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Despre echipă

Politeia este un ONG înființat în octombrie 2014 cu scopul de a 
contribui la îmbunătățirea educației în România. Politeia reprezintă 
o încercare de a înțelege problemele educației din România și de 
a oferi un sprijin celor care doresc să descopere și să se dezvolte 
independent.

Politeia pornește de la o idee simplă. Noi credem că fiecare om, 
fiecare copil, are un potențial extraordinar: să aibă o viață fericită și 
să contribuie la o societate mai bună. Credem că am avea, colectiv, 
mai mult de câștigat dacă fiecare ar avea posibilitatea să facă în 
viață ceea ce știe cel mai bine să facă și îl/o face fericit/ă. Cel mai 
important, credem că fiecare merită o șansă reală să-și îndeplinească 
potențialul în viață. O societate dreaptă, liberă și egală în tratamentul 
fiecărui membru nu poate exista fără o educație excelentă. Din acest 
motiv, luptăm pentru un context educațional în care fiecare copil 
este tratat egal, este ajutat să-și identifice și depășească dificultățile 
de înțelegere și are toată libertatea posibilă să se dezvolte. Ne dorim 
o societate cu oameni responsabili, capabili și corecți.

Mădălina Brândușe este actriță, activistă feministă și trainer 
educațional. Din 2015 s-a alăturat echipei Platformei de Teatru Politic, 
proiect al Asociației O2G, ce își propune să arhiveze, să documenteze și 
să dezbată, prin intermediul unor spectacole de teatru și ateliere, istorii 
marginalizate și ignorate adesea de sistemele politice și economice. 

Face parte din distribuția spectacolelor: Ce-am fi dac-am ști, N-a fost 
războiul nostru, La institutul schimbării, Negreșită, Vi me som rom, 
Infinit pozitiv. Din 2015 activează ca trainer de actorie și activism 
civic în școli. În 2019 este rezidentă în cadrul proiectului „Culese din 
Telciu” unde participă la documentarea și scrierea textului de teatru 
Povestea Gaborilor din Telciu. În 2020 organizează și susține ateliere 
de teatru educațional antibullying, în cadrul proiectului, „Telciu 
2020”. În 2022 co-regizează, alături de Andrei Șerban, spectacolul 
Povestea gaborilor din Telciu.
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Andrei Șerban este actor, scenarist, trainer de actorie și regizor 
de teatru de etnie romă. Este co-fondator al Teatrului Macaz Coop, 
teatru independent care a funcționat 3 ani în București, timp în care a 
produs și găzduit 18 premiere și peste 200 de reprezentații de teatru. 
A regizat spectacolele: Big Baby, Muzeul Subiectiv al Locuirii, Vi me 
som rom (Și eu sunt rom) și Povestea Gaborilor din Telciu.

A fost co-scenarist și documentarist la spectacolele: SubPĂMÂNT.
Valea Jiului după 1989, CE-AM FI DAC-AM ȘTI, 90, Țuhaus, Vi me som 
rom (Și eu sunt rom), Bambina - Regina Florilor și Lucrător Universal. A 
susținut ateliere de teatru educațional în mai multe licee din București 
și din țară și a fost formator în cadrul Școlii de Teatru Politic, ed.I/ 
2018, București și ed. II/ 2019, București. Este co-autor și contribuitor 
al volumelor: Teatru politic. 2009-2017, Arta Politică Contemporană 
Perspective Critice 2013-2014, Țuhaus, Cluj 2018. 

Elena Trifan, manager de proiect, are experiență de coordonare și 
implementare proiecte de cercetare sociologică de peste 10 ani. A 
oferit consultanță pe tematici sociale pentru mai multe organizații 
guvernamentale (ANPIS și UEFISCDI) și non-guvernamentale 
(Terres des hommes, Active Watch, Asociația Vira). A coordonat 
implementarea unei cercetări naționale la nivelul populației 
studențești din România, parte din proiectul internațional 
Eurostudent. A fost implicată în cercetări desfășurate de Banca 
Mondială privind procesul de dezinstituționalizare a copiilor și 
tinerilor din centrele de plasament și a persoanelor cu dizabilități. 
A elaborat și implementat o cercetare privind nevoile tinerilor 
din centrele educaționale și de detenție pentru minori. Este cadru 
didactic asociat la SNSPA unde predă Introducere în Antropologie și 
Sociologia și Antropologia Relațiilor de Muncă. 
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Mihai Vasile este responsabil financiar și coordonator al activităților 
asociației încă de la înființare, lucrând în special în comunitatea din 
Dârvari (Ciorogârla) dar și împreună cu Colegiul Național „Gheorghe 
Lazăr”, având o relație profesională bună cu toți partenerii proiectului. 
Are un masterat obținut la University of Cambridge, UK, cu o teză 
axată pe „Răspundere și responsabilitate în sistemul de învățământ 
din România” cu studiu de caz pe relațiile dintre părinți, profesori și 
elevi din comuna Ciorogârla.

Cătălina Hirean, responsabila pentru partea de comunicare a 
proiectului, este membră a Asociației Politeia și a muncit în ultimii 
ani ca specialistă în relații publice.

DATE DE CONTACT

Asociația Politeia

www.teatru.politeia.ro

www.facebook.com/politeia.ro

E-mail: contact@politeia.ro

Telefon: 0727 778 858

Mădălina Brândușe

Telefon: 0721 263 263
E-mail: madalina.branduse@yahoo.com

Andrei Șerban

Telefon: 0728 839 007

E-mail: andreiserbanmail@gmail.com
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Despre proiect

Prezentul material a fost dezvoltat pentru a veni în ajutorul 
persoanelor care lucrează cu copii pentru a fi pregătiți să discute 
problematica bullyingului. Exercițiile prezentate în acest toolkit 
au fost dezvoltate de Mădălina Brândușe și Andrei Șerban și testate 
în cadrul atelierelor organizate în patru școli din București și Ilfov. 
În organizarea materialelor au fost luate în considerare și opiniile 
elevilor care au luat parte la ateliere. Acest pachet de resurse se 
bazează pe experiențele persoanelor implicate în organizarea unor 
ateliere asemănătoare. Exercițiile și activitățile au fost elaborate de-a 
lungul timpului, astfel încât nu s-a putut identifica întotdeauna sursa 
originală. Atunci când sursa a fost identificată, s-a făcut referire la ea. 

Bullyingul este un fenomen care afectează tot mai mulți copii și tineri 
din România, iar efectele pe care acesta le poate avea, atât de ordin 
fizic, emoțional, cât și social, sunt extrem de grave. Conform datelor 
furnizate de OMS, în 2016, România se afla pe locul trei din 42 la nivel 
european privind incidența fenomenului. Salvați Copiii estimează 
într-un raport din 2016 că 1 din 4 copii a fost umilit în mod repetat 
în fața colegilor, 1 din 6 copii a fost bătut în mod repetat, 3 din 10 
copii au fost excluși în mod repetat din grupul de colegi, iar 1 din 5 
copii a umilit repetat un alt copil. În total, 73% dintre copii au afirmat 
că au fost martorii unei situații de bullying în școală. În 2018, datele 
PISA ne arată că din totalul copiilor de 15 ani care au participat la 
evaluare, 34% dintre aceștia trec de mai multe ori pe lună prin situații 
de bullying. Studiul OMS arată și că numărul copiilor și tinerilor care 
manifestă comportamente de bullying crește odată cu vârsta. 17% 
dintre copiii de 11 ani au recunoscut că au agresat alți elevi cel puțin 
de trei ori în luna anterioară, procentajul celor de 13, respectiv 15 
ani, fiind de 23%. 
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„Intervenție civică prin teatru – ateliere antibullying” este un proiect 
prin care ne-am propus să contribuim la combaterea fenomenului 
de bullying în școli, organizând o serie de ateliere de teatru bazate pe 
metoda de Teatru Forum. 

Ce este Bullyingul?

Conform legislației din România, prin normele metodologice de 
aplicare a prevederilor din anexa Legii Educației Naționale privind 
violența psihologică, bullyingul este definit ca:

acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și / sau 
cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu 
intenție, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecință 
atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, 
ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate 
împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane și vizează 
aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate 
de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, 
categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, 
sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale.

