
 

 
 
 
 
Proiectul Servicii socio-educaționale pentru 

incluziunea romilor (ROMEDIN) este 

implementat în Cluj-Napoca, Finanțat prin 

granturile SEE 2009-2014, în cadrul 

Fondului ONG în România. Pentru informații 

oficiale despre granturile SEE și norvegiene 

accesați www.eeagrants.org 

ROMEDIN a fost conceput și este 

implementat de către Fundația Desire 

pentru Deschidere și Reflecție Socială în 

parteneriat cu Asociația Femeilor Împotriva 

Violenței - ARTEMIS, Fundația TRANZIT, 

Asociatia Comunitară a Romilor din 

COASTEI, Departamentul de Asistență 

Socială al Facultății de Sociologie și 

Asistență Socială din Universitatea Babeș-

Bolyai, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, și 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca. 

Proiectul se derulează în perioada 15 

septembrie 2014 și 14 martie 2016. 
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Prezentarea activităţii de teatru forum, 
derulat în cadrul Activității 3 între  

februarie și iunie 2015 
 

Spectacolul de teatru forum (TF) a fost 
gândit ca acţiune de prevenire a violenţei 
între egali. Teatrul Forum este o metodă de 
educaţie nonformală ce se prezintă a fi un 
instrument de intervenţie socială prin care 
se pot dezbate dileme presante din  viaţa 
de zi cu zi. Teatrul Forum (TF) este o 
categorie a Teatrului Oprimaţilor (TO)  

„Această formă de teatru este menită să 
fie practicată de către, despre şi pentru 
oprimaţi, pentru ai ajuta să facă faţă 
situaţiei de opresiune şi să transforme 
societatea care favorizează această 
oprimare. Cuvântul Oprimat este utilizat în 
sensul că persoana şi-a pierdut dreptul de 
a-şi exprima dorinţele şi necesităţile (…) 
Este potrivit pentru a fi utilizat ca 
instrument de luptă împotriva tuturor 
formelor de opresiune: rasism, sexism şi 
alte forme de discriminare” (Augusto Boal, 
2002).  

Teatrul Forum este văzut ca un context 
creat asemănător vieţii cotidiene unde se 
ivesc conflicte şi unde scopul este găsirea 

unor soluţii paşnice prin acţiuni. Metoda 
oferă prilejul testării într-un mediu sigur a 
diferitelor soluţii primind feed-back imediat 
din partea celor din jur. Reacţia celor din jur 
oferă posibilitatea de a analiza şi a se 
reflecta asupra ceea ce am dorit să atingem 
print-o acţiune şi ce am reuşit să obţinem. 
Astfel tot procesul devine un fel de 
“repetiţie pentru viaţă”. 

În cadrul proiectului ROMEDIN pentru TF 
am selectat iniţial studenţi voluntari de la 
Departamentul de Asistenţă Socială UBB 
Cluj pentru a contribui ca ”actori” şi “spect-
actori” la  facilitarea şi crearea de soluţii 
asertive, rezolvări nonviolente ale 
conflictelor, alături de elevii “spect-actori” 
din cele 4 şcoli selectate în prealabil: Ion 
Agârbiceanu, Vaida Voevod,Traian Dârjan, 
Anghel Salygni.  

Piesa de teatru forum care a rezultat, 
Carate în loc de mate, a fost construită de 
”actori” pas cu pas, din evenimentele reale 
de violenţa din şcoală la care studenţii au 
fost martori direcţi sau indirecţi în perioada 
în care frecventau şcoala ca elevi. Într-o 
primă etapă au avut loc întâlniri 
săptămânale de lucru cu trupa de TF pentru 
pregătirea piesei, construcţii de scenarii, 
jocuri de improvizaţie, selectarea celui mai 
reprezentativ scenariu, repetiţii, apoi 
programarea spectacolelor de TF la şcolile 
identificate pentru săptămâna “altfel” şi 
restul săptămânilor din luna aprilie şi mai. 
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Joker/ facilitare TF și a interacţiunilor 
actori şi spectatori: Maria Regian 
Filmări video, încurajarea acţiunilor din 
sală, ale spectatorilor: Éva László 
 

