va da cu zarul de 4 ori 

- Fiecare cifră și de fiecare dată când se dă cu zarul înseamnă altceva 

(ca în exemplele de mai jos- se pot schimba datele tabelului) 

- Pornind de la datele care ne-au picat după ce am dat cu zarul 

fiecare echipă scrie o poveste  
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 Exemple: 

 

Prima 

dată când 

dăm cu 

zarul: 

Personaju

l 

A doua 

oară când 

dăm cu 

zarul: 

Când se 

petrece 

acțiunea? 

A treia 

oară când 

dăm cu 

zarul: 

Unde se 

petrece 

acțiunea? 

A patra 

oară când 

dăm cu 

zarul: 

Conflictul 

 

 

Monstru 

 

Noaptea 

 

Casă 

bântuită 

O 

descoperire 

misterioasă 

 

 

Vrăjitoare 

 

Noaptea 

de 

Halloween 

 

Cimitir 

Un mister 

trebuie 

rezolvat 

 

 

Zombie 

 

 

Înainte de 

răsărit 

 

Pădure 

O călătorie 

periculoasă 

trebuie 

făcută 

 

 

Fantomă 

 

Noapte cu 

lună plină 

 

Pe munte 

 

Cuiva îi 

este frică 

de ceva 

 

 

Mumie 

 

În timpul 

unei furtuni 

 

Într-un 

laborator 

 

Cineva 

trebuie 

salvat 
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Vampir 

 

La apus 

 

Școala 

abandonat

ă 

Ceva sau 

cineva 

dispare/ 

lipsește 

 

Prima 

dată când 

dăm cu 

zarul: 

Personaju

l 

A doua 

oară când 

dăm cu 

zarul: 

Când se 

petrece 

acțiunea? 

A treia 

oară când 

dăm cu 

zarul: 

Unde se 

petrece 

acțiunea? 

A patra 

oară când 

dăm cu 

zarul: 

Conflictul 

 

Prinț 
În timpul 

unei lupte 

Castel 

abandonat 

Cineva își 

pierde 

memoria 

 

 

Dragon 

 

La miezul 

nopții 

 

Castel 

magic 

Cineva se 

pierde și 

trebuie 

găsit 

 

 

Cavaler 

 

Dimineață, 

la prima 

oră 

 

Pădure 

magică 

Cineva 

mănâncă 

un fruct 

otrăvit 
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Cal magic 

 

La apus 

 

Lângă un 

lac 

 

Coroana 

este furată 

 

 

Vrăjitoare 

Înaintea 

încoronării 

noului rege 

 

Peșteră 

Pleacă în 

căutarea 

unui leac 

 

 

Rege 

bătrân 

 

În timpul 

unei 

eclipse 

 

Deșert 

Prințesa 

este furată 

de un zmeu 

 Prima 

dată când 

dăm cu 

zarul: 

Personaju

l 

A doua 

oară când 

dăm cu 

zarul: 

Când se 

petrece 

acțiunea? 

A treia 

oară când 

dăm cu 

zarul: 

Unde se 

petrece 

acțiunea? 

A patra 

oară când 

dăm cu 

zarul: 

Conflictul 

 

 

Om de 

zăpadă 

 

Ajunul 

Crăciunulu

i 

 

Polul Nord 

Descoperir

e 

interesantă 

e făcută 
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Elf 

 

Miezul 

nopții 

Casa lui 

Moș 

Crăciun 

Un mister 

trebuie 

rezolvat 

 

 

Moș 

Crăciun 

 

Dimineață 

de Crăciun 

 

O casă de 

turtă dulce 

Cineva 

călătorește 

înapoi în 

timp 

 

 

Ren 

 

Noaptea 

de Crăciun 

Pe 

acoperișul 

unei case 

Cineva 

încearcă să 

distrugă 

Crăciunul 

 

Om de 

turtă dulce 

A doua zi 

de Crăciun 

Oraș de 

gheață 

O aventură 

începe 

 

 

Soția lui 

Moș 

Crăciun 

 

Vacanța 

de iarnă 

 

Petrecere 

de Crăciun 

Cineva se 

rătăcește 

 

 
Rezultate: Dezvoltarea creativității și imaginației. Dezvoltarea 

comunicării, ascultării, înțelegerii și a lucrului în echipă. 
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ARTA TEATRULUI ÎN EDUCAȚIE 

 

 

 

1. EDUCAŢIA TEATRALĂ PENTRU CICLUL GIMNAZIAL 

– FUNDAMENTE PSIHOPEDAGOGICE 

 

Conf. univ. dr. Camelia Popa 

 

Avantajele psihopedagogice ale introducerii Educaţiei teatrale 

în ciclul gimnazial pot fi astfel rezumate:  

- îmbogățirea curriculum-ului, în scopurile stimulării gândirii 

divergente, creative, a elevilor şi dobândirii unor abilităţi-cheie 

(comunicare, metacomunicare, expresivitate, relaţii interpersonale 

armonioase); 

- asigurarea calităţii educaţiei, prin formarea domeniilor de 

competenţe-cheie, îndeosebi a competenţelor de comunicare şi a 

celor culturale, indispensabile vieţii active într-o societate a 

cunoaşterii specifică secolului XXI; 

- construirea unui demers didactic modern, prin proiectare structurată 

şi prin organizarea unor activităţi centrate pe nevoile şi interesele 

elevilor, care să faciliteze dobândirea unor competenţe sociale; 

- utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe obiective, 

care accentuează caracterul practic-aplicativ al procesului educativ;  

- modelarea intenţionată a personalităţii elevului ca viitor consumator 

de artă sau ca viitor artist.  