Există mai multe forme de bullying:
• Verbal: umilire, tachinare, porecle, insulte, șantaj, amenintări, 

jigniri legate de trăsături / aspect fizic / neurodivergențe, orientare 
sexuală, dizabilități fizice, gen, religie, etnie, naționalitate, 
situație financiară, situație familială etc. 

• Emoțional / Nonverbal: priviri, gesturi amenințătoare repetate, 
intimidare, urmărire, gesturi de excludere, izolare, ignorare etc.

• Fizic: loviri, pus piedică, îmbrânciri, blocarea căii, înghesuire etc.

• Relațional / Inclusiv sexual: comportamente repetate de manipulare, 
respingere, subminare, excludere, izolare, ignorare, intimidare, 
răspândirea de zvonuri malițioase, insulte în locuri publice etc.

• Agresiuni sexuale: hărțuire, gesturi obscene, atingere, avansuri, 
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comportament ironic, glume etc.

• Deposedare de lucruri: comportamente repetate de: cerere de 
lucruri / bani / bunuri însoțite de amenințări, furt, distrugere de 
bunuri etc.

• Electronic / Cyberbullying: mesaje repetate supărătoare, 
amenințătoare, obscene, filmări / imagini / mesaje denigratoare.

Bullyingul are 3 caracteristici importante:
1. Este intenționat.

2. Se petrece în mod repetat. 

3. Prezintă un dezechilibru de putere / forțe: agresorul își alege 
victima care este vulnerabilă și nu se poate apăra singură.

Cine este implicat în actul de bullying?
1. Agresorul: dorește să domine, dorește popularitate, vrea să fie în 

centrul atenției, să fie cool etc.

2. Victima: de cele mai multe ori este copleșită de teamă și rușine.

3. Martorii: persoanele care iau parte la actul de bullying. Pot fi 
doar spectatori, pot fi apărătorii / aliații victimei sau cei care 
susțin agresorul (sunt elevii care experimentează sentimentul 
insecurității statutului în grup; astfel, stau în apropierea 
agresorului, pentru a fi acceptați de el. Un alt motiv ce-i determină 
să fie complici este pentru că își doresc să evite riscul de a fi 
agresați și de a deveni, la rândul lor, victime).

Consecințe
Numeroase studii internaționale au atras atenția asupra bullyingului 
școlar ca unul dintre factorii fundamentali de risc pentru sănătatea 
mintală a copiilor și adolescenților1. 

1 Wolke, D. and Lereya, S.T., 2015. Long-term effects of bullying. Archives of disease in 
childhood, 100(9), pp.879-885. sau Scott, J.G., Moore, S.E., Sly, P.D. and Norman, R.E., 2014. 
Bullying in children and adolescents: a modifiable risk factor for mental illness. Australian & 
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Consecințele asupra copilului victimă pot fi grupate în patru categorii:

1. Emoționale: nivel crescut de anxietate și / sau depresie, stimă 
de sine scăzută, abilități scăzute de adaptare și de rezolvare a 
problemelor, nivel redus de autonomie.

2. Sociale: refuzul de a merge la școală, dezvoltarea unor atitudini 
negative față de școală (copilul consideră că aceasta e un mediu 
nesigur), număr foarte mic de prieteni, nivel scăzut de dezvoltare 
a abilităților sociale, practicarea de comportamente antisociale.

3. Cognitive: participarea redusă la ore, motivație scăzută pentru 
învățare, dificultăți de concentrare, rămânerea în urmă la 
învățătură etc.

4. Fizice: vătămări fizice, tulburări ale somnului, lipsa apetitului 
alimentar, prezența tulburărilor psihosomatice (dureri de 
stomac, dureri de cap etc.). Una dintre cele mai grave consecințe 
ale bullyingului o reprezintă riscul de suicid.

Efectele bullyingului asupra celui care agresează
Dacă nu se intervine, agresorul va recurge pe viitor la tot mai multe 
episoade de violență asupra celorlalți. Va continua să-i domine și să-i 
umilească pe ceilalți. Dar există și agresori care conștientizează – sau 
sunt ajutați  să conștientizeze – gravitatea acțiunilor lor.

Efectele bullyingului asupra martorilor
În funcție de rolul ocupat, martorii pot dezvolta un comportament 
pasiv sau activ față de situațiile sociale. Unii vor deveni aliați și vor 
încerca să stopeze, să medieze, să intervină atunci când observă un 
episod de bullying, iar alții vor alege (de cele mai multe ori din teamă) 
să nu intervină. 

New Zealand Journal of Psychiatry, 48(3), pp.209-212.
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Ce este Teatrul Forum?

Teatrul Forum este o metodă de teatru interactiv care a fost 
dezvoltată în 1960 de către dramaturgul Augusto Boal. Acesta a 
început să dezvolte tehnici interactive de actorie și regie în țara sa 
natală, Brazilia. Munca sa inovatoare cu localnicii din zonele rurale 
și urbane ale țării a cutremurat structurile politice atât de mult încât, 
după ce Boal a fost încarcerat, torturat și exilat, munca sa de teatru 
activist a continuat să înflorească în clandestinitate2. 

Boal (1995) definește Teatrul oprimaților ca fiind: 

un sistem de exerciții fizice, jocuri estetice, tehnici de imagine și 
improvizații speciale al cărui scop este de a proteja, dezvolta și 
remodela această vocație umană, transformând practica teatrului 
într-un instrument eficient pentru înțelegerea problemelor sociale 
și personale și pentru căutarea soluțiilor la acestea. (14-15)

Abordarea lui Boal a fost revoluționară în parte datorită influenței 
teoriei pedagogiei critice a lui Paulo Freire, cunoscută sub numele 
de Pedagogia oprimaților. Potrivit lui Freire, metodele tradiționale de 
predare sunt autoritare și limitative pentru elevi deoarece oamenii 
cu cunoștințe (profesorii) transmit ideile oamenilor fără cunoștințe 
(elevii), modelând astfel mințile și opiniile acestora. Astfel, profesorii 
mențin controlul asupra a ceea ce constituie cunoașterea, cine are 
dreptul la această cunoaștere, cum poate fi folosită această cunoaștere 
și în ce scop. Profesorul doar depozitează informații prestabilite 
fără a construi un dialog interactiv critic cu elevii. În schimb, Freire 
propune metoda de a chestiona. În această metodă, elevii sunt 
încurajați să pună întrebări despre problemele care le afectează viața. 
Rolurile educatorului și elevului sunt interschimbabile, iar ambele 
părți se angajează într-un dialog, raportându-se unul la celălalt ca 
egali. Freire vede un mare potențial de responsabilizare a elevilor 

2 Mitchell, K.S. și Freitag, J.L., 2011. Forum theatre for bystanders: A new model for 
gender violence prevention. Violence Against Women, 17(8), pp.990-1013.
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într-o astfel de metodă:

Elevii, pe măsură ce sunt puși din ce în ce mai mult în fața unor 
probleme legate de ei înșiși în lume și cu lumea, se vor simți din 
ce în ce mai mult provocați și obligați să răspundă la provocare. 
Pentru că ei răspund la aceasta ca fiind interrelaționată cu alte 
probleme în cadrul unui context total, și nu ca o întrebare teoretică, 
înțelegerea rezultată tinde să fie din ce în ce mai critică și, astfel, să 
fie constant mai puțin alienată. Răspunsul lor la provocare evocă 
noi provocări, urmate de noi înțelegeri; și treptat elevii ajung să se 
considere pe ei înșiși ca fiind angajați. (p. 62)

Teatrul Forum este o formă de teatru ce oferă putere oamenilor 
să vorbească, să ia atitudine, iar în cele din urmă, să dobândească 
instrumente care să îi ajute să chestioneze, să combată și să 
depășească opresiunea. La nivel social, Teatru Forum și pedagogia 
critică au rolul de a reechilibra balanța de putere dintre cei puternici 
și cei fără putere.

Sophie Coudray, specialistă în Teatru Forum și istoria teatrului, 
precizează că „oamenii trebuie să fie la originea propriilor spectacole 
și pentru asta trebuie să poată produce ei înșiși un teatru care să 
corespundă punctului lor de vedere și aspirațiilor lor și de care să se 
poată folosi în luptele sale.”

Este vorba de denunțarea și punerea în scenă a situațiilor de 
nedreptate, pentru a ajuta comunitățile care sunt victime ale acesteia 
să-și ia înapoi destinul în mână.
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De ce Teatru Forum antibullying?

