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D E S P R E  
P R O I E C T

Început în noiembrie 2018, proiectul Erasmus + KA2 a durat 2,5 ani, timp în care 5
organizații din 4 țări europene, toate lideri în domeniile lor, s-au reunit pentru a crea un
nou și unic Program Teatral, bazat pe activități de învățare referitoare la teatru,
multimedia și informale. SCRIPT susține și dezvoltă nevoile de învățare și cele
emoționale ale celor mai excluși tineri din Europa.
Cu un concept inovator pentru profesioniștii care lucrează cu tinerii, mai ales cu cei care
se confruntă cu excluziunea socială, cu vârste între 18 și 25 de ani, SCRIPT este un
proiect transversal în capacitatea sa de a lucra într-o mulțime de cadre de mobilizare,
inclusiv dar fără a se limita la instituții pentru delincvenții juvenili, penitenciare, centre de
probațiune și centre comunitare destinate tinerilor.

 Pe parcursul acestui proiect de 2,5 ani, cele 5 organizații principale din Marea Britanie,
România, Grecia și Spania au comunicat cu tinerii excluși din punct de vedere social,
persoane, profesioniști și părțile interesate pentru a dezvolta, testa și implementa, în
colaborare, un set de resurse de învățare informală produse în comun, cu rol de
consolidare reciprocă. Acestea au inclus: 
-Manualul SCRIPT – un program de exerciții teatrale interactive și tehnici multimedia,
care vor crea pentru tinerii supuși excluziunii sociale o platformă unde să-și conceapă,
creeze, realizeze și să-și producă propriul PodPlay.
-ME - Un set de instrumente de auto-validare pentru tinerii participanți care le permite
să-și urmărească progresul și abilitățile dobândite în cadrul programului SCRIPT.
-JOURNEY (CĂLĂTORIA) - O evaluare a impactului pentru practicienii care lucrează cu
tinerii, mediile de asigurare a programului și persoanele interesate care livrează
programul SCRIPT. 
-EQUIP – Un modul de formare pentru practicienii ce lucrează cu tinerii, care oferă
recomandări practice și sugestii pentru a-și pregăti, sprijini și îmbogăți practica atunci
când asigură programa SCRIPT într-o varietate de contexte de informare. 

Pentru mai multe informații despre proiect, resursele sale și organizațiile implicate, vă
rugăm accesați www.scripteu.com sau urmăriți #SCRIPTEU pe Twitter și Instagram,
participați la discuții și împărtășiți experiența dvs. referitoare la programul SCRIPT!

·        
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I N T R O
D U C E

R E
Manualul SCRIPT reprezintă o resursă informală de învățare a exercițiilor teatrale și a
tehnicilor multimedia, pe care specialiștii o pot folosi în munca lor cu tinerii excluși din punct
de vedere social. Acești tineri pot fi de tipul NEET, delincvenți juvenili, pot face parte din
comunități marginalizate, pot fi tineri supuși riscului de comitere a infracțiunilor și, de
asemenea, pot face parte din alte grupuri. Scopul acestui Manual este de a oferi abilitățile și
de a pregăti în mod corespunzător acești tineri pentru a proiecta, crea și produce propriul
Pod Play. Acest manual a fost elaborat în coproducție, de cei 5 parteneri ai proiectului
SCRIPT. 

Cele 21 de activități din acest Manual alcătuiesc un program flexibil, oferind o abordare
personalizată a învățării, pentru a se potrivi unei game largi de nevoi complexe emoționale,
sociale, educaționale, individuale ale acestui grup țintă. De asemenea, activitățile sunt
dezvoltate astfel încât să asigure incluziunea, cultivând în același timp dezvoltarea și
perfecționarea abilităților individuale și de grup. Pentru a genera materiale creative pentru
Pod Play, manualul SCRIPT prezintă o serie de exerciții teatrale în vederea oferirii unui cadru
prin care tinerii pot explora probleme specifice și pertinente pentru ei.

Fiecare exercițiu va asigura participanților diferite competențe reprezentate de următoarele
simboluri: 

Abilități referitoare la sentimentul de inițiativă
 

Abilități sociale și civice
 

Abilități de învățare pentru a învăța
 

Abilități de competențe digitale 
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Cele 21 de activități sunt împărțite în 4 secțiuni - Încredere, Comunicare și
Înțelegere, Crearea conținutului și Gestionarea grupurilor, dispuse într-o
ordine logică care va pregăti participanții cu privire la elementele importante
și abilitățile sociale necesare pentru a produce Pod Play-ul. Faza Creării
conținutului, reprezintă, în mod particular, forța motoare din spatele generării
de conținut creativ pentru Pod Play. Desigur, toate exercițiile din acest
Manual ar putea fi folosite pe tot parcursul procesului și în funcție de nevoile
și interesele participanților. Cu toate acestea, recomandăm urmărirea ordinii
exercițiilor succesive din secțiunea Crearea conținutului. 

În general, Manualul este coprodus de organizații care provin din medii
diferite, astfel încât activitățile pot fi adaptate pentru a fi asigurate pe o
perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă, în vederea satisfacerii nevoilor
unor cadre de livrare individuale, diverse, ca și unor nevoi individuale variate
ale tinerilor participanți. 
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D E S P R E
P O D P L A Y

'Pod-Play', aducem un mediu vechi în secolul al XXI-lea 
Pe durata etapei de cercetare, am solicitat potențialilor participanți să ne
spună ce semnifica termenul 'Radio Play' (Teatru radiofonic) pentru ei.
Rezultatul feedback-ului a transmis echipei noastre SCRIPT de dezvoltare
anumite aspecte la care să reflecteze. Aproximativ 85% dintre participanții
întrebați au spus că nu erau familiarizați cu termenul 'Radio Play' și, mai mult,
majoritatea tinerilor cu care am discutat au sugerat că, în general, 'Radioul'
era un mediu de amuzament învechit și că nu erau interesați de el. După o
anumită cercetare efectuată, nu am fost surprinși având în vedere că 'Radio
Play' reprezintă o formă de amuzament care și-a atins potențialul maxim la
începutul secolului al XX-lea. Putem afirma cu siguranță că tinerii din prezent
sunt mult mai interesați de mediile noi.