Joker: Bună ziuă, bine v-am găsit! Veti 
vedea piesa de teatru forum, CARATE ÎN 
LOC DE MATE, despre violența între elevi de 
aceeași vârstă.  Scopului teatrului forum 
este de a schimba piesa, acțiunea, de a 
stopa violența și a oferi protecție și 
siguranță personajului oprimat. Vrem să 
schimbăm întreaga piesă cu ajutorul 
spectatorilor. Cum puteți schimba piesa? 
Puteți interveni, puteți schimba 
personajele, în afara de Rafa, personajul 
care agresează, care oprimă. Veți vedea mai 
târziu pentru ce este important să păstrăm 
neschimbat personajul care agresează. Prin 
urmare, fiți atenți la tipologia personajelor: 
cine oprimă/ agresează, cine este oprimat/ 
agresat, cine încearcă să ajute oprimatul, 
cine susține agresorul, cine este indiferent. 
Vă invităm să reflectați: ce ați face voi 
ALTFEL pentru siguranța personajului 
oprimat. 

Desfășurare: Spectacolul durează cam 10 
minute, după care ne oprim, identificăm 
tipologia personajelor, reluăm piesa și 
puteți interveni în orice moment al piesei: 
ridicați mâna, eu zic STOP, oprim piesa. 
Intrați pe scenă, înlocuiți personajul și 
sugerați soluții din papucii acelui personaj, 
actionați ALTFEL, sau pur și simplu fără să 
urcați pe scenă sugerați o replică sau 
conduită diferită a personajului. Actorii vor 
integra soluția propusă. Apoi spect-Actorii 

validează soluțiile, vor fi intrebați: sunteți 
multumiți cu această desfășurare? Mergem 
mai departe la următoarea scenă, puteți 
interveni din nou, și din nou, până când 
sunteți multumiți cu schimbările sugerate și 
cu întreaga piesă. 
 
(Se derulează piesa) Asta a fost piesa. Să 
vedem fiecare personaj: Rafa, Cezara, 
Dorin, Alina, profesorul, directoarea/ mama 
Rafaelei. Ce atitudine a avut fiecare 
personaj? Cine a agresat, cine a fost 
agresat, cine este neutru - negativ care 
susține agresorul, neutru - pozitiv care 
susține agresatul, și cine este oarecum 
nepăsător, etc.  
Reluăm piesa. Intervenții din sală: Când 
vreți să interveniți ridicați mâna, eu zic 
STOP, oprim piesa, sugerați o strategie, fie 
din sală, fie intrând pe scenă și jucând 
soluția propusă. Strategia propusă se 
reflectă în fapte, replici ale personajului 
schimbat. Este important ca soluția 
sugerată să fie realistă și să se apropie de 
scopul propus: stoparea violenței, protectia 
victimei, prevenirea altor acte de violență. 
Colegii voștrii vor valida sau invalida soluția 
propusă. Este realistă soluția? Este 
realizabilă? Sunteți multumiți cu soluția 
sugerată? Este un pas înainte în stoparea 
violenței și protecția personajului oprimat? 
Pe agresor nu-l putem schimba, pentru că 
nici în viața reală nu-l putem schimba pe 
agresor. în plus, dacă am elimina pur și 
simplu agresorul, nu am mai avea intriga, 
ceea ce nu ar mai stimula gândirea și 
dezvoltarea atitudinii pro-active pentru 
stoparea violenței, protecția victimei și 



 

4 

prevenirea altor acte de violență. Ce putem 
schimba, ce este realist să schimbăm, este 
felul cum ne raportăm față de astfel de 
situații, față de cineva care agresează, care 
sprjină agresiunea, care este agresat, care 
încearcă să susțină persoana oprimată, față 
de cei nepăsători, etc. Când vreți să 
interveniți, să intrați în rol ridicați mâna, 
când ați terminat, vreți să ieșiți din rol, la 
fel, ridicați mâna. 
 
 
Scenariu TEATRU FORUM: martie – aprilie - 

mai 2015: CARATE ÎN LOC DE MATE 
 
Scena 1: mama și Rafa, dimineața înainte 
de plecarea la școală. 
M: Neața! 
R: Neața! 
M: Mergi la școală ? 
R: Normal, am de ales? 
M: Aaa, lasă-l pe băiatul ăla, Dorin, nu te 
mai lua de el că-i vai de capul lui. 
R: Păi tocmai de aia, și hai mă mama, lasă-
mă în pace, dacă  mă calcă pe nervi cum să 
nu-l bat.Gata, mai lasă-mă că plec. 
 