Bullyingul este o problemă sistemică pentru care este nevoie de 
soluții care vizează atât comportamentele de bullying cât și, mai ales, 
cauzele acestora. Parlamentul a adoptat în 2019 Legea nr. 211/2019 
prin care bullyingul este interzis în școală, iar în 2020 Ministerul 
Educației a stabilit normele metodologice pentru implementarea 
Strategiei pentru reducerea fenomenului de violență în unitățile 
de învățământ preuniversitar. Abordarea strategiei, chiar dacă este 
una holistică, are nuanțe mai degrabă retributive, accentul fiind pe 
pedepsirea agresorului.

Proiectul nostru are o abordare restaurativă, care se uită la cauzele 
și la procesul prin care se ajunge la bullying, încercând să treacă 
dincolo de dihotomia victimă-agresor, fără a minimaliza gravitatea 
faptelor și efectele acestora. De aceea metoda nonformală aleasă 
pentru ateliere este Teatrul Forum, care permite un mai mare grad 
de empatie și implicare și poate contribui la înțelegerea motivelor 
care construiesc comportamentele abuzive, felul în care ele pot fi 
prevenite și combătute mai eficient.

Conform datelor Ministerului Educației (2016-2017), persoanele 
de gen feminin sunt mai afectate de bullying decât cele de gen 
masculin: 51% vs. 49%. De asemenea, segregarea și discriminarea 
împotriva copiilor romi sunt, din păcate, încă un numitor comun al 
școlii românești. De aceea am ales ca accentul în cadrul proiectului 
să fie asupra bullyingului (față în față sau cyberbullying) din motive 
etnice și de gen. 

Teatrul Forum este foarte potrivit pentru a aborda problematica 
bullyingului datorită modului în care organizează participanții și 
construiește noi perspective pentru aceștia. Debutul pornește de la 
prezentarea publică a unei probleme sociale, prezentată prin jocul 
actorilor pe scenă. Apoi, un Joker, personaj specific acestei forme de 
teatru, atrage atenția publicului că situația va fi reluată și, dacă cineva 
din public dorește să producă o schimbare, trebuie să se ridice și să 
strige „stop”. Membrii publicului trebuie să interpreteze soluția, nu 
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doar să explice ce ar dori să schimbe. După finalizarea intervenției, 
Joker cere publicului să contribuie la soluția propusă și să extindă 
gama de soluții. Toate ideile non-violente care arată cum se poate 
îmbunătăți situația opresivă pentru protagonist sunt încurajate, iar 
cei care emit aceste idei sunt invitați să își prezinte soluțiile pe scenă. 
Publicul este apoi invitat să decidă care dintre soluțiile propuse este 
cea mai potrivită.

Teatrul Forum invită spectatorul nu doar să folosească cuvinte, ci 
să evidențieze prin acțiune ceea ce poate fi schimbat și pentru asta 
trebuie să urce pe scenă, să schimbe locul cu actorul și să prezinte 
astfel strategia de rezolvare a problemei discutate. În acest fel, 
spectatorul devine actor. Regula este ca, în timpul comunicării și 
dialogului dintre spectatori și actori, să se considere că nu există 
greșeli sau intervenții eronate, deoarece teatrul este un spațiu deschis 
imaginației și creativității. Prin urmare, orice idee sau strategie nouă 
care duce la o experiență unică, prin care se găsesc soluții pentru 
a schimba realitatea și prin care se convine că strategia poate fi 
aplicată sau nu, este binevenită. În acest fel, dialogul dintre actori și 
spectatori produce o nouă realitate.

Un facilitator trebuie să aibă în vedere că, pentru Teatru Forum, 
concentrarea nu este pe soluții, ci se pune în lumină procesul în sine, 
discuțiile și capacitatea oamenilor de a fi pregătiți pentru acțiune pe 
scenă, ceea ce ar va putea duce la același comportament și în afara ei. 
În cazul bullyingului, acest lucru este foarte important, deoarece ar 
elimina participarea acelor spectatori neimplicați, care sunt adesea 
un grup de sprijin pentru hărțuitori. Mai mult, prin învățarea unui 
comportament de schimbare, acei spectatori ar putea deveni grupul 
de sprijin al victimei. În același timp, victimele vor căpăta mai 
multă încredere în sine și își vor crește capacitatea de a se opune 
agresorului, vor învăța să ceară ajutor și vor învăța cum să vorbească 
cu părinții, profesorii sau alți adulți care pot ajuta. 
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Structura atelierelor

Am organizat 4 grupe de elevi în 4 școli și licee diferite din București 
și Ilfov cu care am susținut între 12 și 17 ateliere, a câte 3 ore fiecare.

1. Școala Gimnazială nr. 2 din Dârvari, Comuna Ciorogârla, Jud. Ilfov

2. Liceul Tehnologic „Pamfil Șeicaru” din Comuna Ciorogârla, Jud. Ilfov 

3. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București

4. Școala Gimnazială „Ienăchiță Văcărescu” din București

La final, am filmat și montat cele 5 piese de teatru rezultate în urma 
atelierelor și le-am transformat în 5 filmulețe interactive.

Videoclipurile sunt disponibile într-un playlist pe canalul de YouTube 
Asociația Politeia: www.youtube.com/AsociatiaPoliteia.

Cu materialele video am mers în 8 școli din Ilfov, unde am organizat 
discuții pentru creșterea gradului de conștientizare privind problema 
bullyingului, dar și a capacității de a identifica, semnaliza și de a 
combate comportamente discriminatorii, abuzive și denigratoare.

Accentul a fost pus pe dimensiunea etnică și pe cea de gen și am 
lucrat în oglindă, cu copiii defavorizați de la Dârvari și de la liceul 
din Ciorogârla, precum și cu elevi cu o situație financiară bună, de 
la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”. Astfel, am vrut să evidențiem 
faptul că discriminarea în baza etniei sau a genului e prezentă atât în 
medii defavorizate, cât și în cele privilegiate.

Primele întâlniri vor fi pentru a ne cunoaște, folosind exerciții și 
tehnici de actorie pentru a forma un grup și un spațiu / cadru în care să 
se simtă confortabile/i și în siguranță pentru a se putea vulnerabiliza 
când vom vorbi despre situațiile de nedreptate / abuz cu care s-au 
confruntat în spațiul școlii. 
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Elemente de siguranță în cazul atelierelor cu copii

1. Stabilirea unei bune relații de lucru cu copiii3

 Aceasta înseamnă o relație de respect și încredere reciprocă, în care 
copiii sunt considerați parteneri. Copiii trebuie să beneficieze de 
același respect ca și adulții. Nu îi tratați ca și cum nu ar ști nimic sau 
ca și cum opiniile lor nu ar fi importante. Acest lucru nu înseamnă că 
trebuie să fim de acord cu tot ceea ce spun, dar trebuie să respectăm 
ce spun ca pe un punct de vedere valid. 

Dacă un copil face o greșeală sau dacă nu suntem de acord cu ceva ce 
se spune, în loc să îl mustrăm sau să îl criticăm, îi împărtășim ideile 
noastre și explorăm ceea ce credem. Criticarea va distruge orice 
relație care a fost construită. O atmosferă de încredere este esențială 
atunci când vorbim despre chestiuni sensibile și private.

Nu uitați că este nevoie de timp și răbdare pentru a vă cunoaște 
reciproc. Trebuie să avem răbdare și să încurajăm copiii să participe, 
dar, în același timp, trebuie să fim atenți să nu insistăm prea mult, 
pentru a nu-i face să se simtă inconfortabil. 

• Permiteți copiilor să își stabilească propriul cod de conduită sau 
reguli de bază. Încurajați-i pe copii să îl urmeze, astfel încât să 
înceapă să practice autocontrolul.

• Salutați copiii la sosire, nu uitați să le mulțumiți pentru toată 
munca depusă și lăudați-i pentru succese. Copiii trebuie să se 
simtă împuterniciți și apreciați dacă vor reuși să exercite cu 
succes autoprotecția.

• Amintiți-vă că a fi amabil și drăguț obține rezultate mai bune 
decât disciplina și controlul excesiv, care au tendința de a-i face 
pe copii să se retragă și să nu mai dorească să continue. 