Un termen cu care tinerii au rezonat atunci când ne-am desfășurat
cercetarea a fost 'Podcast'. Podcast-ul este una dintre cele mai populare
surse de materiale audio în secolul al XXI-lea. De ce? Podcast-urile pot fi
descărcate. Cercetările au indicat că tinerii accesează podcast-uri în mod
regulat, ca și sub o varietate de forme, inclusiv:

- Podcast-uri sportive
- Știri despre celebrități
- Știri din domeniul politic
- Seriale culinare
- Lifestyle
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Având aceste informații în vedere, echipa SCRIPT a decis să aducă termenul
'Radio Play' sau 'Teatru radiofonic' în secolul al XXI-lea. După multe discuții,
echipa a ajuns la termenul 'Pod-Play', combinând noul mediu al podcast-
urilor cu moștenirea denumirii originale a teatrului radiofonic. Această nouă
denumire a fost testată cu unii dintre tineri și s-a dovedit a fi populară în
cadrul populației țintă a programului SCRIPT.

Deci, ce este un Pod-Play?
Un Pod-Play este o formă de teatru audio unică care prezintă narațiunea într-
un mod original și inovator. Creat să permită utilizatorilor să urmărească firul
narativ nu doar prian ascultarea acțiunii, ci și prin utilizarea imaginației proprii
pentru crearea lumilor respective și prin aducerea lor la viață.

Crearea unui Pod-Play
Crearea unui pod-play are mai multe etape care nu sunt mereu aceleași.
Atunci când se lucrează cu grupurile de tineri pentru care a fost creat
programul SCRIPT, adeseori variatele etape ale procesului creativ pot fi
intercalate, realizate în variate ordini, necesită revizuirea ulterioară sau pot fi
anulate cu totul. De aceea, este obligatoriu ca practicanții să înțeleagă că nu
există nicio metodă ideală sau niciun program la momentul alcătuirii unui
nou pod-play cu un grup de tineri NEAT. Având acest aspect în vedere,
avem câteva sfaturi și indicii care sunt utile la momentul efectuării procesului
de creare a unui Pod-Play personal, unic și inovator:

-Generarea materialului
-Reprezentația
-Înregistrare / Repetiții
-Finalul procesului 
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Generarea materialului:
La momentul creării unui pod-play, unul dintre primele elemente pe care
trebuie să le generăm este o poveste. Pentru a avea un pod-play de ascultat,
mai întâi trebuie să avem o narațiune de spus. 
Generarea materialului nu este întotdeauna foarte ușor de realizat, procesul
începând întotdeauna prin câștigarea încrederii tinerilor, iar acest lucru are
loc prin utilizarea manualului SCRIPT și prin spargerea gheții când este vorba
de interacțiunea cu tinerii noștri. Manualul reprezintă dispozitivul perfect și a
fost creat special pentru ajutarea în mai multe moduri, în cadrul procesului.
Prin urmărirea formulei sugerate din manualul SCRIPT în timp ce sunt
conștienți că poate fi posibil să revină la anumite etape și să repete sau să
adapteze anumite părți ale procesului, participanții vor începe să genereze
scenarii și personaje care vor fi înregistrate în scris, de practicanți, pentru a fi
utilizate ulterior. 

O parte din procesul de generare a materialului reprezintă permiterea
tinerilor să se exprime pe sine prin exercițiile utilizate în cadrul procesului
SCRIPT, permiterea tinerilor să discute ideile sau temele care sunt
importante pentru ei și să-și trăiască viețile pentru a obține o reacție onestă
și puternică din partea grupurilor, ceea ce va crea, inevitabil, o narațiune
puternică de prezentat în cadrul pod play-ului rostrului. 

Reprezentația
Este important de observat că toți participanții vor avea niveluri variate de
încredere, ceea ce semnifică că aceștia pot să nu fie doritori să fie implicați în
etapa efectivă a reprezentației din cadrul procesului. Este vital ca practicanții
să înțeleagă că procesul reprezintă o parte importantă a programului
SCRIPT, iar implicarea tinerilor noștri dezvoltă niveluri noi de încredere și de
relaționare. Unii participanți pot să nu se implice la fel de mult în faza de
reprezentație a programului SCRIPT ca alții, de obicei prin absență, ceea ce
este în regulă, iar elementul vital este ca tinerii noștri să fie toți conștienți că
fac parte dintr-o echipă și că, fără fiecare dintre ei, nu ar exista produsul final
al programului.  
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Încrederea tinerilor este o parte foarte importantă a procesului atunci când
este vorba de înregistrarea / reprezentația pe baza scenariului nostru. Un
sfat foarte bun pentru relaxarea participanților cu privire la reprezentația lor
este că un pod-play nu este o reprezentație live, ci exact opusul. Prin
comunicarea către tineri că pot reîncepe oricând și pot înregistra din nou și
din nou, dacă este nevoie, putem determina relaxarea acestora și le putem
permite să se bucure de procesul de înregistrare a narațiunii lor. Aceasta se
va resimți în produsul final și îi va determina caracterul mai natural.  

Înregistrare și repetiții
Programul SCRIPT este proiectat să fie un instrument care să fie utilizat
pentru asistarea în cadrul activității pentru tineri și astfel, este important să
reținem că nu toate locațiile și centrele unde este implementat proiectul
SCRIPT vor avea acces la un echipament de înregistrare de nivel înalt, iar
procesul nu se va baza pe utilizarea unui studiou de înregistrări. Programul
SCRIPT poate fi implementat și înregistrat prin utilizarea celor mai
rudimentare dispozitive de înregistrare, cum ar fi telefoanele mobile. Putem
reduce totul la elementele de bază, pe durata procesului de înregistrare sau,
pur și simplu, ne putem înregistra pod play-ul în scene, cu ajutorul unui
telefon mobil, și îl putem reda ascultătorilor noștri capitol cu capitol. 
Atunci când avem un articol finalizat în termeni de scenariu, putem repeta
reprezentația pentru pregătirea zilei când va avea loc înregistrarea. Astfel,
este important să reținem că un pod-play este un mediu audio, iar nu vizual,
și deci, este important ca 'actorii' noștri să înțeleagă că nu trebuie să se miște
și să ia parte la o reprezentație ca și cum ar putea fi văzuți de un public.
Elementul vital pentru o reprezentație din cadrul unui pod-play este
expresivitatea care poate fi transmisă prin utilizarea vocii.
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Procesul de înregistrare poate fi simplu sau cât de complex dorim sau
putem utiliza orice ne este pus la dispoziție, prin folosirea oricărei forme de
dispozitiv de înregistrare sau echipament care poate reda, putem obține
efecte audio de pe Internet sau le putem înregistra live, fiind creativi cu
lucrurile din jurul nostru, ceea ce poate da senzația de autenticitate sporită și
naturalețe. 