Scopurile studierii Educaţiei teatrale în cadrul ariei curriculare 

Arte sunt:  

- facilitarea dobândirii de instrumente creative, prin dezvoltarea 

capacităţilor meta-reprezentative, ca urmare a utilizării limbajului 
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teatral multidisciplinar (implicând corpul, mişcarea, sunetul, ritmul, 

gestul, cuvântul şi imaginea);  

- experimentarea unor noi posibilităţi de comunicare şi inter-

relaţionare;  

- însuşirea unor instrumente şi a unor metode de exprimare verbală şi 

non-verbală, utilizarea diferitelor moduri de exprimare pentru diverse 

situaţii, dezvoltarea capacităţii de receptare şi de interpretare a 

mesajelor;  

- învăţarea unor metode de auto-concentrare, relaxare şi 

autoorganizare;  

- dezvoltarea abilităţilor motorii şi sociale eficiente;  

- canalizarea constructivă a conduitelor motorii inadecvate, agresive 

şi/sau violente, ţintind reducerea amplitudinii fenomenului violenţei 

şcolare; 

- promovarea bunăstării individuale şi de grup, precum şi a incluziunii 

sociale;  

- prevenirea inadaptării şcolare şi a eşecului şcolar, prin stimularea 

concentrării atenţiei, a motivaţiei individuale şi a interesului elevilor;  

- prevenirea lipsei de interes şi a atitudinilor de ostilitate faţă de 

cunoaştere.  

Aceste scopuri se constituie, de altfel, în dominantele curriculare 

ale noii discipline. Prin dezvoltarea imaginaţiei, a creativităţii şi a gândirii, 

Educaţia teatrală le conferă elevilor o anumită flexibilitate mentală, 

profitabilă tuturor tipurilor de învăţare şi transferabilă tuturor celorlalte 

domenii ale cunoaşterii.  

Educaţia teatrală poate fi asimilată astfel unei activităţi practice 

(„learning by doing”), centrată pe dezvoltarea unor abilităţi specifice ale 

elevilor.  

Finalitatea studiului de Educaţie teatrală în perioada 

gimnaziului este aceea de a forma un preadolescent cu abilităţi sociale 

de bază şi cu o cultură comunicaţională, capabil să înţeleagă lumea, să 

se exprime, să interacţioneze armonios cu semenii, să-şi utilizeze în 

mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru soluţionarea 

problemelor din viaţa cotidiană, sensibil la valorile culturale şi orientat 

către auto-actualizarea permanentă a cunoştinţelor.  

În mod concret, dezvoltarea abilităţilor şi a competenţelor 

menţionate se realizează prin familiarizarea elevilor cu situaţii diverse de 
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viaţă (care implică comunicare orală, scrisă, expresivitate şi adoptarea 

atitudinilor dezirabile social), ca şi prin utilizarea limbajului teatral pentru 

a comunica, în scopul utilizării lui creative de către elevi.  

În sensul celor arătate anterior, structura unui curriculum modern 

de Educaţie teatrală pentru gimnaziu ar avea următoarele componente: 

- obiective cadru, urmărite pe întreg parcursul învăţământului 

gimnazial, cu un grad înalt de generalitate şi complexitate. Acestea 

vizează atât formarea unor competenţe-cheie, generale şi specifice, 

cât şi transmiterea anumitor valori (estetice, prosociale) şi a 

receptivităţii faţă de cunoaştere, în general; 

- obiective de referinţă, asociate fiecărui obiectiv-cadru, constând în 

rezultatele aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu al 

ciclului gimnazial; 

- conţinuturile învăţării, pe ani de studiu, ca mijloace prin care se 

urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă 

propuse; 

- exemple de activităţi care propun modalităţi de organizare şi de 

realizare a demersului didactic cu elevii, ca urmare a aplicării unor 

strategii didactice şi a unor metode inovative de predare, asociate 

conţinuturilor de învăţare. 

Toate obiectivele, conţinuturile şi activităţile recomandate sunt 

cruciale în dezvoltarea psihofizică a elevilor din ciclul gimnazial, 

asigurând una dintre coordonatele transversale ale curriculumului.  

Competenţele formate şi consolidate stadial, pe parcursul celor 

4 ani de studiu, sunt transferabile în toate domeniile şi disciplinele din 

planul de învăţământ, fiind asigurat astfel caracterul multidimensional al 

disciplinei Educaţie teatrală pentru ciclul gimnazial.  

 

2. OBIECTIVELE CADRU ALE STUDIULUI EDUCAŢIEI 

TEATRALE 

1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 

2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 

gândirii critice. 

3. Dobândirea competenţelor prosociale. 
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CORELATE PSIHOPEDAGOGICE  

1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive 

Dezvoltarea psihofizică a majorităţii elevilor de gimnaziu 

corespunde perioadei preadolescenţei. Preadolescentul (12-15 ani) are 

interesul de a se afirma în faţa celorlalţi, de a-şi cuceri independenţa. În 

această etapă se pun bazele construcţiei sale identitare. El îşi 

construieşte un sistem propriu de valori, este interesat de prezentarea 

de sine, de rolurile de sex.  

Preadolescentul trece printr-o criză morală; contestă normele 

sociale pe care le consideră „constrângătoare”, se revoltă împotriva 

tabuurilor şi interdicţiilor, este animat de spirit vindicativ, dă dovadă de 

încăpăţânare şi de spirit de contradicţie. Elevul din această grupă de 

vârstă doreşte să aibă un sens al reciprocităţii psihosociale, tinde către 

obţinerea concordanţei între ceea ce „el concepe să fie şi între cum este 

el perceput de ceilalţi” (Erikson, 1968). Din punct de vedere al dezvoltării 

psihosociale, acest stadiu este caracterizat prin identitatea/confuzia 

rolurilor sociale (Cosmovici, Iacob, 1998).  

În prim planul intereselor preadolescentine se impun dezvoltarea 

abilităţilor creative şi expresive, care derivă din două trebuinţe 

fundamentale – trebuinţa de cunoaştere şi trebuinţa de modele.  

Creativitatea este o capacitate general umană, care există în 

diferite grade şi proporţii la fiecare individ. Abilităţile creative ale copiilor 

pot fi stimulate şi antrenate încă de la cele mai fragede vârste. Aceste 

abilităţi se bazează pe facultatea de a înţelege, reproduce şi rezolva 

numeroase probleme impuse de viaţă, profesiune, mediu etc. Ele 

conduc la sedimentarea unui ansamblu complex de calităţi prin 

intermediul cărora obţinem generarea noului şi originalitatea.  

Abilităţile creative se bazează pe gândirea divergentă, 

îndreptată către generarea unor alternative de rezolvare a situaţiilor 

problematice.  

Abilităţile expresive care, alături de cele creative, pot fi 

dezvoltate substanţial prin intermediul Educaţiei teatrale, reprezintă, 

potrivit mai multor autori, un nivel distinct de creativitate, care permite 

autoreprezentarea originală a sinelui.  