Fiți conștienți de faptul că persoanele se exprimă în moduri diferite 
(de exemplu, verbal și prin gesturi, cum ar fi limbajul corpului și 

3  Elementele au fost preluate și adaptate din https://resourcecentre.savethechildren.
net/document/sticks-and-stones-training-manual-facilitators-how-increase-
involvement-children-their-own/
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expresiile faciale). Trebuie să respectăm importanța jocului pentru 
copii, atât ca mijloc de descoperire a lumii, cât și ca mijloc de 
exprimare. Dacă copiii sunt plictisiți, este puțin probabil să asculte 
informațiile importante care vor contribui la protejarea lor.

Tratați toți copiii în mod egal; a avea favoriți poate fi foarte distructiv, 
deoarece nu îi face pe toți copiii să se simtă valorizați.

2. Ajutați-i pe copii să învețe și să își dezvolte potențialul 

Prin joc și prin imitarea celorlalți, ei experimentează tot timpul și 
descoperă cât mai multe lucruri despre lume. Ar trebui să încurajăm 
acest lucru este cât mai mult posibil. Întâlnirile oferă multe 
oportunități pentru copii de a se exprima în mod creativ.  Întrucât 
copiii sunt curioși în mod natural, ar trebui să stimulăm acest lucru 
prin întrebări, discuții și activități care să îi ajute în dezvoltarea 
intelectuală. În cadrul cursului de formare, este important ca 
facilitatorii să se asigure că promovează această curiozitate prin 
întrebări și discuții și prin încurajarea copiilor să participe, mai 
degrabă decât să le „spună” răspunsurile sau ce să facă.

 

3. Consolidarea încrederii în sine și a stimei de sine

 Toate activitățile cuprinse în cadrul programului pot fi o oportunitate 
de a crește încrederea și stima de sine a copiilor.  Încurajarea copiilor 
să își dezvolte propriile idei și inițiative și sprijinirea lor pentru a fi 
capabili să le exprime poate crește sentimentul de valoare al copiilor. 

Chiar dacă ideile lor nu sunt cele mai bune pe care le-ați auzit, 
prin recunoașterea ideilor îi putem ajuta pe copii să simtă că sunt 
apreciați. Acest lucru nu înseamnă că nu putem să nu fim de acord 
sau să subliniem greșelile, dar, dacă facem acest lucru, ar trebui să 
o facem într-un mod prietenos și constructiv, care să sublinieze și 
părțile bune. Observarea lucrurilor pozitive  pe care le fac oamenii și 
lăudarea copiilor reprezintă o parte importantă a creșterii încrederii 
și a stimei de sine.
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Amintiți-vă că copiii care au suferit abuzuri au adesea o stimă de 
sine scăzută, astfel încât activitățile precum formarea care ajută la 
creșterea încrederii pot fi utile pentru a promova recuperarea unui 
copil.  Acordarea de control și responsabilitate copiilor, atât timp 
cât este adecvată vârstei lor, este o altă modalitate de a le dezvolta 
copiilor sentimentul de valoare și competență.

4. Încurajarea copiilor să dezvolte o atitudine responsabilă față de 
ceilalți și un sentiment de comunitate

 Încurajați-i pe copii să fie cooperanți, mai degrabă decât competitivi, 
și să îi ajute pe cei care sunt mai timizi, puțin mai lenți sau care au 
dificultăți de înțelegere.

Ori de câte ori este posibil, folosiți informațiile pe care copiii le aduc 
de acasă și din comunitățile lor ca bază de lucru în cadrul sesiunilor. 
Acest lucru face ca sesiunile să fie imediat relevante și le permite 
copiilor să ducă ceea ce învață înapoi în comunitățile lor, unde ar 
putea fi de folos. Pe parcursul formării, am încercat să concepem 
sesiuni care să fie practice și aplicabile în viața de zi cu zi.

Deoarece subiectul bullyingului poate duce la posibile dezvăluiri ale 
copiilor ale unor abuzuri, există o serie de sfaturi4 care pot fi urmate 
pentru a gestiona această situație cât mai bine pentru copil: 

1. Ascultați:

Ascultați ceea ce auziți fără să vă arătați șocat sau neîncrezător. O 
reacție obișnuită la o veste atât de neplăcută și șocantă precum 
abuzul este negarea. Cu toate acestea, dacă manifestați negare față de 
un copil sau vă arătați șocat sau dezgustat de ceea ce spune, copilul 
s-ar putea să se teamă să continue și se va închide în sine. Acceptați 
ceea ce se spune fără să judecați. 

4  Pașii sunt preluați din ghidul Guidance On Handling A Disclosure From A Child 
dezvoltat de British Council, disponibil aici: https://www.britishcouncil.org/sites/
default/files/handling_disclosure_from_a_child_0.pdf 
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2. Reconfortați:

Asigurați-l pe copil că nu a făcut nimic greșit și că luați în serios ceea 
ce spune. Nu promiteți confidențialitate - nu acceptați niciodată să 
păstrați secrete. Aveți datoria de a vă raporta îngrijorările. Spuneți-i 
copilului că va trebui să le spuneți unor persoane, dar numai celor 
care au sarcina de a proteja copiii.

Recunoașteți cât de dificil trebuie să fi fost să vorbiți. Este nevoie de 
multe pentru ca un copil să vorbească despre abuz.

3. Reacționați:

Ascultați în liniște, cu atenție și răbdare. Nu presupuneți nimic - nu 
faceți speculații și nu trageți concluzii pripite.

Nu investigați, nu interogați și nu decideți dacă copilul spune 
adevărul. Nu uitați că o acuzație de abuz asupra unui copil poate 
duce la o anchetă penală, așa că nu faceți nimic care ar putea pune 
în pericol o anchetă a poliției. Lăsați copilul să vă explice cu propriile 
cuvinte ce s-a întâmplat, dar nu puneți întrebări care să vă inducă la 
o concluzie.

Puneți întrebări deschise, cum ar fi: „Mai este ceva ce vrei să-mi spui?”.

Comunicați cu copilul într-un mod adecvat vârstei, înțelegerii și 
preferințelor sale. Acest lucru este deosebit de important pentru copiii 
cu dizabilități și pentru copiii a căror limbă preferată nu este engleza.

Nu cereți copilului să repete ceea ce v-a spus unui alt membru al 
personalului. Explicați ce trebuie să faceți în continuare și cu cine 
trebuie să vorbiți. Nu discutați cazul cu nimeni din afara echipei de 
protecție a copilului. 

În cazul în care un copil face o dezvăluire, limitați discuția despre 
această situație în cadrul grupului/în timpul cursului și alocați niște 
timp după sfârșitul ședinței pentru a purta o conversație cu el/ea 
despre acest subiect.
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4. Înregistrați!

Luați câteva notițe foarte scurte în acel moment și scrieți-le în detaliu 
cât mai curând posibil.

Nu distrugeți notițele originale în cazul în care acestea sunt solicitate.

Înregistrați data, ora, locul, cuvintele folosite de copil și cum vi s-a 
părut copilul - fiți precis. Înregistrați cuvintele reale folosite; inclusiv 
orice înjurături sau cuvinte de argou.

Înregistrați declarațiile și lucrurile observabile, nu interpretările sau 
presupunerile dumneavoastră - păstrați datele concrete.
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Atelierul I 

Materiale necesare:

• Tablă / Flipchart
• Post it-uri
• Creioane / Pixuri
• Coli de hârtie
• Borcan 

Timpul necesar:

Aproximativ două ore, timpul variază în funcție de 
numărul de participanți și de disponibilitatea copiilor  
de a se implica

Durata Instrucțiuni Recomandări suplimentare

10
minute

Introducere

Prezentarea trainerilor, structura 
atelierului și ce ne propunem îm-
preună la începutul fiecărui atelier.

Exercițiu de introducere: Ne vom 
așeza cu toții în cerc, pentru a 
sugera că suntem pe poziții de 
egalitate (nu vom sta la catedră sau 
în alte poziții care să sugereze / 
impună autoritate). 

Fiecare va spune cum se simte în 
momentul acela. Stăm în cerc, fie-
care se prezintă cu prenume și zice 
un lucru care îi place și un lucru 
care nu îi place. Ceilalți, dacă se 
regăsesc, ridică o mână.