Câteva dispozitive / programe sugerate de înregistrare sunt:

-un telefon mobil cu opțiune de înregistrare
-un reportofon
-orice formă de dispozitiv ținut în mână, tabletă, laptop cu capacitatea de
înregistrare sau cu un microfon atașat
-unele pod-play-uri care au fost create prin utilizarea unui studiou de
înregistrări au folosit programe cum ar fi Logic pro x sau Pro Tools.

Finalul procesului
La finalul unui proiect SCRIPT, este important ca tinerii implicați să resimtă
mândrie și să se simtă realizați cu privire la ceea ce au produs. Acest lucru
poate avea loc în mai multe moduri. Mai jos, prezentăm câteva moduri în
care liderii proiectului anterior SCRIPT și-au demonstrat aprecierea pentru
cei care au efectuat întregul proces: 

-Un eveniment de audiere, un eveniment în care alți utilizatori ai locației, care
nu au luat parte la proiect, pot veni pentru a asculta pod-play-ul finalizat,
aceasta fiind ocazia pentru participanții noștri să demonstreze ceea ce au
creat.
-O copie pentru participanți – participanții vor primi propriul lor CD cu o copie
a produsului lor finit.
-O diplomă acordată participanților pentru demonstrarea mulțumirii. 
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Parteneriatul SCRIPT s-a angajat să respecte un set de Standarde comune
de protejare, pe baza următoarelor domenii: Politici, Oameni, Proceduri și
Răspundere. 

Standardele se bazează pe următorul set de principii:  

-Toți tinerii/adulții vulnerabili au drepturi egale de a fi protejați împotriva
pericolelor.

-Toată lumea are responsabilitatea de a sprijini protejarea tinerilor / a
adulților vulnerabili.

-Organizațiile au îndatorirea de a avea grijă de tineri / adulții vulnerabili cu
care lucrează, cu care se află în contact sau care sunt afectați de activitățile
și operațiunile lor.

-Dacă organizațiile lucrează cu parteneri, acestea au responsabilitatea de a
ajuta partenerii să îndeplinească cerințele minime referitoare la protejare.

-Toate acțiunile referitoare la protecție sunt efectuate prin respectarea
interesului superior al tinerilor / adulților vulnerabili, acesta fiind cel mai
important.

S T A N D A R D E  D E
P R O T E C Ț I E
S C R I P T
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Fiecare organizație are o politică care descrie modul în care aceasta este
angajată pentru prevenirea și reacționarea adecvată la aspectele
referitoare la protejare.
Pe baza programului SCRIPT, politica de protejare este dezvoltată prin
consultarea cu personalul și asociații și, acolo unde este cazul, tinerii /
adulții vulnerabili și comunitățile.

Înțelegeți nivelul de contact sau de impact asupra tinerilor / adulților
vulnerabili pe care îl are organizația dvs. ca parte a activităților sale și a
riscurilor asociate acestora;
identificați ce politici și proceduri ați implementat deja, care să sprijine
protejarea, cum ar fi practicile adecvate de recrutare, ca și definirea
oricăror decalaje;
determinați ce trebuie să includă politica dvs., astfel încât riscurile pentru
copii să fie reduse, dar și politicile și procedurile dvs. organizaționale să
fie consolidate;
identificarea părților dvs. interesate și care trebuie să fie implicate în
dezvoltarea, implementarea și deținerea politicii dvs. 

Nu utilizați politicile de protejare ale altor organizații pentru a le alcătui
pe ale dvs. 
Nu trebuie doar să copiați!
Lucrați alături de un grup de personal relevant pentru dezvoltarea și
diseminarea politicii.
Puneți o versiune a politicii la dispoziția tinerilor / adulților vulnerabili cu
care lucrați.
Nu dezvoltați o politică care să existe doar formal.

Pentru proiectarea politicii dvs. referitoare la implementarea metodologiei
SCRIPT, va trebui să:

Ce trebuie și ce nu trebuie să faceți pentru Standardul 1

S T A N D A R D U L  1 :
P O L I T I C A
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S T A N D A R D U L  2 :
O A M E N I I
Fiecare organizație atribuie responsabilități și așteptări clare personalului
și asociaților săi și sprijină aceste persoane pentru a le înțelege și pentru
a acționa prin respectarea lor.
Toate persoanele asociate unei organizații trebuie să cunoască cum se
menține siguranța tinerilor / a adulaților vulnerabili și cum să fie
implementate oportunități de învățare adecvate pentru dezvoltarea și
menținerea atitudinilor, abilităților și cunoștințelor necesare în scopul
menținerii siguranței copiilor.
Pe baza programului SCRIPT, organizațiile trebuie să numească o
persoană care să fie responsabilă pentru asigurarea faptului că măsurile
de protejare sunt integrate în întreaga organizație și care să acționeze ca
punct central. Acest rol trebuie să reflecte natura și structura organizației,
iar persoana trebuie să aibă suficientă vechime și să beneficieze de
suficient sprijin și de suficiente resurse pentru îndeplinirea rolului.
La fiecare nivel adecvat sau în fiecare mediu adecvat, trebuie să existe o
persoană sau persoane numite cu care persoanele să poată discuta
despre aspectele referitoare la protejarea copiilor. Reprezintă bună
practică identificarea persoanelor desemnate în cadrul organizației dvs. și
ca toată lumea să cunoască modalitatea de contactare a acestora. 

-Asigurați-vă că toate persoanele sunt conștiente de riscurile potențiale,
de politicile dvs. de protejare și de obligațiile lor de a îndeplini cerințele
din respectivele politici.
-Discutați deschis cu partenerii și copiii și familiile despre ceea ce
încercați să realizați cu ajutorul măsurilor de protejare și aflați ce
provocări pot deriva și cum puteți coopera pentru a le depăși.
-Nu presupuneți că toți cei care lucrează cu tinerii / adulții vulnerabili
sunt în siguranță sau nu-i vor răni în niciun fel.