C. Taylor (apud. Munteanu, 1994) avansează ideea existenţei a 

cinci niveluri de creativitate, care pot fi dezvoltate în perioada şcolarităţii: 

• expresivă, implicată predominant în artă şi prezentă de la cele mai 
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fragede vârste, caracterizată printr-o exprimare liberă, spontană, fără 

o preocupare accentuată pentru calitatea produsului; 

• tehnică sau productivă, manifestată printr-o serie de priceperi şi 

deprinderi deosebite, care permit realizarea unor produse apropiate 

de perfecţiune (spre deosebire de nivelul creativităţii expresive, aici 

elementele de spontaneitate expresivă sunt extrem de reduse); 

• inventivă, care desemnează producerea invenţiilor, utilizarea 

ingenioasă a diverselor materiale sau utilizarea unor produse deja 

existente în maniere cu totul noi; 

• inovativă, referitoare la abilitatea de a depăşi unele principii de bază 

formulate de anumite şcoli de gândire sau care deschid căi noi de 

interpretare a realităţii;  

• emergentă, care se manifestă în cazul geniilor ale căror realizări 

sunt considerate excelente, universale şi perene, depăşind graniţele 

unui singur domeniu de activitate, şi care pot revoluţiona domenii ale 

ştiinţei, tehnicii sau artei.  

Cu alte cuvinte, creativitatea este plurideterminată. Pe lângă 

factorii anterior menţionaţi, în creativitate intervin inteligenţa persoanei, 

cunoştinţele sale (multe dintre acestea se dobândesc în şcoală), voinţa 

fermă, perseverenţa şi mai ales imaginaţia, care este un proces cognitiv 

central implicat în actul creator. Prin intermediul imaginaţiei, omul 

prelucrează impresiile trăite, are posibilitatea de a combina 

reprezentările şi de a le configura în forme noi. De altfel, imaginaţia este 

definită ca un proces psihic cognitiv de prelucrare a impresiilor trăite, a 

capacităţilor de combinare a reprezentărilor şi de configurare a lor în 

forme noi.  

În şcoală este solicitată în permanenţă imaginaţia reproductivă a 

elevilor sau reprezentarea fenomenelor, locurilor, persoanelor, situaţiilor 

numai pe baza unor relatări verbale (lecturi, lecţii din manual), fără 

sprijinul unui material concret, intuitiv, fără a acţiona asupra obiectelor 

sau în cadrul situaţiilor. Elevii îşi imaginează, de exemplu, războaiele 

despre care învaţă, plantele şi animalele, chiar fără materiale audio-

video specifice, planşe sau mulaje. Alteori, ei învaţă mecanic comentarii 

literare, ceea ce este, adeseori, contraproductiv pentru învăţare, 

constituindu-se ca o frână în calea creativităţii. 

O schimbare a percepţiei potrivit căreia şcoala actuală frânează 

creativitatea copiilor presupune, în primul rând, o modificare a raportului 
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dintre profesor şi elev. Profesorul trebuie să permită participarea elevului 

la propriul proces instructiv-educativ, care să dobândească prin aceasta 

atributul interactivităţii.  

De asemenea, restructurarea programelor şcolare, prin 

introducerea şi extensia disciplinelor care stimulează creativitatea – 

Educaţie teatrală, Literatură, Muzică, Desen, Coregrafie –, precum şi 

evitarea supraîncărcării orarelor reprezintă alte modalităţi de asigurare a 

unui cadru propice creativităţii. 

Promovarea unor metode creative de tipul învăţării prin 

descoperire, specifice Educaţiei teatrale, facilitează demersul creativ 

şcolar. Profesorul trebuie mai întâi să conştientizeze faptul că o învăţare 

de tip creator apare atunci când aceasta este ghidată de procesul 

natural al curiozităţii şi dorinţei elevului de a cunoaşte, şi nu atunci când 

este promovată o învăţare rigidă bazată pe memorare şi raţionamente 

clasice.  

Pe de altă parte, profesorul poate – şi are obligaţia – să 

încurajeze activităţile creatoare, prin asigurarea unei atmosfere şcolare 

permisive, fără inhibiţii, fără critică exagerată şi prin mărirea încrederii în 

sine a elevilor, ca şi prin îmbunătăţirea propriei pregătiri profesionale. 

Profesorul va urmări astfel dezvoltarea unui fond atitudinal propice 

creativităţii şi expresivităţii elevilor, a independenţei lor (în modul de a fi 

şi a gândi), încurajând şi stimulând manifestările lor expresiv-creative.  

 

2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea 

limbajului şi a gândirii critice 

Elevii de gimnaziu trec, din punct de vedere cognitiv, din stadiul 

operaţiilor concrete în cel al operaţiilor formale, care debutează după 

vârsta de 12 ani. Operaţiile de gândire devin complexe şi interiorizate 

(Piaget, Inhelder, 1969). Se consideră că dezvoltarea lor intelectuală 

este optimă atunci când reuşesc să opereze asupra informaţiilor prin 

generalizare şi transfer. Este vorba despre generalizări complexe ale 

operaţiilor de clasificare şi ale relaţiilor de ordine, care conduc la o 

combinatorică mentală specifică, în cadrul căreia cea mai simplă 

operaţie constă din combinări propriu zise sau din clasificarea tuturor 

clasificărilor (idem).  

Cu alte cuvinte, în acest stadiu se naşte capacitatea elevilor de 

a formula ipoteze, de a le testa şi a rezolva probleme cu caracter 
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abstract. Structurile lor cognitive sunt deosebit de plastice, acestea au o 

capacitate impresionantă de a se restructura şi de a se perfecţiona. 

Potrivit teoriei lui Jean Piaget, capacitatea de abstractizare şi de 

generalizare, aflată în centrul operaţiilor gândirii, se dezvoltă în strânsă 

legătură cu limbajul.  

La rândul ei, inteligenţa se dezvoltă diferenţiat la copil, în raport 

cu factorii ereditate şi de mediu, chiar şi după atingerea nivelului 

operaţiilor formale. Piaget susţine că unele persoane nu ajung niciodată 

în stadiul operaţiilor formale, ele rămânând ancorate în concret.  