Foarte important de transmis 
este că ne propunem să creăm 
un spațiu sigur, în care toată 
lumea să se simtă confortabil, 
să se deschidă și să se vulne-
rabilizeze. De specificat că nu 
există competiție, ci comunica-
re și cooperare, că nu lucrăm 
cu termenul de greșeală, ci îi 
încurajăm să încerce, să aibă 
curaj, să nu le fie rușine, să iasă 
din zona lor de confort, să pună 
întrebări și să spună când simt 
că este ceva în neregulă. Suntem 
aici să învățăm împreună prin 
joc și teatru.
Dacă cineva nu se simte confor-
tabil să vorbească sau să parti-
cipe la vreun exercițiu este în 
regulă, nu forțăm pe nimeni, ne 
acceptăm limitele și ne respec-
tăm nevoile.
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Durata Instrucțiuni Recomandări suplimentare

20 de 
minute

Norișor / Baltă

Pe o tablă / flipchart vom desena în 
partea de sus norișori, iar în partea 
de jos o baltă formată din cuburi de 
gheață topite. 
Copiii primesc o serie de post-uri, 
pe o parte vor scrie așteptările pe 
care le au de la atelier, iar pe cea-
laltă vor scrie  temerile, fricile sau 
amenințările. 
După ce copiii scriu pe post-uri, 
în partea de sus, lângă norișori, 
se vor așeza post-it-uri pe care au 
scris așteptările, iar în partea de jos 
se lipesc post-it-urile cu temerile, 
fricile, amenințările. 
În funcție de cât de mare e frica, 
atât de jos o lipim pe tablă, iar pe 
cât de mare e așteptarea, atât de sus 
o punem. 
Putem schimba poziția lor după 
fiecare zi de atelier, marcând cu un 
semn și locul inițial, sau doar la fi-
nal. Vorbim despre drumul pe care 
l-au făcut post-it-urile de la prima la 
ultima poziție. - FACEM POZA!
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Durata Instrucțiuni Recomandări suplimentare

20 de 
minute

Hârtia mototolită:

Copiii vor primi o coală de hârtie, pe 
care le vom cere să o mototolească 
cât mai mult, să calce pe ea, să-i 
facă orice, cu o singură condiție: să 
nu se rupă. 
Când toți copii au făcut tot posibilul 
să mototolească foaia de hârtie, îi 
rugăm să o despăturească și să în-
cerce să o întindă cât mai bine. Să o 
aducă cât mai aproape de forma ini-
țială. Să fie cât mai netedă posibil. 
Vom discuta despre cât de impo-
sibil este acest lucru, despre cum 
orice cuvânt pe care îl spunem, 
orice suferință pe care o provocăm 
creează „cute” – semne care nu pot 
fi netezite. 

Realizează că oricât ar încerca, 
orice efort ar face, chiar dacă   
și-ar cere scuze cuiva pentru 
ce au făcut, sau și-ar da toată         
silința, tot ar rămâne urme și 
cute ce nu-și mai revin.

15
minute

Fiecare copil va începe să se plimbe 
într-o direcție aleatorie – simulăm 
o mișcare browniană – iar atunci 
când vor întâlni un coleg, se vor 
opri, vor face cunoștință spunân-
du-și numele și un compliment 
pentru cel pe care-l întâlnesc, 
după care continuă să meargă și va 
face același lucru cu cât mai mulți 
participanți, până când decide co-
ordonatorul să se oprească printr-o 
bătaie din palme.
La bătaia din palme a coordona-
torului, copiii formează un cerc și 
răspund pe rând la întrebarea: Care 
e lucrul care îți place cel mai mult 
la tine?
 



26

Durata Instrucțiuni Recomandări suplimentare

10
minute

Două adevăruri și o minciună

Fiecare participant zice două 
adevăruri și o minciună despre el, 
iar ceilalți participanți trebuie să 
ghicească minciuna.

10
minute

Spațiul  

Fiecare participant este un obiect 
care se regăsește într-un anumit 
spațiu stabilit de la început. Spațiile le 
alegem împreună.
Exemple de spații: bucătărie, sală de 
sport, teren de fotbal etc.
Obiectivul participanților este de 
a sugera prin corpurile lor că sunt 
obiectele care se găsesc în spațiu. 
Astfel, dacă alegem bucătărie, vom 
avea frigider, aragaz, masă, scaune, 
etc. Cei de pe margine trebuie să 
ghicească la final cine ce obiect
a fost.

10
minute

Da sau Nu 

Toată lumea stă în cerc, mai puțin o 
persoană care va rămâne în mijloc. 
Fiecare, pe rând sau aleatoriu, îi va 
pune o întrebare oarecare, iar cel 
din mijloc nu trebuie să răspundă 
cu da sau nu. 
Exemplu de întrebare: „Ai fost la 
magazin?”
Răspuns: „Am fost!”
În momentul în care cel din mijloc 
răspunde cu DA sau NU, cedează 
locul altcuiva care va veni în mijloc. 
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Durata Instrucțiuni Recomandări suplimentare

10
minute

MUG JAM

Fiecare copil primește post it-uri pe 
care scrie cu litere de tipar cum s-a 
simțit la atelier. Apoi, acestea sunt 
adăugate într-un recipient (borcan, 
cutie, căciulă). Apoi, pe rând, fieca-
re trage un bilețel pe care îl citește 
cu voce tare. 
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Atelierul II

Materiale necesare:

• Scaune
• Post it-uri
• Creioane / Pixuri
• Coli de hârtie 

Timpul necesar:

Aproximativ două ore, timpul variază în funcție de 
numărul de participanți și de disponibilitatea copiilor  
de a se implica

Durata Instrucțiuni Recomandări
suplimentare

5
minute

Exercițiu de încălzire 

Începem, așezându-ne în cerc și fiecare
participant, de la stânga la dreapta, spune
cum se simte azi.
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Durata Instrucțiuni Recomandări
suplimentare

20 de 
minute

Citim următoarea poveste:

Vântul și copilul

Un copil era atât de nervos pe prietenul lui, Paul, că 
s-a gândit că ar trebui să se răzbune și să răspândeas-
că zvonuri false despre el. El a început să strige zvo-
nuri false la vânt, astfel încât să poată fi răspândite 
mai ușor. Vântul sufla atât de tare încât zvonurile au 
fost răspândite rapid în tot orașul. Toți oamenii știau 
zvonurile despre Paul și au început să îl excludă și să 
îl izoleze. Copilul a realizat că s-a comportat foarte 
urât. Astfel, acesta a cerut sfatul unui înțelept, care 
i-a spus: „Ar trebui să îi ceri vântului să se oprească 
imediat.” Copilul a alergat afară și i-a cerut vântului 
să se oprească. „Ok, eu mă pot opri, a spus vântul, 
zvonurile s-au răspândit deja în tot orașul”. Prin 
urmare, copilul a venit descurajat înapoi la înțelept 
și i-a spus: „Vântul a răspândit deja zvonurile în tot 
orașul și acum toată lumea știe despre ele.” Înțeleptul 
a dat din cap: „Deci, acum ar trebui să înțelegi. Oda-
tă ce ai răspândit zvonurile, nu poți să ți le retragi. 
Poți să auzi vântul, chiar dacă nu îl vezi.” Zvonurile 
sunt ca vântul: nu poți să le vezi, dar odată ce au fost 
auzite, nu pot fi oprite din a răni o persoană.

După ce am citit povestea, puneți-le copiilor 
următoarele întrebări: 
Despre ce era vorba în poveste? Ce sunt zvonurile? 
Sunt acestea o formă de bullying? Dacă da, de ce? 
Dacă nu, de ce? 
Ce consecințe au avut zvonurile? 
Cum pot ei opri zvonurile odată ce au
fost răspândite? 
Ce putem face când auzim zvonuri? 

Povestea își
propune să: 
1) îi facă pe copii 
să înțeleagă că 
există diferite 
forme de bullying 
și că acestea pot fi 
și subtile;
2) încurajeze 
copiii să reflecteze 
asupra consecin-
țelor bullyingului. 
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Durata Instrucțiuni Recomandări
suplimentare

10
minute

Spații

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; la Polul Nord prin Zăpadă, nisipuri 
mișcătoare, miere, ploaie, latrină, prin râu, 
Milano etc. 