Scena 2: Rafa și Cezara, în stația de 
autobuz 
R:Neașa! 
c: Neața, ce-ai facut ieri la concursu de arte 
marțiale? N-am mai apucat să vorbim 
aseară... 
R: Păi cum să fie? Mai ai îndoieli? I-am 
spart, asta am făcut! 
C: Sper că nu te mai iei și azi de Dorin, nu 
vezi că e prea slab? 
R: Nu începe și tu ca mama, mai lăsați-mă 

odată în pace! 
C: Bine, bine, hai că întârziem... 
 
Scena 3: Alina și Dorin 
A: Salut Dorin, cum ești azi? 
D: Sunt bine, tu? 
A: Azi m-am pregătit la mate, nu mai iau eu 
2. Dacă trebuie, mă ajuți și tu la teme, să-mi 
mai explici puțin? 
D: Da, cum să nu, cu cea mai mare plăcere, 
doar suntem prieteni. 
 
Scena 4: Rafa, Cezara, Alina, Dorin- în clasă 
A+ D: Salut 
R+C: Ce mă, ați ajuns voi să ne salutați pe 
noi? 
R: Dorin, vreau să-mi faci tema la mate! 
D: Scuză-mă, dar nu știu dacă reușesc să-ți 
termin și ție tema, i-am promis Alinei că o 
voi ajuta și pe ea deoarece... 
R: nu ți-am dat alternative, vreau tema 
făcută! 
D: te rog, chiar nu cred că o să-ți pot 
termina tema, chiar nu pot... 
R: prea multe vorbe, nu-s curioasă, îmi faci 
tema!! 
C: hai Rafa, termină că vine profu! nu fă 
acum scandal! 
R: și ce-mi pasă că vine?  
 
Scena 5: ora de Mate 
Profesorul intră, Rafa își recuperează 
caietul, profesorul începe prezența și se uită 
cine nu are notă. 
P: Rafa, cum ți-ai făcut tema? 
R: nu mi-am făcut-o. 
P: Păi cum nu ți-ai făcut-o? 
R merge și îi arată foaia goală 
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P: Și îmi arăți foaia goală? De ce nu ți-ai 
făcut tema? 
R: Nu am avut timp. 
P: Păi ce ai avut de făcut? 
R: Probleme personale! 
P: Probleme personale, stai jos! 2! 
C: Către Rafa: Lasă că ți-l scoți tu! 
R: E numai vina lui Dorin! să vezi ce-i fac în 
pauză. 
P: Chiar nimeni nu și-a făcut tema în clasa 
asta? 
Alina ridică mâna și îi arată tema 
profesorului. 
P: Foarte bine Alina, te-a mai ajutat cineva? 
A: Mi-a explicat puțin Dorin și asa am putut 
să o rezolv. 
P: Foarte bine, ai un 10! 
R+C: 10?? Ooooaw! 
P: Și dacă tot am terminat cu teorema lui 
pitagora, aș vrea să faceți pe mâine 
exercițiile 1-20  
C: 20????? 
P: E vreo problemă Cezara? poate vrei 40! 
R+C: 40??? Noi nu facem nici măcar una, d-
apoi 40! 
P: Dacă nu vă faceți temele, o să vă umplu 
de 2! 
Profesorul iese din clasă 
 
Scena 6: Pauză 
A: Cred că Rafa e supărată pe tine 
R: Din cauza ta am luat nota asta! O să te 
bat de nu mai vezi bine! 
- urmează scena bătăii,  și cea cu iconița, 
Rafa îl bate pe Dorin, Alina încearcă să 
intervină ușor, dar Cezara are grijă de ea; R. 
ia iconița din mâna lui Dorin și începe să 
rada cu Cezara de D., continuă să îl bată pe 

Dorin, profesorul intră în scenă și Cezara o 
trage pe Rafa de mână să se oprească 

 
Scena 7: apariția profesorului 
P: Ce se întâmplă aici? Ce îi cu debandada 
asta? 
R: D. m-a jignit și a sărit la bătaie, el a 
început totul și știți cum sunt eu! Nu m-am 
putut abține și am încercat să mă apăr! 
C: Da! Așa este! L-am văzut și eu pe D. cum 
a dat în R.! 
P: Așa este D.? Păi tu dai în fete? Gata! Hai 
la direcțiune! Și voi, aranjați sala asta, poate 
mai vin la voi în clasă și o văd tot așa! 
-cei doi ies din scenă- 
A: Ce rele sunteți! 
R+C: Taci! nu ți-am dat voie să vorbești! 
Gura. 
R: Ce prost îi! O ajuns și la mama.  
C: Nu știu cum faci, dar tot timpu ieși din 
belele -râd amândouă- 
 
Scena 8 : la direcțiune 
P: Doamna directoare, avem o problemă: A 
fost o bătaie în clasă și Dorin a lovit o fată 
Directoarea: Despre ce fată este vorba?  
P: Despre Rafa. 
Directoarea: Vai, dar cum poți să dai într-o 
fată? Uite cât ești tu și cât e colega ta. 
P: Eu propun o sancțiune pentru acest elev 
Directoarea: Da, este necesară această 
sancțiune; O să te suspendăm pentru o 
săptămână ca să te înveți minte. 
P: Sunt perfect de acord!  
 