Dezvoltarea gândirii se bazează, de asemenea, pe câştigul în 

structurarea perceptivă. Dacă la debutul ciclului gimnazial elevul are încă 

o percepţie deficitară, analitică şi centrată pe concret, către sfârşitul 

acestuia percepţia sa începe să câştige în structurare, în organizare, 

devine mult mai sintetică şi mai concentrată asupra însuşirilor esenţiale 

ale obiectelor şi fenomenelor.  

Maturizarea atenţiei şi a voinţei (preadolescentul este capabil de 

o mai mare concentrare şi de un efort voluntar mai îndelungat) ajută la 

optimizarea proceselor perceptive.  

După debutul operaţiilor formale ale gândirii, general-abstracte şi 

verbal-simbolice, preadolescentul începe să raţioneze, să manipuleze 

ipoteze, să facă deducţii, să rezolve probleme complicate. Memoria sa 

devine una preponderant logică, cea mecanică fiind abandonată, din 

cauza contraproductivităţii ei şi a volumului mare de cunoştinţe care 

trebuie asimilate. Preadolescentul încearcă să împartă lecţiile în unităţi 

de învăţare cu sens, pe care să şi le poată însuşi. Tot acum intră în 

funcţiune şi imaginaţia sa creatoare, în locul celei preponderant 

reproductive.  

Maturizarea gândirii determină o dezvoltare morală accelerată a 

preadolescentului. El începe să judece faptele sale şi pe cele ale 

celorlalţi prin prisma unor valori proprii şi a unor valori morale generale 

ale societăţii. Chiar dacă uneori se opune normelor şi convenienţelor 

sociale, aceasta nu înseamnă că nu şi le însuşeşte sau că este 

antisocial, ci doar că doreşte să le testeze, să le cunoască sensul şi 

puterea, să vadă până unde se poate întinde toleranţa celorlalţi faţă de 

„rebeliunea” sa. Kohlberg (1981, apud. Cosmovici, 2008) vorbeşte 

despre judecata convenţională a preadolescentului, care adoptă valorile 

şi standardele morale ale culturii în care individul trăieşte.  
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3. Dobândirea competenţelor prosociale 

Pentru elevul de gimnaziu preadolescent, acceptarea de către 

covârstnici reprezintă o miză. El trăieşte prin intermediul grupului de 

prieteni şi pentru grup. Regulile comune ale prietenilor (jargonul verbal, 

gestual, îmbrăcămintea etc.) devin sursa generală a regulilor sale de 

comportament. Prieteniile, supărările, certurile între prieteni sunt intense 

şi cu urmări profunde, motiv pentru care grupurile de covârstnici suportă 

modificări permanente. Pe lângă sentimentul de camaraderie (un 

camarad adevărat, în care să ai încredere, este de preferat părinţilor 

care, în viziunea preadolescentului, se opun dorinţei sale de 

independenţă), apare şi sentimentul de iubire, însă instabilitatea afectivă 

specifică vârstei face ca relaţiile cu sexul opus să fie extrem de 

schimbătoare.  

Putem afirma că, din punct de vedere afectiv, preadolescentul 

se distinge prin stările sale de confuzie, depresie şi anxietate. Perioada 

pe care o traversează implică ruperea stării de echilibru pe care a 

parcurs-o în etapa micii şcolarităţi.  

Preadolescentul devine impulsiv, critic, poate adopta 

comportamente indezirabile (fumatul, consumul de alcool şi de droguri), 

se poate deda la acte de vandalism în şcoală sau în afara ei. 

Agresivitatea este o trăsătură dominantă a acestei perioade ingrate, însă 

importante sunt mecanismele de ţinere a ei sub control.  

Pe de altă parte, interacţiunea între gândirea critică, inteligenţă 

şi empatie (în calitate de componentă de bază a inteligenţei emoţionale) 

este complexă în preadolescenţă. Astfel, atunci când elevul nu poate 

găsi o soluţie facilă emoţiilor, acestea se transformă în conflicte care pot 

determina dezorganizarea comportamentului (Fraisse, Piaget, 1963). 

Mai departe, emoţiile cronice generează stresul, o tensiune difuză, 

caracterizată prin anxietate. Singura soluţie de ieşire din această situaţie 

este formarea unor competenţe prosociale.  

Finalitatea acestor competenţe prosociale, care pot fi deprinse 

cu succes în cadrul Educaţiei teatrale, este însăşi reorganizarea 

conduitei pentru a transforma reacţiile emotive în reacţii de adaptare la 

situaţie.  

În perioada preadolescenţei, intervenţiile educative ale 

profesorului sunt cruciale, atât în vederea descurajării comportamentelor 
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indezirabile ale elevilor, cât şi în ceea ce priveşte formarea unor trăsături 

pozitive de caracter. Există o serie de însuşiri psihologice care, prin 

permanentizare şi întărire, sub influenţe educative sau sub influenţe 

exterioare (mai ales cea a grupului de prieteni), tind să devină trăsături 

caracteriale stabile. Or, nu toate aceste însuşiri sunt pozitive iar 

profesorul trebuie să încline balanţa formării caracterului în direcţia 

comportamentelor pozitive, prosociale, destructurând – cu tact şi prin 

prisma modelului personal – comportamentele negative.  

Sugestibilitatea la influenţele externe nu reprezintă numai un 

dezavantaj al acestei etape de vârstă, ci şi un avantaj, deoarece 

profesorul poate la rândul său să profite din plin de această trăsătură, 

insuflându-i elevului exemple pozitive.  

Tactul pedagogic, relaţional şi comunicaţional, este esenţial şi în 

ceea ce priveşte respectarea regulilor morale de către preadolescent. 

Aceste reguli nu trebuie impuse cu forţa. Elevul trebuie făcut să 

înţeleagă sensul normelor sociale şi al legilor, trebuie ajutat să 

descopere adevărul lucrurilor. În plus, pentru prevenirea actelor 

antisociale, elevul trebuie implicat în activităţi diverse, corelate cu 

interesele vârstei sale (activităţi artistice, sportive, ecologiste etc.).  