10
minute

Tot ce este rotund

Fiecare jucător numește pe rând un obiect rotund 
până când unul dintre jucători nu mai găsește 
nici un alt nou obiect rotund. 
Alte categorii pot fi: tot ceea ce este albastru, 
tot ceea ce poate fi umplut cu apă, tot ceea ce se 
scufundă.

Ajută în
dezvoltarea
atenției,
concentrării, 
spontaneității

10
minute

Colegul meu 

Participanții formează un cerc. Li se oferă 3 
minute să-și observe în detaliu colegii (culoarea 
ochilor, lungimea părului, tipul de cercei, numă-
rul 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 răspund 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?
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Durata Instrucțiuni Recomandări
suplimentare

10
minute

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.
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Durata Instrucțiuni Recomandări
suplimentare

Romburile

Pregătiți câteva imagini fie a unor figuri 
geometrice (de exemplu: pătrat, romb, cerc) fie 
culori sau instrumente muzicale. Numărul de 
imagini trebuie să fie egal cu cel al jucătorilor, dar 
ar trebui să descrie 2-3 figuri geometrice diferite. 
Cereți-le copiilor să formeze un cerc, fiecare copil 
să fie îndreptat cu fața spre exteriorul cercului. 
Ei ar trebui să își închidă ochii. Spuneți-le că 
le veți pune figuri geometrice pe spate (copiii 
nu ar trebui să se uite unul la spatele celuilalt). 
Apoi, cereți-le copiilor să își deschidă ochii și să 
se plimbe. Fiecare copil va ști forma geometrică 
de pe spatele celuilalt, dar nu va ști forma 
geometrică de pe spatele propriu. La semnalul 
dumneavoastră, copiii ar trebui să se grupeze cu 
alții care au aceeași formă geometrică. Nu pot să 
facă acest lucru vorbind. Grupurile ar trebui să 
fie de aceeași mărime (de exemplu, dacă aveți 20 
de copii, ați putea să folosiți 4 forme geometrice, 
astfel încât să poată fi formate 4 grupuri de câte 5 
persoane). Asigurați-vă că fiecare copil este inclus 
într-un grup. La sfârșitul jocului reflectați asupra 
includerii: „Cum vă simțiți atunci când găsiți un 
grup de care aparțineți?”

Obiectivul acestei 
activități este de 
a lăsa copii să se 
gândească la situ-
ații de includere 
și de excludere. 
În particular, 
copiii ar trebui să 
se gândească la 
cum se simt când 
pot să facă parte 
dintr-un grup și 
cum se simt când 
sunt excluși.



34

Durata Instrucțiuni Recomandări
suplimentare

30 de
minute

Aranjăm 5 scaune în așa fel încât să creăm
senzația că ne aflăm într-un taxi. Locul șoferului 
e ocupat de un participant, după un minut, timp 
în care el se află la volan, îl ocupă cineva. Ex:  este 
somnoros.  Șoferul trebuie să preia starea
pasagerului și să continue exercițiul.
După aproximativ două minute, mai urcă un 
pasager - ex:  suporter Steaua / persoană cu rău 
de mașină / o femeie însărcinată. Toți cei aflați în 
mașină preiau starea ultimului urcat. După ce se 
umple mașina, pe rând, în ordinea inversă în care 
au urcat, coboară, ultimul coboară primul, iar 
ceilalți adoptă starea penultimului urcat.

10
minute

Killer

Se formează un cerc, închidem ochii, coordona-
torul jocului parcurge întregul cerc atingând ușor 
pe umăr 2-3 persoane, acestea sunt killeri.
Sarcina lor este de a-i doborî pe ceilalți... în mo-
mentul în care unul dintre ei face cu ochiul altcui-
va, acesta din urmă, după ce a făcut 5 pași (timp 
suficient pentru a se îndepărta și a nu-l demasca 
pe killer) cade mort. Putem alege felul în care să 
sfârșească aceștia: prin otrăvire, împușcare etc.
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Atelierul III

Materiale necesare:

• Scaune
• Post it-uri
• Creioane / Pixuri
• Coli de hârtie 

Timpul necesar:

Aproximativ două ore

Durata Instrucțiuni Recomandări
suplimentare

10
minute

Exercițiu de încălzire 

Mișcare browniană, la o bătaie din palme trebuie 
să formeze o linie în ordinea înălțimii. Alegem 
un capăt al liniei și acela pleacă primul. Trece pe 
la fiecare și bate palma cu el/ea. Când a ajuns în 
capătul liniei, se așază și pornește următorul.

Exercițiu de
încălzire.

10
minute

Scaunele - Afirmația

Se pun în sală scaune în formă de cerc, cu unul 
mai puțin decât numărul participanților. Toată 
lumea stă pe scaun, mai puțin o persoană care va 
sta în mijloc și care va face o afirmație:

Ex: Mie îmi place marea.
Persoanele de pe scaun care se regăsesc în aceas-
tă afirmație se vor ridica și vor căuta altul pe care 
să se așeze, dar nu au voie pe primul din dreapta 
sau din stânga. Astfel că tot timpul va fi cineva în 
mijloc care va face o nouă afirmație. 
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Durata Instrucțiuni Recomandări
suplimentare

10
minute

Mașina de scris

Formăm 2 linii, cu fața către tablă. Fiecărui par-
ticipant îi revine un număr de litere și semne de 
punctuație, astfel încât să acoperim tot alfabetul, 
plus majuscule și pauza / spațiul. Cineva poate 
avea majuscula, literele G, M și virgulă. Împărțirea 
literelor se face în ordinea în care sunt așezați. Se 
alege o propoziție care să conțină cât mai multe 
litere diferite și semne de punctuație, se scrie pe 
tablă. O citim toți cu voce tare de 2-3 ori; „citim” 
inclusiv majusculele și semnele de punctuație.
Fiecare propoziție începe cu majuscula!
În momentul în care spunem litera / semnul...
ridicăm ambele mâini, altfel se consideră
greșeală și se reia de la început.

20 de
minute

Fabrica de obiecte

Participanții formează un cerc, iar coordonatorul  
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 cu obiectul, 
transformându-i utilitatea. Cei de pe margine îl 
observă și trebuie să își dea seama în ce s-a trans-
format obiectul inițial. De exemplu: dacă se mușcă 
din minge, aceasta devine măr; dacă pixul se pune 
la subraț, devine termometru etc.
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Durata Instrucțiuni Recomandări
suplimentare

20 de
minute

Ce faci

Stând în cerc cu fața spre cerc, X, propune prin 
acțiune o activitate pe care o efectuează. Ex: Taie 
lemne, se spală pe dinți, etc. Cel aflat în dreapta îi 
pune întrebarea ce faci. X se oprește din activi-
tatea pe care o desfășura și spune/propune o altă 
activitate, dar
din cu totul altă sferă. Ex: De la mă spăl pe dinți, 
zice, pilotez un avion. Schimbările se fac repede - 
ce ne trece prin cap.

20 de
minute

Povestea

Improvizăm o poveste. Începe cine vrea și apoi, 
în cerc, continuă următorul, la stânga sau
dreapta, se stabilește de la început direcția.
Începe povestea, la  semnalul coordonatorului, X 
se oprește și preia Y continuarea poveștii din
punctul în care a rămas. La un moment dat, după 
o tură, scoatem o literă sau negația/afirmația (da/
nu). Dacă cineva a folosit negație sau litera scoasă 
în cadrul poveștii, iese din joc.
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Atelierul IV 

Materiale necesare:

• Post it-uri
• Creioane / Pixuri
• Coli de hârtie 

Timpul necesar:

Aproximativ două ore

Durata Instrucțiuni

10
minute

Exercițiu de încălzire 

Mișcare browniană, la o bătaie din palme trebuie să formeze o linie în 
ordinea înălțimii. Alegem un capăt al liniei și acela pleacă primul.
Trece pe la fiecare și bate palma cu el / ea. Când a ajuns în capătul
liniei, se așază și pornește următorul.

30 de
minute

BRECHT

Pe rând, fiecare participant/ă, povestește la persoana a 3-a singular ce 
a făcut în această dimineață, pas cu pas, acțiune cu acțiune, cu cât mai 
multe detalii.  La o bătaie din palme, formăm o linie, așezându-ne în 
ordine alfabetică  după: vârsta, înălțime, lungimea părului etc. 
La acest joc participanții nu au voie să vorbească între ei. 