Ce trebuie și ce nu trebuie să faceți pentru Standardul 2:
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S T A N D A R D U L  3 :
P R O C E D U R I
Fiecare organizație creează un mediu sigur prin implementarea
procedurilor de protejare care sunt aplicate în cadrul întregii organizații 
Organizațiile duc la îndeplinire activitățile locale de cartografiere pentru
asigurarea informațiilor asupra măsurilor luate cu privire la aspectele
juridice, bunăstare și protecția copiilor.
Evaluările riscurilor privitoare la protejare, ca și a strategiilor de atenuare
a acestor riscuri sunt încorporate în procesele existente de analizare a
riscurilor, de la toate nivelurile.
Măsurile de protejare sunt integrate în procesele și sistemele existente
(planificare strategică, bugetare, recrutare, gestionarea ciclului
programului, gestionarea performanțelor, achiziții, acorduri cu partenerii
și sisteme de management etc.).
Este dezvoltat un proces de raportare și reacționare referitor la incidente
și îngrijorări, acesta fiind adecvat la nivel local.
Doar publicarea unui angajament pentru a menține toți tinerii / adulții
vulnerabili în siguranță nu va inspira schimbările necesare în cadrul unei
organizații. Măsurile de protejare a copiilor trebuie să fie integrate în
cadrul sistemelor, proceselor și operațiunilor unei organizații în vederea
asigurării siguranței în aceasta.
Acest Standard ajută organizațiile să ia măsurile adecvate pentru
integrarea cerințelor referitoare la protejare și pentru asigurarea faptului
că acțiunile sunt relevante din punct de vedere global și
corespunzătoare, la nivel local.

Fiți clar cu privire la domeniul de exercitare a controlului și
responsabilitățile dvs. Atenuați riscurile pe care le puteți controla.
Nu vă gândiți că veți împiedica toate abuzurile posibile. Modul în care
reacționați la abuz este la fel de important ca împiedicarea acestuia.
Adoptați o strategie de îmbunătățire continuă. Nu vă gândiți că veți avea
totul implementat și organizat peste noapte.
Colaborați cu alte organizații care vă pot sprijini măsurile de protejare. Nu
încercați să faceți totul pe cont propriu! 

Ce trebuie și ce nu trebuie să faceți pentru Standardul 3:

ERASMUS+ Proiectul numărul 2018-2-UK01-KA205-048387
Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie un acord cu privire la

conținuturile acesteia care reflectă doar opiniile autorilor. Comisia nu poate fi considerată responsabilă
pentru niciun fel de utilizare a informațiilor conținute în prezentul document. 
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S T A N D A R D U L  4 :
R Ă S P U N D E R E  

Organizația monitorizează și analizează măsurile de protejare proprii și
reacționează prin respectarea liniilor directoare. 
Implementarea politicilor și procedurile de protejare a copiilor este
monitoriză în mod regulat. Învățarea din experiență determină analizarea
politicilor și schimbarea măsurilor de protejare.
Politicile și practicile sunt analizate la intervale regulate, ca și evaluate
oficial de un evaluator / auditor extern, la fiecare trei ani. Raportarea nu
trebuie să se concentreze doar pe numărul de cazuri care au fost aduse
în atenția organizației sau care sunt gestionate.
Trebuie să includă modul în care sistemele și procesele dvs. activează
pentru împiedicarea riscului de abuz. Registrul riscurilor din cadrul
organizației dvs. reprezintă un punct de plecare adecvat.
Este important să luați în considerare faptul că organizațiile cred că există
un număr mult mai mic de cazuri suspecte sau reale de abuzuri comise
de personal sau comunități. 
Lipsa raportului este mult mai probabil să semnifice că politice și
procedurile dvs. nu funcționează bine, mai degrabă decât că nu au loc
abuzuri.

Fiți transparent cu privire la informațiile dvs. despre protejare.
Credibilitatea unei organizații rezidă în capacitatea sa de a fi transparentă
și de a reacționa adecvat la îngrijorări. 
Nu vă bazați pe existența unei politici ca măsură de răspundere.
Răspunderea reprezintă asigurarea faptului că politica este
implementată prin intermediul unei game de măsuri de protejare. 

Ce trebuie și ce nu trebuie să faceți pentru Standardul 4:

ERASMUS+ Proiectul numărul 2018-2-UK01-KA205-048387
Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie un acord cu privire la

conținuturile acesteia care reflectă doar opiniile autorilor. Comisia nu poate fi considerată responsabilă
pentru niciun fel de utilizare a informațiilor conținute în prezentul document. 
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A V A N T A J E L E
I M P L E M E N T Ă R I I
S T A N D A R D E L O R
D E  M E N Ț I N E R E A
S I G U R A N Ț E I
C O P I I L O R

Tinerii / Adulții vulnerabili sunt protejați

Respectivele standarde nu pot oferi o protecție completă pentru tineri /
adulții vulnerabili, dar respectarea acestor Standarde minimizează riscul ca
aceștia să fie afectați.

Personalul și asociații organizațiilor sunt protejați 

Prin implementarea acestor Standarde, toți membrii personalului și asociații
vor avea o imagine clară cu privire la cum trebuie să se comporte cu tinerii /
adulții vulnerabili și ce trebuie să facă dacă există îngrijorări referitoare la
siguranța acestora. 

Organizația și reputația sa sunt protejate

Prin implementarea acestor Standarde, organizațiile fac clar angajamentul
lor de menținere a siguranței pentru tinerii / adulții vulnerabili. Standardele le
vor ajuta să progreseze spre cele mai bune practici din acest domeniu.
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1. Denumirea activității: Splat/ Categoria Splat

Explicația:
Toți participanții se așază într-un cerc. Practicantul stă în centrul cercului. Acesta va indica,
aleatoriu, un membru al cercului și va spune cuvântul SPLAT. Această persoană se va feri
cât de repede poate, iar cele 2 persoane de lângă ea trebuie să se indice una pe cealaltă
și să spună cuvântul SPLAT! Prima persoană care spune cuvântul SPLAT este
câștigătoarea, iar cealaltă persoană pierde 1 viață.
Apoi, practicantul indică aleatoriu un al membru al cercului și procedura se repetă. Odată
ce un membru al cercului și-a pierdut toate viețile (acestea sunt, de obicei, 3 dar numărul
se poate modifica având în vedere constrângerile legate de timp), acesta se așază în afara
cercului. Va fi scos din joc, iar restul participanților vor continua să joace. Se va continua
până când vor mai rămâne doar 2 membri. Odată ce avem ultimii doi membri ai cercului,
aceștia vor fi așezați spate la spate și se vor pregăti pentru runda finală. Practicantul va
solicita o categorie de la ceilalți membri ai grupului pe care să o utilizeze pentru ultima
confruntare, "Fruct". Perechea aflată spate la spate va trebui ca, de fiecare dată când aud
practicantul țipând “Fruct”, să facă un pas în față. Odată ce aud ceva țipat care nu este
acest cuvânt, trebuie să se întoarcă cât de repede pot și să spună SPLAT celeilalte
persoane. Prima persoană care face aceasta este câștigătoare. 