 

3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PENTRU CLASELE V-VIII 

CLASA A V-A 

1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a V-a, 

elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a V-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

1.1. exprime, prin 

mişcare, postură, mimică 

şi gestică, diverse emoţii 

- activităţi de explorare a potenţialului 

expresiv corporal, de stimulare a 

capacităţilor motorii şi relaţionale, în scopul 

acceptării propriei individualităţi şi a 

diferenţelor faţă de ceilalţi; 

- activităţi de relaxare, încălzire, activare 

senzorială, coordonare, sensibilizare a 
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corpului, gestică şi mimică;  

- jocuri privind explorarea mediului şi jocuri 

de mişcare, cu rol în achiziţionarea 

conceptelor legate de spaţialitate şi orientare 

(înăuntru, în afară, sus, jos, la stânga, la 

dreapta) şi în coordonarea dinamică 

generală;  

- activităţi de dezvoltare a selectivităţii 

percepţiei, a reprezentărilor complexe şi a 

concentrării atenţiei.  

1.2. utilizeze în mod 

inovativ şi creativ 

obiectele şi ansamblurile 

de obiecte 

- activităţi de analiză a proprietăţilor 

obiectelor şi de transformare creativă a 

acestora;  

- activităţi de prelucrare a imaginilor, de 

construcţie de obiecte noi (se vor utiliza 

diverse materiale pentru a face colaje, 

printuri, compoziții și construcții). 

1.3. dobândească 

variate instrumente şi 

metode de exprimare 

verbală şi non-verbală   

- activităţi care se bazează pe 

multidisciplinaritatea limbajului teatral – 

redactare a compunerilor ilustrate pe 

calculator; dans creativ, individual şi de grup; 

muzică, fotografie şi producţie de sunet;  

- activităţi de stimulare a motivaţiei învăţării 

pentru celelalte discipline curriculare (limba 

şi literatura română, istorie, geografie, limbi 

străine, informatică), prin analiza unor 

informaţii din domeniile respective.  

1.4. utilizeze limbajul 

expresiv în soluţionarea 

creativă a diverselor 

probleme 

- activităţi de improvizaţie pe teme date şi de 

reprezentare spontană a unor situaţii de 

viaţă, prin intermediul jocului scenic; 

- activităţi de dezvoltare a sincronizării cu 

grupul și cu mediul înconjurător prin 

momente de ansamblu. 

 

2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 

gândirii critice. 
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Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a V-a, 

elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a V-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

2.1. să se exprime fluent 

şi corect în comunicarea 

orală 

 

- exerciții de respirație, exerciţii de 

concentrare, tehnici de relaxare; 

- activităţi de descriere a obiectelor şi a 

particularităţilor acestora, a acţiunilor şi 

succesiunilor de acţiuni desfăşurate de o 

persoană sau de mai multe persoane; 

- activităţi de auto-prezentare, de vorbire 

cursivă, de schimbare a rolurilor în cadrul 

comunicării (emiţător-receptor); 

- activităţi de transpunere în vorbire a 

produselor imaginaţiei creatoare, cu 

depăşirea dificultăţilor de verbalizare. 

2.2. să desprindă 

semnificaţiile diferitelor 

mesaje  

- activităţi interactive de producere şi de 

receptare a mesajelor orale şi scrise, care 

să dea posibilitatea tuturor elevilor de a 

participa atât la procesul multidirecţional al 

comunicării, cât şi la propria învăţare. 

2.3. interpreteze situaţii şi 

întâmplări 

- activităţi de dezbatere şi de joc de rol, 

menite să permită manifestarea spiritului 

critic, tolerant, deschis şi creativ; 

- activităţi de stimulare a imaginaţiei 

creatoare, corelate cu analiza critică a 

semnificaţiilor unor întâmplări. 

 

3. Dobândirea competenţelor prosociale. 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a V-a, 

elevul va dobândi: 

Pe parcursul clasei a V-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

3.1. competenţe 

prosociale (altruism, 

relaţii de cooperare 

armonioasă cu colegii şi 

- activităţi interactive de exersare a lucrului 

în echipă, a cooperării şi/sau a competiţiei 

(jocul cooperativ, jocul de rol, jocul 

încrederii); 
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cu profesorii, promovarea 

bunăstării) 

- activităţi de stimulare a motivaţiei 

individuale, capabile să prevină lipsa de 

interes şi atitudinea de ostilitate faţă de 

cunoaştere. 

3.2. strategii constructive 

de soluţionare a 

conflictelor şi de 

prevenire a eşecului 

şcolar  

- activităţi de învăţare a unor metode de 

relaxare, auto-concentrare şi de 

autogestiune a timpului; 

- activităţi de învăţare a formulării unor 

solicitări; activităţi de cerere şi oferire de 

informaţii (jocuri de rol); 

- activităţi de susţinere a unor conversaţii cu 

persoane din diverse medii (jocuri de rol). 

 

 

CONŢINUTURI 

 

1. Creativitate şi expresivitate:  

      1.1. Creativitate 

Obiectele şi utilitatea lor. Utilizări inedite, inovative şi originale ale 

obiectelor. Utilizări inedite, inovative şi originale ale ansamblurilor de 

obiecte. Acţiuni de transformare a obiectelor.  

Elaborări creative (vestimentaţie, decoruri, suite de obiecte noi). 

Prelucrări creative ale imaginilor, combinaţii de imagini. Simplitatea 

creativă.  

     1.2. Expresivitate 

Individualitate şi expresie. 

Încurajarea acceptării propriei individualităţi.  

Conştientizare personală şi dezvoltarea relaţiilor cu colegii şi cu adulţii.   

Expresivitate individuală şi expresivitate de grup. Puterea şi performanţa 

echipei. 

 

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii critice 

Situaţia de comunicare. Contextul şi componentele acesteia (emiţător, 

receptor, canal, mesaj). 

Tipurile de comunicare – verbală, nonverbală, orală, scrisă. 

Autoprezentarea şi prezentarea celorlalţi. 

Descrierea obiectelor şi a particularităţilor acestora.  
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Descrierea unor acţiuni simple şi a unor succesiuni de acţiuni.  

Analiza critică a semnificaţiilor unor întâmplări.  

 

3. Competenţe prosociale 

Mediul familial, mediul şcolar şi mediul social al unei persoane. 

Susţinerea unor discuţii cu persoane din diverse medii (jocuri de rol). 

Formularea politicoasă a unor solicitări. Cererea şi oferirea de informaţii.  