20 de
minute

Numărat cu ochii închiși până la 21. În cerc, toată lumea stă cu ochii 
închiși și trebuie să numere până la 21 fără să zică același număr
deodată. Dacă două sau mai multe persoane zic același număr,
altcineva va începe numărătoarea de la 1. Complicăm jocul și le cerem 
ca în loc de numărul 7 să spună 14 și în loc de 14 să spună 7.
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Durata Instrucțiuni

30 de
minute

Lumea mea

Pornind de la următoarea propoziție, scrieți o poveste de o pagină. 
În lumea mea trăsnită / ideală…

Apoi fiecare va citi povestea sa. 

20-30
de

minute

STATUT

Facem un număr de bilețele egal cu cel al membrilor jocului ( jumătate 
din cei aflați în sală), pe biletele trecem numere de la 1 la 5 (dacă sun-
tem zece). Fiecare extrage un bilețel și fără a-l arăta altcuiva. Începem 
jocul. Coordonatorul construiește o situație imaginară: de exemplu: 
suntem la tribunal. În funcție de numărul de pe bilețel, vă alegeți po-
ziția în tribunal și acționați verbal (se vorbește la liber) în concordanță 
cu asta. 
Bilețelul 1 reprezintă poziția cea mai lipsită de putere, de exemplu, 
„inculpatul”.
Bilețelul 5 reprezintă poziția considerată cea mai puternică, de exem-
plu  judecătorului.
Coordonatorul nu trebuie sa le dea astfel de soluții, trebuie să le găseas-
că singuri. 
Când coordonatorul consideră că este suficient, va opri activitatea. 
Ar fi bine să se stabilească de la început o limită de x minute. 
După expirarea timpului va începe discuția cu jumătatea care doar a 
asistat, nu a fost implicată în joc și îi întreabă ce statut (număr) aveau 
X, Y, Z… Copiii trebuie să ofere argumente pentru alegerea făcută.
De ce cred că jucătorul X avea poziția 5, cea mai de sus?
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Atelierul V

Materiale necesare:

• Post it-uri
• Creioane / Pixuri
• Coli de hârtie 

Timpul necesar:

Aproximativ două ore

Durata Instrucțiuni

10
minute

Emoții 

Se scriu bilețele cu emoții (pe fiecare bilețel câte o emoție) și fiecare 
trage câte un bilețel și trebuie să încerce să ne arate emoția fără să îi 
spună numele și fără să recurgă la clișee. După, se poate discuta despre 
emoții, cum se simt ele în corp, cum le putem exprima, în ce context 
ne-am confruntat cu ele, cum le gestionăm etc.  

20 de
minute

DE CE AI ÎNTÂRZIAT?

Tot grupul, mai puțin 2, se pun în linie și mimează că scriu pe laptop. 
Ei sunt angajații unei corporații. Unul dintre cei doi e șeful, celălalt e 
angajatul întârziat care apare la vreo 10’ după ce au început ceilalți să 
scrie. Atâta timp cât șeful e cu fața la ei, ei scriu, când se întoarce să 
vorbească cu întârziatul, ei mimează cele 3 motive specific, detalia-
te- alese împreună cu șeful înainte să apară întârziatul, pentru care a 
venit târziu. Șeful îi pune întrebări ajutătoare, în funcție de ce reușește 
întârziatul să descifreze din mimă, iar cei aflați în linie trebuie să se 
oprească din mimă și să scrie când șeful se întoarce la ei, altfel le zice: 
„Ești concediat, afară!”, iar cei văzuți sunt numiți și ies din joc.
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Durata Instrucțiuni

10
minute

Ce faci 

Ne așezăm într-un cerc, cu privire îndreptată spre interiorul cercului, 
un copil va propune prin acțiune o activitate pe care o efectuează.
Ex: Taie lemne, se spală pe dinți etc. Cel aflat în dreapta îi pune întreba-
rea „Ce faci?”. X se oprește din activitatea pe care o desfășură și spune 
/ propune o altă activitate, dar din cu totul altă sferă. Ex: De la mă spăl 
pe dinți, zice, pilotez un avion. Schimbările se fac repede - ce ne trece 
prin cap. 

30 de
minute

Exercițiu de scris

Povestiți în scris o situație de viață la care v-ați adaptat foarte greu.
Ex: mutarea de la o școală la alta, dintr-un oraș în altul, despărțirea de 
o prietenă etc. Scrieți un dialog pornind de la această situație.

20 de
minute

Augusto Boal

Mecanicizarea - ex.: mașinăria. Formează „statui” ce execută neîncetat 
aceleași mișcări. Dăm o temă / un spațiu: fabrica de conserve, în mină, 
supermarket,  fabrica de textile,  la cules de castraveți, spălat vase etc.

10
minute

Interviul - Temă pentru acasă

Alegeți-vă o persoană dragă cu care să faceți un interviu de aproximativ 
jumătate de oră. Pregătiți-vă întrebările. Întrebați-l ce îi place să facă, 
ce nu îi place, rugați-l să vă povestească de ce a fost important să
meargă la școală, care au fost cele mai plăcute momente și cele care 
l-au dezamăgit. Încercați să rețineți felul cum vorbesc, tonalitatea
vocii, poziția corporală și să înțelegeți filozofia lor de viață.
Aveți opțiunea de a-i filma cu telefonul în timpul interviului
pentru a putea observa și analiza ulterior felul în care sunt.
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Atelierul VI

Materiale necesare:

• Tablă / Flipchart
• Post it-uri
• Creioane / Pixuri
• Coli de hârtie 

Timpul necesar:

Aproximativ două ore, timpul variază în funcție de 
numărul de participanți și de disponibilitatea copiilor  
de a se implica

Durata Instrucțiuni Recomandări
suplimentare

10
minute

Colegul meu 
Participanții formează un cerc. Li se oferă 10 minu-
te să-și observe în detaliu colegii (culoarea ochilor, 
lungimea părului, tipul de cercei, numărul dungilor 
de pe tricou, culoarea pantalonilor, tipul de încăl-
țăminte). 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?

20 de 
minute

Diferențe
Participanții sunt așezați în două șiruri, față în față. 
Fiecare trebuie să îl observe pe cel din fața lui. Ambe-
le 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.  
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Durata Instrucțiuni Recomandări
suplimentare

20 de
minute

Interviul
Ne așezăm în semicerc, iar unul dintre participanți va ieși 
afară din clasă. În momentul când va intra în clasă, va 
deveni persoana cu care a făcut interviul, imitând vocea și 
poziția corporală. Cei de pe margine îi vor pune întrebări 
pentru a cunoaște persoana nouă care a intrat. După 5 
minute interviul se încheie și alt participant va ieși pentru 
a reintra în pielea persoanei cu care a făcut interviul. 

10
minute

Poreclele de aruncat la coș
Participanții scriu poreclele care le-au fost puse
sau pe care le-au pus altora, pe foi de hârtie. Apoi le 
aruncă la coș. Poreclele sunt, de cele mai multe ori, o 
formă de bullying.

20 de
minute

Improvizație de grup pe tema genurilor de filme: 
acțiune, dragoste, comedie, SF, telenovelă etc. 
Formăm grupuri mici, de 3 sau 4 persoane, dăm 
ca tema SF, le lăsam 1 minut la dispoziție pentru 
a improviza, apoi îngheață / se opresc la semnalul 
coordonatorului. Vine următorul grup și pornește din 
nou improvizația pe următoarea temă, de exemplu, 
telenovelă, din poziția celor dinainte.

10
minute

Fraza buclucașă 
Un jucător spune un cuvânt, al doilea spune același 
cuvânt și adaugă altul nou, dar care sa aibă logica lângă 
primul, al treilea va spune primele 2 cuvinte și va adău-
ga un altul.  Jocul continuă până se încurcă cineva.

 
Îmbunătățește 
memoria

20 de
minute

Barca și meseriile 
Ne imaginăm următoarea situație: ne aflăm pe o
barcă ce se îndreaptă spre o insulă pustie. 
Fiecare jucător va mima o meserie care ar ajuta 
grupul să supraviețuiască pe  insula pustie, fiindcă 
barca va naufragia. Acea barcă e supraîncărcată și 
cineva trebuie dat jos, așa că vor încerca să arate 
cu argumente că meseria fiecăruia e importantă pe 
insula pustie. La final votează 4 sau 5 meserii cu care 
să supraviețuiască pe o insulă pustie.