Câteva scenarii cu rezolvări ale conflictelor 
care au fost sugerate de elevii implicați în 
partea de forum ca spectatori: 
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 Mama:  
- Taci Rafa, vreau să aud ce au de 

spus colegii tăi. 
- Rafa, dacă îl mai loveşti pe Dorin 

vorbesc cu antrenorul tău de carate 
Sensei să nu te mai primească la 
antrenamente. Carate este un sport 
care are principiul respectului faţă 
de ceilalţi şi forţa este folosită 
pentru autoapărare. 

- Te-am dat la carate ca să te 
stăpâneşti, nu să-i necăjeşti pe cei 
necăjiţi. 

- Te voi pedepsi ca pe ceilalti copii, 
conform regulamentului şcolar, cu 
atât mai mult cu cât sunt mama ta, 
te voi pedepsi şi acasă- dar asta 
dicutăm când ajungem acasă. 

 
Cezara:  

- Lasă-l în pace, dacă-l mai loveşti,  nu 
mai suntem prietene. 

- Nu mai suport cum îl umileşti pe 
Dorin. Asta spune mai mult despre 
tine decât despre el.  

- Încetează, o chem pe mama ta. 
Se interpune ca un zid între Dorin şi Rafa: - 
Opreşte-te! 
 
Profesorul de mate: 

- Taci Rafa, vreau să aud ce are de 
spus Dorin și Alina 

- O chem pe mama ta și propun 
exmatricularea, Alina, du-te şi 
cheam-o pe dna directoare. 

- Dorin, o ajuți pe Rafa să-şi facă 
temele, în afara şcolii, în prezența 

mea, şi Rafa, dacă refuzi ajutorul lui 
Dorin, propun exmatricularea ta. 

 
Dorin: 

- Domnule profesor/ dna directoare, 
vă rog să mă ascultaţi, ca să auziţi ce 
am şi eu de spus şi să întrebaţi 
colegii de clasă ca să aflaţi ce s-a 
întâmplat şi să vă daţi seama cine 
minte şi cine spune de fapt 
adevărul. 

Se ridică în picioare, îşi îndreaptă spatele, o 
priveşte pe Rafa în ochi: 

- Nu-ți fac temele, te pot ajuta dacă 
vrei, iţi explic, dar nu ţi le fac eu în 
locul tău. 

 
La fiecare spectacol s-au adunat zeci de 
idei, din care unele au fost reanalizate de 
spectatori chiar întainte să fie incluşi în 
scenariu şi jucate, altele după ce au fost 
încercate au fost modificate ca efectul să fie 
cât de aproape de rezultatul aşteptat: 
încetarea acţiunilor violente şi justiţie 
restaurativă (toţi cei afectaţi să poată 
exprima consecinţele evenimentelor ca cel 
care a greşit să poată să înţeleagă răul 
produs şi să elaboreze posibilităţi de 
reparare a pagubei). 
 
Elevii şi cadrele didactice în fiecare grupă au 
ajuns la concluzia că cei care participă la un 
eveniment violent care se petrece în faţa 
lor fără să se implice (“bystanders”), sau 
distrându-se pe seama celor care suferă 
încurajează agresorii şi justifică acţiunile lor. 
Ei trebuie să se implice ori direct (“Opreşte-
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te!”) sau cerând ajutor (“O chem pe mama 
ta”).  
 
Efectele spectacolelor au fost resimţite de 
profesori şi elevi, spunând unii dintre ei că 
elevii au devenit mai atenţi unul cu celălalt. 
Discuţiile pe relaţii s-au continuat în mai 
multe clase şi formal şi informal (în pauze, 
între colegi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

8 

 
 
Detalii despre proiect 
 
În limba română: 
http://www.desire-ro.eu/?page_id=904, 
http://coastei-ro.eu/?page_id=30  
 
 
În limba engleză:  
http://www.desire-ro.eu/?page_id=968,  
http://coastei-ro.eu/?page_id=32 
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