 

CLASA A VI -A 

1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a VI-a, 

elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

1.1. să-şi autoexploreze 

potenţialul expresiv 

corporal şi emoţional  

- activităţi de relaxare ghidată, de redare a 

unor mişcări spontane (în manieră non-

structurată) şi a unor secvenţe simple de 

mişcări; memorarea mişcărilor; 

- activităţi de exprimare a emoţiilor, 

asigurând concordanţa dintre mimică, 

gestică, limbajul verbal, mişcare, muzică, 

vestimentaţie şi decor. 

1.2. să interpreteze 

personajele din textele 

literare şi istorice, 

adecvate nivelului lui de 

vârstă şi de înţelegere   

- activităţi de documentare şi de lectură, 

individuale şi de grup;  

- activităţi care vizează creşterea interesului 

pentru studiul individual şi pentru lucrul în 

echipă, dezvoltarea empatiei emoţionale şi 

cognitive, de exemplu elaborarea poveştilor 

în echipe, exerciţii de improvizaţie pe teme 

date şi la alegere; 

- activităţi de descriere a acţiunilor 

personajelor, de portretizare a acestora, 

proiectarea unor acţiuni de comunicare cu 

personajele respective, schimbarea 

imaginativă a cursului unor poveşti.  

1.3. să deţină - activităţi complexe de imagerie dirijată 
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instrumente şi metode de 

exprimare verbală şi 

non-verbală diversificată  

(„visare cu ochii deschişi” pornind de la 

secvenţe muzicale şi literare şi 

povestire/scriere a conţinutului imaginat); 

- activităţi mai complexe care se bazează pe 

multidisciplinaritatea limbajului teatral – 

elaborarea unor poveşti pornind de la 

vizualizarea unor opere de artă plastică, a 

unor mini-documentare pe calculator etc. 

1.4. să utilizeze limbajul 

expresiv în reproducerea 

unor situaţii date  

- activităţi de exersare a jocului scenic 

individual şi de grup;  

- activităţi de evidenţiere a aspectelor 

expresiv-emoţionale din conduita proprie şi 

din conduita celorlalţi.  

 

2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 

gândirii critice. 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a VI-a, 

elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

2.1. detecteze 

componentele unei situaţii 

de comunicare şi să se 

integreze în comunicarea 

de grup  

 

- activităţi de vorbire cursivă, de exprimare 

corectă în comunicarea orală; 

- activităţi de exprimare, prin comunicare, a 

conţinuturilor unor experienţe raţionale şi 

emoţionale diverse – jocuri, evenimente de 

zi cu zi, aventuri, întâmplări, poveşti de 

familie, sărbători, poveşti cu animale ş.a.  

2.2. construiască mesaje 

orale, scrise şi grafice, să 

desprindă semnificaţiile 

diferitelor mesaje  

- activităţi interactive de producere şi de 

receptare a mesajelor orale şi scrise, care 

să dea posibilitatea tuturor elevilor de a 

participa la comunicare. 

 

2.3. realizeze 

portretizarea unor 

persoane, să interpreteze 

situaţii şi întâmplări 

- activităţi de dezbatere şi de joc de rol, 

menite să permită manifestarea spiritului 

critic, tolerant, deschis şi creativ în cadrul 

dialogului; 
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- activităţi de portretizare a unor persoane, 

cu descrierea rolurilor sociale ale acestora;  

- activităţi de stimulare a imaginaţiei 

creatoare, corelată cu analiza critică a 

semnificaţiilor unor întâmplări. 

 

3. Dobândirea competenţelor prosociale. 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a VI-a, 

elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

3.1. să-şi exprime şi să-şi 

accepte propria 

individualitate în cadrul 

diversităţii 

- activităţi de autoprezentare, de stabilire a 

punctelor comune şi a diferenţelor faţă de 

ceilalţi, activităţi de exprimare deschisă a 

preferinţelor; 

- activităţi de descoperire a unor punţi de 

legătură între elevii aflaţi în competiţie sau 

conflict. 

3.2. să iniţieze schimburi 

verbale non-conflictuale 

- activităţi de dezbatere etică, însoţite de 

exemple, cu privire la valorile sociale 

importante – altruism, umanitarism, 

dragostea faţă de natură şi cu privire la 

valorile estetice. 

3.3. să promoveze în 

comportament valori 

prosociale şi să asimileze 

valori estetice 

- activităţi de lucru în echipă pe teme date, 

activităţi de stimulare a competiţiei între 

echipe, cu schimbarea periodică a 

membrilor echipelor; 

- acţiuni de sensibilizare estetică – 

vizionarea unor colecții de fotografii și 

postere, cărți de benzi desenate, filme, 

programe de televiziune etc.  
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CONŢINUTURI 

1. Creativitate şi expresivitate  

       1.1. Creativitate 

Acţiuni creative. Povestirea orală şi scrisă a unor întâmplări reale sau 

imaginare.  

Activarea creativităţii individuale şi de grup prin intermediul fantasticului, 

imaginarului, sunetului şi vizualului.  

Elaborarea unor poveşti pornind de la vizualizarea unor opere de artă 

plastică. Compunerile ilustrate. Scrierea creativă.  

      1.2. Expresivitate 

Dezvoltarea fizică generală prin intermediul artei teatrale. Corp, gest, 

mişcare, sunet, semn.  

Unităţile de bază ale mişcării. Secvenţele de mişcare. Formarea 

deprinderilor de mişcare, memorarea mişcărilor.  

 

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii critice 

Portretizarea unor persoane, descrierea rolurilor sociale ale acestora.  

Construirea mesajelor orale, scrise şi grafice pe o temă dată în funcţie 

de diferite situaţii de comunicare. Poveştile ilustrate. 

Dialogul şi particularităţile acestuia. 

Planul de idei, personajele. Jocul de rol.  

Iniţierea schimburilor verbale, formularea de întrebări.  

 

3. Competenţe prosociale 

Exprimarea individualităţii. Dezvoltarea atitudinilor nediscriminatorii.  

Descoperirea diversităţii. Înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre 

oameni, incluziunea socială.  

Valori dezirabile. Altruismul şi cooperarea. Activismul şi umanitarismul.  

Cooperarea. Competiţia constructivă.  

Iniţierea schimburilor verbale şi a sarcinilor fizice non-conflictuale. 