CATEGORIA SPLAT:
Un nivel suplimentar poate fi adăugat acestui joc, în funcție de abilitățile grupului. Decât
să strige practicantul cuvântul SPLAT atunci când indică aleatoriu un membru al cercului,
poate utiliza o categorie "SPORTURI CARE FOLOSESC MINGEA", iar persoana indicată se
va feri cât de repede poate, dar de data aceasta, persoanele de lângă ea vor țipa cât de
repede pot ceva ce se încadrează în respectiva categorie, cum ar fi "FOTBAL". Similar
versiunii normale, prima persoana care țipă răspunsul corect este câștigătoare, iar cea mai
lentă persoană își va pierde o viață. De fiecare dată când practicantul indică un participant,
acesta trebuie să strige o categorie diferită.

GESTIONAREA GRUPURILOR
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Câteva reguli:
Dacă cineva strigă, dar nu se află lângă persoana indicată care s-a ferit (acesta fiind numit
STROPITOR ALEATORIU), respectiva persoană își pierde viața.
Dacă persoana indicată de practicant țipă SPLAT/un răspuns, aceasta își pierde o viață.
Dacă persoana indicată de practicant nu se ferește sau se ferește prea încet, aceasta își
pierde o viață.

Utilitate:
Acest joc este util la mai multe niveluri:
Se poate utiliza ca energizant eficient, natura rapidă a jocului determinând antrenarea
corpului și creierului participanților, astfel încât toată lumea se încălzește și este pregătită
pentru activități. 
Acest joc poate fi utilizat la momentele cânt trebuie să controlați jocul. Exercițiul poate fi
utilizat atunci când grupul își pierde concentrarea asupra sarcinilor efectuate și are nevoie
de un reset. Puteți face o pauză de la orice și începe un joc de Splat foarte rapid.
Chiar dacă este un exercițiu cu răspuns rapid, SPLAT poate fi utilizat pentru atragerea
concentrării participanților atunci când se adaugă un nivel CATEGORIE SPLAT. Nevoia de
a gândi rapid și de a obține un răspuns care se încadrează în categorie necesită
concentrare și seriozitate sporite, iar participanții vor trebuie să fie focusați pentru a
câștiga.

Sursa:
No Place Productions’ TOGETHER Program est 2014. Practicanți John Burns, Rachel
Worsley și Carl Cockram

I O 1 - M A N U A L U L  S C R I P T  



2. Denumirea activității: Numere de hârtie

Explicație:

Participanții aranjează scaunele într-un cerc. În centru se află un scaun. Un participant ar
trebui să se ofere voluntar să stea pe scaunul din mijloc. Aceștia sunt "Garda". 
Toți ceilalți participanți stau pe scaune într-un cerc care înconjoară Garda. Practicantul
scrie niște numere pe bucăți de hârtie, astfel încât fiecare participant să aibă un număr cu
excepția gărzii. (de exemplu, dacă sunt 10 participanți în jurul Gărzii, facilitatorul va scrie
numerele 1-10). Numerele vor fi amestecate și distribuite la întâmplare participanților din
cerc. Fiecare participant își verifică numărul. Este important să nu-și spună numărul gărzii.
Garda alege apoi 2 numere, de exemplu 7 și 3. Scopul jocului este ca participanții ale căror
numerele sunt strigate, să lucreze împreună pentru a-și schimba scaunele. Treaba gărzii
este să încerce să afle care participanți au numerele 7 & 3 și să-i împiedice să schimbe
scaunele. Va face acest lucru așezându-se pe unul dintre scaunele goale, în timp ce 7 & 3
încearcă să-și schimbă locurile. Dacă participanții reușesc să-și schimbă locurile, Garda
rămâne în centru. Numerele vor fi luate înapoie de practicant, reamestecate și
redistribuite la întâmplare. Dacă Garda reușește, participantul care a rămas fără scaun va
deveni Gardă.

Utilitate:
Pe măsură ce exercițiul avansează, se încurajează în mod natural participanții să lucreze
împreună ca grup pentru a ajuta participanții ale căror numere au fost strigate, să
reușească. Dezvoltă comunicarea, munca în echipă și concentrarea acestora. Dezvoltă
abilitățile dramatice ale grupurilor, dezvoltând subtilitatea, nuanța, dezvoltarea rolului prin
tehnici de "bluffing", de exemplu prin intermediul altor membri ai grupului, pretinzând că
au numerele strigate pentru a distrage garda, pentru a permite numerelor 7 & 3 să
reușească să facă schimbul. 

Sursă:
No Place Productions’ TOGETHER Program est 2014. Practicanți John Burns, Rachel
Worsley și Carl Cockram
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3. Denumirea activității: Desenează-ți propriul corp

Explicație:

Toți participanții sunt întinși pe podea și se gândesc la corpul lor ca totalitate, precum și la
fiecare dintre părțile acestuia: degetele, capul, gura, limba, picioarele, organele genitale,
ochii, părul, burta, ombilicul, gâtul, coatele, umerii, vertebrele etc. Încearcă să se miște
partea corpului la care se gândesc, ori de câte ori este posibil. După câteva minute de
concentrare, liderul atelierului dă fiecărei persoane o foaie de hârtie (foile de hârtie
trebuie să fie de aceeași dimensiune) și un creion sau stilou (toate de aceeași culoare
dacă este posibil sau altfel, nu lăsați participanții vadă ce culoare au). 
Liderul atelierului cere fiecărui actor să-și deseneze propriul corp pe hârtie, cu ochii strâns
închiși. Odată ce acest lucru este finalizat, liderul atelierului îi roagă pe participanți să-și
scrie numele pe spatele desenelor, cu ochii închiși. Ulterior adună desenele, le aranjează
pe podea în orice ordine și spune tuturor să deschidă ochii și să vină să privească această
expoziție impromptu. 
Îi întreabă ce îi uimește cel mai mult la desene. Există orice asemănări? Cum sunt diferite?
În cele din urmă, liderul atelierului îi invită să încerce să-și identifice propriul desen.