Stimulează
imaginația
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Atelierul VII

Materiale necesare:

• Tablă / Flipchart
• Post it-uri
• Creioane / Pixuri
• Coli de hârtie 

Timpul necesar:

Aproximativ două ore

Durata Instrucțiuni Recomandări
suplimentare

50 de
minute

Free flow 

Toată lumea scrie pe foaie următoarele
propoziții: 

La școală aș fi vrut să intervin atunci când…

La școală m-am simțit neîndreptățit atunci când…

La școală m-am simțit discriminat atunci când…

Plecând de la una dintre frazele de mai sus, vor 
trebui să scrie timp de 10  minute, fără să lase 
pixul jos, gândurile și emoțiile pe care le simt 
povestind situațiile cu care s-au confruntat sau 
la care au fost martori de-a lungul timpului. 

Astfel vom sonda 
problemele cu care 
participanții s-au 
confruntat sau se 
confruntă în
prezent.
Acest exercițiu 
reprezintă
fundația
scenariului pe 
care îl vom elabo-
ra în continuare 
cu ajutorul celor 
două exerciții care 
urmează și care au 
ca miză analizarea 
problemelor
identificate cu
scopul de a găsi 
soluții pentru
preîntâmpinarea
și combaterea
acestora. 
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Durata Instrucțiuni Recomandări
suplimentare

40 de
minute

Arhitect

În baza poveștilor pe care le-au scris, partici-
panții vor avea posibilitatea, pe rând, să creeze 
din statui vivante, o imagine reprezentativă pen-
tru povestea pe care au scris-o.  Arhitectul, cum 
va fi denumit cel care creează imaginea, începe 
exercițiul prin a citi situația cu care s-a confrun-
tat. Apoi va modela / așeza colegii, punându-i în 
diferite poziții, dar fără să folosească limbajul 
verbal, astfel că nimeni în afară de arhitect nu 
va ști ce personaj reprezintă din povestea pe 
care au auzit-o. La o bătaie din palme, statuile 
se vor activa și vor avea posibilitatea să dezvolte 
și continue situația, bazându-se pe improvizație.

Acest exercițiu ne 
va ajuta să contu-
răm scenariul și să 
facem trecerea spre 
următorul exercițiu 
de Teatru Forum.
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Atelierul VIII

Teatrul Forum, așa cum spune și numele, este o formă de teatru prin 
care ni se oferă posibilitatea să dezbatem idei și opinii și să căutăm 
împreună soluții sau modele de acțiune potrivite pentru situațiile 
cu care se confruntă participanții noștri. Pe baza textelor scrise și 
improvizate la exercițiul anterior (Arhitectul) vom improviza o scenă 
de teatru. SpectActorii, așa cum sunt denumiți spectatorii în Teatru 
Forum, sunt ceilalți participanți la atelier care vor sta pe margine, 
doar că de data aceasta vor avea posibilitatea să intervină. După 
finalul scenei, Jokerul, care va fi unul dintre traineri, va identifica 
împreună cu spectActorii care au fost formele de abuz / raport de 
putere inegal / formele de discriminare etc pe care le-au sesizat. Le 
va cere spectActorilor și să identifice care este victima, agresorul, 
aliații victimei și a agresorului, persoanele neutre (care nu intervin).  
La finalul discuției, scena se va relua, dar de data aceasta spectActorii 
vor avea ocazia să intervină și să schimbe situația. Printr-o bătaie din 
palme, spectActorii pot să înghețe scena și să vină pe scenă pentru a 
înlocui unul dintre personaje, dar niciodată agresorul. 

Prin acest exercițiu, participanții pot testa soluții la unele probleme 
reale, soluții pe care uneori nu au avut ocazia să le testeze în realitate. 
Chiar dacă participanții nu vor găsi soluții sustenabile de schimbare, 
prin acest atelier ne propunem să îi provocăm să reflecteze la ideea că 
schimbarea vine și de la ei și să conștientizeze că trebuie să acționeze 
și să schimbe status quo-ul. 

Ghidul de față schimbă accentul de la caracteristicile indivizilor la 
inechitățile sociale bazate pe rasă, clasă, gen și orientare sexuală, 
astfel încât elevii să dezvolte dispoziții și abilități în comunitățile 
lor școlare, care ar putea duce la implicare și  participare activă în 
schimbarea socială.  
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Atelierele IX, X, XI, XII

În aceste ateliere se repetă scenele de teatru și se lucrează, 
testează, găsesc în continuare soluții și instrumente de combatere a 
mecanismelor de opresiune / bullying. Coordonatorul doar va ghida 
discuțiile, fără a interveni în găsirea soluțiilor. Repetițiile pornesc de 
la scenariile prestabilite și, pe această structură, se improvizează textul.

În funcție de timpul pe care îl aveți la dispoziție, puteți să mai utilizați 
și jocuri / exerciții dintre cele pe care le-ați parcurs deja sau dintre 
cele de mai jos: 

HÂRTIA

Fixăm pe perete, la înălțimea ochilor, o coală de hârtie; pe rând, fixăm 
centrul ei cu degetul, la o distanță de câțiva pași, închidem ochii și ne 
îndreptăm cu degetul înainte spre a atinge mijlocul colii de hârtie.  

MONEDA

Se formează două echipe egale. Se așază scaunele față în față. De 
exemplu, dacă avem 10 participanți, două rânduri de câte cinci. Dacă 
numărul de participanți nu este egal, unul dintre ei va fi persoana care 
va arunca moneda. Participanții stau pe scaune ținându-se de mână cu 
cei din dreapta și din stânga.

La fiecare dintre capete va fi așezat câte un scaun. Pe unul dintre ele va 
sta persoana cu moneda iar în capătul celălalt va fi pe scaun o sticlă de 
plastic de 0.5l. Cei doi care sunt cel mai aproape de persoana care are 
moneda vor sta cu ochii deschiși, iar ceilalți cu ochii închiși.

Moneda va fi aruncată în aer, iar la căderea în palma celui care o 
ține, dacă va fi pe partea cu banul, cei doi care au ochii deschiși vor 
trimite un impuls celui din partea dreapta, care va trimite la rândul lui 
impulsul, astfel că cei din marginea cu sticla, la primirea impulsului,  
vor trebui să prindă în mână sticla. Primul care va prinde sticla va 
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aduce un punct echipei sale. Dacă moneda va fi cădea pe partea cu 
stema, dar participanții și-au trimis impuls, echipa care va apuca sticla 
va aduce un punct echipei adverse. La fiecare rundă, persoanele din 
margine vor schimba locurile, astfel că toți vor trece prin rolul de a 
trimite primul impuls sau de a prinde sticla.

MĂRUL 

Începem cu mișcare browniană, la o bătaie din palme ne oprim- 
înghețăm, la a doua „vedem” mărul, la a treia îl apucăm, la a patra îl 
aruncăm, iar la a cincea pornim, ne continuăm drumul. În momentul 
în care au fost înțeleși pașii, alternăm ritmul… putem avea 3 bătăi 
consecutive.

STICLA

Luăm o sticlă de plastic de 0,5, marcăm cu creta pe podea un cerc mic 
în care să stea sticla, formăm 2 echipe egale ca și componență. 

Doi cate doi se așază la un număr prestabilit de pași, de o parte și de 
alta, iar la o bătaie din palme, care trebuie să-i surprindă, trebuie ca 
unul să ia sticla.

HELP

Formăm un cerc cât mai larg, ne asigurăm că știm numele fiecărui 
participant. Toată lumea stă cu palma întinsă. X pornește spre 
yYcu intenția de a-i da o palmă peste mână (la început trebuie alese 
persoanele cele mai îndepărtate). Cum a pornit X, Y trebuie să 
reacționeze strigându-l pe nume, în acest fel, scapă de palmă. Dacă Y 
nu îl strigă, încasează palma și pornește către Z.
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NINANIA

Stând în cerc, X îl întreabă pe cel din dreapta (Y): „Hello! Do you know 
what’s a ninania?” Y: „No, what’s a ninania?” X: „That’s the ninania”- 
îi arată o mișcare simplă în timp ce toți ceilalți spun „Aaa, that’s the 
ninania” și exemplifică și ei mișcarea.

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.
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