 

CLASA A VII-A 

1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a VII-a, Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă 
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elevul va fi capabil: următoarele activităţi: 

1.1. să-şi autoexploreze 

potenţialul expresiv 

corporal şi emoţional şi 

să detecteze expresiile şi 

emoţiile transmise de 

ceilalţi 

- activităţi de relaxare ghidată, de „ascultare” 

a semnalelor corporale, de redare a unor 

secvenţe mai complexe de mişcări, într-o 

manieră structurată; 

- activităţi de focalizare a atenţiei asupra 

semnalelor şi emoţiilor transmise de ceilalţi;  

- activităţi de exprimare a emoţiilor, 

asigurând concordanţa dintre mimică, 

gestică, limbaj verbal, mişcare, muzică, 

vestimentaţie şi decor; 

- activităţi de evocare şi reproducere a unor 

emoţii pornind de la situaţii trăite, imaginate 

sau cunoscute din literatură.   

1.2. să descrie şi să 

proiecteze rolurile unor 

personaje   

- activităţi de documentare şi de lectură, 

individuale şi de grup;  

- activităţi de descriere a acţiunilor 

personajelor, de portretizare a acestora, de 

evidenţiere a stărilor emoţionale ale 

personajelor, de particularizare a contextului 

evolutiv al acestora;  

- activităţi de proiectare a unor acţiuni de 

comunicare cu personajele respective, 

schimbarea imaginativă a cursului unor 

poveşti; 

- activităţi de inventare a unor personaje 

complexe (portretizare fizică, psihologică, 

atitudinală).  

1.3. să deţină 

instrumente performante 

şi metode de exprimare 

verbală şi non-verbală  

- activităţi complexe de imagerie dirijată 

(„visare cu ochii deschişi” pornind de la 

secvenţe muzicale şi literare şi 

povestire/scriere a conţinutului imaginat); 

- activităţi de completare a conţinuturilor 

imaginate de către ceilalţi; 

- activităţi de elaborare în comun a unei 

suite de acţiuni atribuite unui personaj 

cunoscut. 
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1.4. utilizeze limbajul 

expresiv în jocul teatral  

- activităţi de joc scenic individual şi de grup, 

cu mai multe personaje, cu experimentarea 

rolului fiecărui personaj de către fiecare 

elev;  

- activităţi de evidenţiere a aspectelor 

expresiv-emoţionale din conduita proprie şi 

din conduita celorlalţi membri ai grupului; 

- activităţi de creştere a performanţei de 

grup, prin emiterea de feedback-uri 

reciproce.   

 

2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 

gândirii critice. 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a VII-a, 

elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

2.1. să utilizeze 

performant limbajul, în 

corelaţie cu dezvoltarea 

operaţiilor complexe ale 

gândirii 

- activităţi vizând desprinderea semnificaţiei 

globale a unui mesaj, delimitarea 

informaţiilor esenţiale de cele neimportante.   

2.2. să prelucreze 

conţinutul informaţional al 

mesajelor 

- realizarea unor activităţi diverse de 

producere şi receptare de mesaje orale şi 

scrise, cu cooptarea tuturor elevilor; 

- activităţi vizând abstractizarea, comparaţia 

şi generalizarea informaţiilor provenite din 

mai multe mesaje-sursă, verbale şi 

nonverbale.  

2.3. să-şi exprime 

argumentat punctele de 

vedere în legătură cu 

diverse situaţii  

- activităţi de integrare, în predare-învăţare-

evaluare, a elementelor de conţinut din alte 

discipline (literatură, istorie, limbi străine, 

matematică, fizică, chimie, desen, muzică, 

educaţie fizică), pentru a le oferi elevilor 

baze de argumentare, motivaţii pentru 

învăţare şi un demers coerent integrator al 

formării capacităţilor de comunicare; 
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- activităţi de acceptare sau de respingere 

argumentată a unor puncte de vedere. 

 

3. Dobândirea competenţelor prosociale. 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a VII-a, 

elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

3.1. poarte un dialog 

civilizat cu colegii săi 

- activităţi de încurajare a comunicării pe 

diferite teme de interes pentru grupul şcolar. 

3.2. participe la diferite 

situaţii de comunicare şi 

să poată preveni 

blocarea comunicării 

- activităţi care urmăresc: dezvoltarea 

diferitelor abilități motorii și sociale, 

descurajarea stereotipurilor sociale, a 

agresivităţii şi a violenţei, reducerea 

numărului conduitelor agresive şi/sau 

violente şi, nu în ultimul rând, canalizarea 

energiei creatoare a elevilor în mod 

constructiv; 

- jocuri de rol care permit reluarea dialogului 

într-o comunicare blocată; 

- reinterpretarea non-conflictuală a unor 

situaţii critice care au avut loc în clasă sau în 

şcoală.   

 

CONŢINUTURI 

1. Creativitate şi expresivitate  

       1.1. Creativitate 

Proiectarea rolurilor şi jocurile de rol. Aprecierea critică a unui rol, 

îmbogăţirea rolului. Transformarea textului dialogat în text narativ şi 

viceversa.  

       1.2. Expresivitate 

Corp, spaţiu, exprimare. Ritm şi mişcare. Scenarii care iau naştere „din 

sine”. 

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin intermediul artei teatrale. 

Conştientizarea stărilor şi a sentimentelor şi redarea acestora în jocurile 
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creative. Posibilitatea evocării, reevocării şi reproducerii stărilor şi a 

sentimentelor.  

 

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii critice 

Desprinderea semnificaţiei globale a unui mesaj, delimitarea informaţiilor 

esenţiale de cele neimportante. Abstractizarea, comparaţia şi 

generalizarea, ca operaţii ale gândirii critice manifestate prin intermediul 

limbajului.  

Exprimarea punctelor de vedere în legătură cu anumite situaţii, 

acceptarea sau respingerea argumentată a unor puncte de vedere. 

 

3. Competenţe prosociale 

Soluţionarea conflictelor.  

Jocul de rol – salvarea incongruenţelor dintr-o situaţie de comunicare şi 

reluarea dialogului.  

Reinterpretarea non-conflictuală a situaţiei.  