Utilitate:
Acest exercițiu este un element foarte bun de spargerea gheții care poate fi utilizat pe
durata începerii procesului SCRIPT și este util, mai ales, atunci când facilitatorul nu
cunoaște grupului și/sau participanții nu se cunosc între ei. Nu doar că este un exercițiu
amuzant (astfel, dând tonul pentru restul sesiunii), dar se dovedește a fi și o modalitate
extraordinară pentru ca facilitatorul să evalueze subtil dinamica din cadrul grupului.

Sursă:
Augusto Boal "Games for Actors and Non-Actors"
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Î N C R E D E R E

4. Denumirea activității: Cercul numelor

Explicație:
Participanții stau în cerc, inclusiv facilitatorul. Mergând în sensul acelor de ceasornic,
fiecare participant își spune numele. Aceasta se poate repeta de câteva ori, până când
facilitatorul consideră că toți participanții au început să se familiarizeze cu numele
celorlalți. 
Facilitatorul începe apoi următoarea etapă a exercițiului. Participanții se vor uita la
persoana din fața lor (de exemplu, Stacey). Facilitatorul va iniția contactul vizual, va spune
"Stacey" și va merge spre ea. Până când facilitatorul ajunge la ea, Stacey se va uita în la un
alt participant din fața sa (de exemplu, Joe). Va iniția contactul vizual, va spune "Joe" și va
merge spre el înainte ca facilitatorul să ajungă la ea. Ulterior, facilitatorul ia locul lui Stacey
în cerc în timp ce ea se îndreaptă spre Joe. Până când Stacey ajunge la el și îi ia locul, Joe
va repeta procesul cu un alt participant din fața lui. 

Utilitate:
Acest lucru este deosebit de util la începutul procesului, în special, dar fără limitare,
pentru participanții care nu se cunosc foarte bine. Ajută participanții și facilitatorii să învețe
numele celorlalți și să "spargă gheața" în rândul grupului. 
Promovând contactul vizual, păstrarea calmului sub presiune și dezvoltarea
competențelor de memorie, acest exercițiu dezvoltă încrederea participanților, atât în   
sine, cât și în grup ca întreg.

Sursă:
No Place Productions’ TOGETHER Program est 2014. Practicanți John Burns, Rachel
Worsley și Carl Cockram
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5. Denumirea activității: Drama Nein Danka

Explicație:
Participanții formează un cerc. Facilitatorul începe prin a privi persoana care se află în
dreapta sa (persoana A) în cerc și îi spune cuvântul "TU". Persoana A se uită, apoi, la
persoana din dreapta sa (Persoana B) și spune cuvântul "TU" și așa mai departe până când
toți cei din cerc au spus cuvântul "TU". Odată ce "TU" s-a întors la facilitator, se continuă.
De data aceasta, atunci când Facilitatorul spune "TU" persoanei A, persoana A răspunde
Facilitatorul "EU?". Persoana A se întoarce apoi la Persoana B și spune ”TU”. Persoana B va
răspunde persoanei A cu "EU" ?, apoi se întoarce către persoana C și spune "TU" și așa mai
departe până când cercul este complet și se întoarce la Facilitator. Următorul nivel de
adăugat este, ca răspuns la "TU", Persoana A va spune "Nu am fost eu, eu am fost ... .." și va
crea o scuză. De exemplu: "Nu am fost eu, eu îmi plimbam câinele pe lună". Apoi se
întoarce către Persoana B și spune "Ai fost tu". Și Persoana B va crea o scuză și așa mai
departe până când toți cei din cerc au spus o scuză imaginară.

Utilitate:
Acest exercițiu este destinat participanților care nu au încredere în sine sau care sunt
sceptici în ceea ce privește abilitatea lor de a interpreta. Facilitatorul ar trebui să explice la
sfârșitul exercițiului că fiecare "scuză" pe care au inventat-o, a reprezentat "interpretarea"
și “improvizația" participantului. Ar trebui subliniat faptul că fiecare participant tocmai "a
interpretat" și, prin urmare, toți au abilitățile necesare pentru a fi membri valoroși ai
procesului creativ.

Sursa:
No Place Productions’ TOGETHER Program est 2014. Practicanți John Burns, Rachel
Worsley și Carl Cockram.
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6. Denumirea activității: Îmi împachetez valiza.

Explicație:
Acest exercițiu se bazează pe tehnicile de exprimare a limbajului corporal și a gesturilor și
își propune ca participanții să obțină abilități interpretative de bază și să memoreze
diferitele gesturi făcute de ceilalți participanți, ca și să le repete. Acest exercițiu propune
tuturor participanților să stea într-un cerc și să-și imagineze că în centrul cercului există o
valiză imaginară. Primul participant începe prin a spune: "Îmi fac valiza și pun...” iar când
menționează obiectul, un articol de îmbrăcăminte etc., pe care el/ea îl ia, face un gest. De
exemplu, dacă el/ea alege să ia ochelarii, face gestul de a-și scoate ochelarii și de a-i
pune în valiză. Următorul participant la stânga sa va continua spunând: "Îmi fac valiza și îmi
iau ochelarii și ..." și face din nou gesturile. Prin urmare, se acumulează obiectele și
lucrurile care trebuie puse în acea valiza imaginară, cu gesturile lor corespunzătoare, iar
exercițiul se termină odată ce toți participanții au adăugat un element în valiză.

Utilitate:
Acest exercițiu este mai adecvat pentru grupurile cu o medie de vârstă redusă, din cadrul
grupului de utilizatori ai programului SCRIPT. Este o activitate amuzantă și este utilă, în
special, la începutul procesului SCRIPT ca exercițiu de spargerea gheții. De asemenea,
permite facilitatorului să evalueze dinamica grupului. 

Sursă:
https://es.scribd.com/document/103112721/Juegos-Dramaticos-Para-Adolescentes
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7.7. Denumirea activității: Urmele bunicii 

Explicație:
În acest exercițiu, un membru al grupului este numit pentru a sta la un capăt al camerei,
cu spatele întors restului grupului. Această persoană este cunoscută ca BUNICA. Restul
grupului formează o linie în jurul camerei, de 10-15m (distanța depinde de dimensiunea
camerei). Odată ce toată lumea este pregătită, grupul începe să se miște spre BUNICĂ, la
celălalt capăt al camerei. Pe măsură ce fac aceasta, și respectiva persoană se poate
întoarce cât de repede și brusc dorește, dar atunci când face aceasta, persoanele care
avansează spre ea trebuie să rămână într-o anumită poziție și să se prefacă că sunt statui.
Această poziție trebuie să reflecte o acțiune a persoanelor alese. BUNICA poate întreba,
ulterior, fiecare persoană "Ce faci?", dacă poziția adoptată nu reflectă acțiunea pe care o
indică verbal (adică, dacă plimbă câinele dar nu demonstrează aceasta si fizic) sau dacă
se împleticesc, astfel că va trebui să revină în capătul celălalt al camerei și să avanseze,
din nou, spre BUNICĂ, odată ce aceasta se întoarce cu spatele. 
De fiecare dată când BUNICA se întoarce, fiecare participant trebuie să adopte o poziție
care să indice o acțiune diferită, una pe care el/ea sau ceilalți participanți au făcut-o
anterior. Prima persoană are ajunge linia unde se află BUNICA este câștigătorul.
Practicantul va solicita, ulterior, un alt voluntar care să joace rolul BUNICII. 

Utilitate:
Acest exercițiu este adecvat pentru toate vârstele și poate fi asigurat în locul sau pe lângă
exercițiului “Îmi fac valiza”. Urmeze Bunicii reprezintă un exercițiu foarte bun care permite
participanților să se exprime la nivelul la care doresc. Acest joc este condus complet de
participanți deoarece ei aleg ce poziție să adopte și ce activitate se prefac că efectuează.
Prin permiterea participanților să aleagă și să fie cât de expresivi sau inventivi doresc, se
permite grupului să acționeze cu privire la temele care sunt relevante pentru propria lor
călătorie și propriile lor experiențe de viață.

Sursa:
No Place Productions’ TOGETHER Program est 2014. Practicanți John Burns, Rachel
Worsley și Carl Cockram.
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8. Denumirea activității: Paznicul cheilor 

Explicație:
În acest exercițiu, practicantul roagă o persoană să stea într-un capăt al camerei, cu
spatele întors la restul participanților, iar respectiva persoană va fi PAZNICUL. Mai multe
chei sunt plasate în spatele paznicului, la picioarele sale (sau oricare alt obiect mic care vă
este disponibil și care poate reprezenta ‘cheile’). Restul grupului se aliniază la celălalt
capăt al camerei. Odată ce toată lumea este pregătită, grupul începe să avanseze spre
chei. Participanții pot doar să se miște atunci când PAZNICUL este întors cu spatele.
PAZNICUL se poate întoarce atunci când dorește. Atunci când face aceasta,  grupul
rămâne într-o poziție de statuie. Dacă oricine se mișcă, PAZNICUL îl poate trimite la
începutul, la linia de pornire, și respectiva persoană se poate mișca din nou atunci când
PAZNICUL se întoarce cu spatele. Obiectivul jocului este ca grupul să ia cheile din spatele
PAZNICULUI și să revină din nou la linia de pornire, fără ca PAZNICUL să știe cine a luat
cheile. 
Odată ce grupul are cheile, aceștia trebuie să utilizeze o tehnică de inducere în eroare și
lucru în echipă pentru a duce PAZNICUL pe un drum greșit pentru găsirea cheilor. Odată
ce grupul are cheile, participanții pot începe să se miște înapoi, spre linia de pornire. Se
aplică aceleași reguli. De fiecare dată când PAZNICUL se întoarce, grupul trebuie să
rămână nemișcat. Grupul are anumite momente scurte când spatele PAZNICULUI este
întors, pentru a trece cheile de la o persoană la alta și de a ajunge mai aproape de linia de
pornire. Odată ce participanții încep să se miște înapoi spre linia de pornire, PAZNICUL are
3 posibilități de a ghici cine deține cheile. Poate ghici la orice moment. Odată ce a ghicit
corect sau grupul a dus cheile cu succes înapoi la linia de pornire, practicantul va solicita
unui alt participant să se ofere voluntar pentru a fi PAZNICUL și jocul începe din nou.

NOTĂ: Obiectivul acestui joc este lucrul în echipă și abilitățile, prin ajungerea cât de
repede posibil la linia de pornire, odată ce aveți cheile și spatele PAZNICULUI este întors.
NU SE PERMITE ARUNCAREA CHEILOR!
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Utilitate:
Acest exercițiu promovează activitatea în echipă. Toți participanții trebuie să lucreze unitar
pentru realizarea scopului de returnare a cheilor la linia de pornire. Astfel, grupul trebuie
să conlucreze și să aibă o conștiință unică pentru atingerea acestui scop.
Comunicare – Pentru a duce cheile înapoi la linia de pornire, participanții noștri trebuie să
utilizeze anumite abilități de diversiune și de asemenea, să se asculte unii pe alții pentru a
ști unde sunt cheile și care dintre ei le va lua. Pentru realizarea acestor obiective,
participanții trebuie să comunice rapid și concis în scopul menținerii caracterului ascuns al
cheltuielilor și evitării de a fi prinși de PAZNIC. Acest exercițiu necesită un contact foarte
minim între participanți. Unica dată când participanții se apropie este atunci când trec
cheile de la unul la altul, astfel încât acest joc poate fi jucat în aproape orice mediu, cu
oricâți participanți, având în vedere că nu necesită atingerea care poate să nu fie adecvată
participanților care au avut experiențe traumatizante, în trecut.
Creativitate – Participanții noștri trebuie să acționeze într-un anumit mod, prin încercarea
de a indica PAZNICULUI că au cheile, chiar dacă nu le au, astfel încât acesta să pornească
pe o pistă falsă, spre deosebire de cea unde se află cheile în realitate. Astfel, participanții
noștri se află la un nivel incipient de reprezentație și încep deja să utilizeze tehnica de joc
actoricesc, în timp ce se implică în acest joc. Paznicul cheilor promovează liniștea.
Alergarea înapoi spre linia de pornire și aruncarea cheilor nu sunt permise în cadrul
acestui joc. Astfel, participanții trebuie să aloce timp suficient pentru returnarea cheilor la
linia de pornire și utilizarea abilităților de creare a diversiunilor. 