 

CLASA A VIII-A 

1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a VIII-

a, elevul va fi capabil 

să: 

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

1.1. se concentreze 

asupra senzaţiilor 

corporale şi asupra 

emoţiilor, proprii sau ale 

altora  

- activităţi de relaxare ghidată, de redare a 

unor secvenţe foarte complexe de mişcări, 

într-o manieră structurată, congruente cu 

situaţiile interpretate; 

- activităţi de însuşire a unui cod comun de 

comunicare expresivă şi emoţională; 

- activităţi de integrare în jocul teatral a 

abilităţilor creative şi expresive dobândite.   

1.2. dramatizeze un 

text, cu portretizarea 

detaliată a personajelor  

- activităţi de documentare şi de lectură, 

individuale şi de grup;  

- activităţi de descriere a acţiunilor 

personajelor, de caracterizare detaliată a 

acestora, de focalizare asupra trăsăturilor 
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centrale şi asupra intrigii, schimbarea 

imaginativă a cursului unor poveşti, 

restructurarea/rescrierea lor creativă; 

- activităţi de valorificare a improvizaţiei, ca 

metodă de creaţie.  

1.3. deţină instrumente 

şi metode diversificate 

de exprimare verbală şi 

non-verbală  

- activităţi complexe de imagerie dirijată 

(„visare cu ochii deschişi” pornind de la 

secvenţe muzicale şi literare şi 

povestire/scriere a conţinutului imaginat); 

- activităţi elaborate de scriere dramatică; 

- activităţi de proiectare a scenariilor pe baza 

textelor proprii.  

1.4. utilizeze performant 

limbajul expresiv în jocul 

teatral sau în 

proiectarea unor 

spectacole 

- activităţi de joc scenic individual şi de grup, 

cu mai multe personaje complexe;  

- activităţi de evidenţiere a aspectelor 

expresiv-emoţionale din conduita proprie şi 

din conduita celorlalţi; 

- activităţi de creştere a performanţei de grup, 

prin emiterea de feedback-uri reciproce; 

- activităţi de proiectare a unor spectacole, de 

cunoaştere reciprocă a membrilor grupului 

(asigurarea potrivirii persoană-rol).   

 

2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 

gândirii critice. 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a VIII-

a, elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

2.1. manifeste interes 

faţă de activitatea de 

comunicare, prin 

participarea la dezbateri 

constructive pe teme 

diverse 

- activităţi de dezbatere pe teme date şi pe 

teme propuse de către elevi;  

- activităţi de sintetizare a concluziilor unei 

dezbateri şi de replicare a acestora în cadrul 

unor dezbateri pe teme asemănătoare. 

2.2. recunoască 

procedeele de 

- activităţi de analiză a unor texte literare, a 

unor piese muzicale, a unor opere de artă, a 
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expresivitate artistică 

dintr-o comunicare 

unor dansuri, cu evidenţierea procedeelor 

de expresivitate artistică şi a altor 

particularităţi ale operelor respective.  

2.3. utilizeze competenţe 

comunicative complexe 

- activităţi prin care să li se releve elevilor 

bogăția vieții umane, exprimabilă nu numai 

prin intermediul sistemelor de semne, ci şi 

prin forme, reprezentări, culori, sunete, 

mișcare – audiţii muzicale, vizionarea unor 

spectacole de teatru, a unor reprezentaţii de 

balet, tururi virtuale ale unor expoziţii etc.; 

- activităţi de valorificare a experienţelor 

kinestezice, tactile și vizuale, vizând 

„traducerea” acestora în produse creative, 

cu noi forme şi înţelesuri (scriere creativă, 

elaborare de roluri, mişcare scenică).  

 

3. Dobândirea competenţelor prosociale. 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a VIII-

a, elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

3.1. deţină un capital de 

valori sociale, asimilate 

în grupul din care face 

parte şi să poată integra 

aceste valori în mediul 

social din care provine 

- activităţi de consolidare a valorilor 

dezirabile social, constând în proiectarea de 

filme, oferirea de exemple pozitive, 

prezentarea unor modele din viaţa artistică, 

ştiinţifică etc.; 

- activităţi de întărire a apartenenţei la grup, 

de dezvoltare a sentimentelor de 

întrajutorare; 

- activităţi de participare la diverse campanii 

umanitare. 

3.2. dezvolte empatie 

faţă de un potenţial 

public receptor 

- activităţi de cunoaştere a particularităţilor 

unui public, înţelegerea nevoilor publicului, 

activităţi de transmitere către public a 

anumitor valori.  

CONŢINUTURI 

1. Creativitate şi expresivitate  
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         1.1. Creativitate 

Dramatizarea unui text. 

Utilizarea creativă a spaţiului. Construcţia evenimentului teatral. 

        1.2. Expresivitate 

Redarea spontană a propriilor experienţe şi a experienţelor altora.  

Gestica, mimica şi vestimentaţia. 

Dansul creativ individual şi de grup şi mişcarea scenică – interpretarea 

situaţiilor, redarea unor poveşti prin intermediul dansului/mişcării 

scenice.   

 

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii critice 

Dezbaterea constructivă.  

Sintetizarea concluziilor unei dezbateri. 

Recunoaşterea procedeelor de expresivitate artistică dintr-o comunicare 

verbală, nonverbală, orală sau scrisă. 

 

3. Competenţe prosociale 

Sincronizarea cu grupul („momentele de ansamblu”) şi integrarea 

valorilor pozitive ale grupului în mediul social.  

Publicul artistic. Satisfacerea aşteptărilor publicului, empatia cu publicul, 

educarea publicului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

BIBLIOGRAFIE 

 
1. Cosmovici, A., Iacob, L., Psihologie şcolară, Editura Polirom, 

Iaşi, 2008.  

2. Erikson, E.H., Identity: Youth and crisis, Norton, New York, 

1968. 

3. Fraisse, P.; Piaget, J., Traité de Psychologie Expérimentale. VII. 

L’Intelligence, PUF, Paris, 1963.  

4. Munteanu, A., Incursiune în creatologie, Editura Augusta, 

Timişoara, 1994. 

5. Piaget, Jean, Inhelder; B., Psihologia copilului, Editura Didactică 

şi Pedagogică, Bucureşti, 1969. 

6. Popa, Camelia, Introducere în psihologia educaţiei, Editura 

Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2013. 

7. Popa, Camelia, Propunere de programă pentru disciplina 

Educaţie teatrală, înaintată MECŞ în luna mai 2016 – comisiile 

pentru reformarea curriculumului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132  