Sursa:
No Place Productions’ TOGETHER Program est 2014. Practicanți John Burns, Rachel
Worsley and Carl Cockram.
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9. Denumirea activității: Mașina ritmurilor 

Explicație:
Un actor merge în mijloc și își imaginează că este o parte mobilă a unei mașinării
complexe. Începe să facă o mișcare cu corpul său, o mișcare mecanică, ritmică și să
scoată un sunet aferent. Toată lumea urmărește și ascultă, în cerc în jurul mașinii. O altă
persoană se alătură și mai formează o piesă (cu propriul corp) la acest aparat mecanic, cu
o altă mișcare și un alt sunet. O a treia persoană, urmărindu-le pe primele două, se alătură
și face același lucru, astfel încât, în cele din urmă, toți participanții să fie integrați în
această mașină, care este o mașină sincronizată, multiplă. Când toată lumea face parte
din mașină, liderul atelierului cere primei persoane să-și accelereze ritmul - toți ceilalți
trebuie să urmeze această modificare, deoarece mașina este o entitate. Când mașina este
aproape de explozie, liderul atelierului cere primei persoane să se relaxeze, să
încetinească treptat, până când, în ritmul lor, întregul grup se oprește împreună. Nu este
ușor să se oprească concomitent, dar este posibil. Pentru ca totul să funcționeze bine,
fiecare participant trebuie să încerce să asculte tot ce aude. 

Utilitate:
Utilitatea principală a acestui exercițiu este de a dezvolta abilitățile de comunicare din
cadrul grupului, ca și de a dezvolta coeziunea grupului, ceea ce poate fi extrem de
necesar la momentul dezvoltării conținutului creativ și înregistrării pod-play-ului.

Sursă:
Augusto Boal "Games for Actors and Non-Actors"

COMUNICARE ȘI ÎNȚELEGERE 
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10. Denumirea activității: Ghicește liderul 

Explicație:
Toți participanții se așază într-un cerc, cu excepția unuia singur. Această persoană
părăsește camera. Vom numi respectiva persoana GHICITORUL.  În timp ce ghicitorul este
plecat din cameră, cercul numește o persoană care să fie LIDERUL (ghicitorul nu va ști
cine este liderul). 
Odată ce liderul este ales, ghicitorul revine în cameră și se așază în mijlocul cercului. La
acest moment, liderul începe să efectueze mișcări subtile pe care restul participanților,
din cerc, trebuie să le copieze. Treaba ghicitorului este de a analiza cercul și apoi, de a
ghici cine conduce restul cercului (ghicitorul are 3 încercări pentru identificarea liderului).
Restul grupului trebuie să colaboreze pentru a îngreuna cât mai mult treaba Ghicitorului
de identificare a Liderului. Dacă ghicitorul nu identifică cu succes liderul după 3 încercări,
liderul va spune cine este. Persoana care a condus cercul, în cadrul rundei anterioare, va
pleca din cameră și își va asuma rolul de ghicitor. Apoi, cercul va numi un nou lider și
procesul va începe din nou. În acest joc, cel mai bine este să explicați participanților că
totul rezidă în subtilitate. Adică, dacă liderul se află exact lângă dvs., atunci când vă uitați
la el pentru a-i vedea acțiunile, îi veți deconspira identitatea. Cel mai bine, este să utilizați
celelalte persoane ca instrumente, să vă uitați la întregul cerc și să utilizați fața unei
persoane care se află în fața liderului, ca o oglindă. 
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UUtilitate:
Acest exercițiu este foarte util în multe moduri:
“Ghicește liderul” este un joc excelent de încălzire, este un joc în care fiecare membru al
grupului se poate implica, iar participanții care doresc să-și asume mai multe roluri, pot
face aceasta prin oferirea ca voluntar pentru rolurile GHICITORULUI sau LIDERULUI.
Membrii mai timizi ai grupului, care cred că nu doresc să iasă în evidență, se pot implica și
ei. Acest joc poate fi jucat oriunde deoarece nu necesită o încăpere mare, iar prin crearea
unui cerc mic și prin adoptarea unui joc stativ, nu trebuie să ne mișcăm prea mult și să
utilizăm un spațiu mare. Ghicește liderul este un mod bun de a promova concentrarea, la
nivel individual și la nivel de grup. Elementul lucrului în echipă al jocului, prin necesitatea
de mișcare ca unitate și de reflectare a persoanelor între ele, promovează o coeziune
între toți participanții din cadrul cercului. La nivel individual, fiecare participant trebuie să
joace rolul repartizat într-o ordine, prin corelarea cu ceilalți membri ai cercului și prin
identificarea celui mai bun mod în care pot reflecta liderul fără deconspirarea identității
acestuia. De asemenea, GHICITORUL necesită adoptarea unui anumit nivel de
concentrare și de activitate de detectiv pentru identificarea LIDERULUI. 

Sursa:
No Place Productions’ TOGETHER Program est 2014. Practicanți John Burns, Rachel
Worsley and Carl Cockram.
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11. Denumirea activității: Ghicește emoția

Explicație:
Facilitatorul trece în scris mai multe emoții, pe diferite bucăți de hârtie, cum ar fi de
exemplu, șoc, suspiciune, fericire, plictiseală, dor, interes etc. Fiecare dintre bucățile de
hârtie diferite vor fi împăturite și amestecate, astfel încât emoțiile scrise pe ele să nu poată
fi văzute. 
Facilitatorul roagă un voluntar să ia una dintre bucățile de hârtie împăturite. Voluntarul
deschide biletul și se asigură că niciunul dintre ceilalți participanți nu poate vedea emoția
pe care a primit-o. Facilitatorul trebuie să ghideze voluntarul. Să-l roage să se gândească
la o situație care ar face o persoană să se gândească la respectiva emoție specifică.
Trebuie să acorde voluntarului 1-2 minute timp de gândire, dacă are nevoie. Atunci când
voluntarul este pregătit, treaba sa este să interpreteze situația respectivă și astfel, emoția
indicată va fi prezentată grupului fără verbalizare. Restul participanților trebuie să
ghicească corect emoția respectivă. După aceea, voluntarul poate explica, dacă dorește,
situația fictivă pe care o  reprezintă. Ulterior, facilitatorul va ruga un alt voluntar să aleagă
o altă bucată de hârtie, cu o emoție diferită. 
Facilitatorul trebuie să noteze orice personaje/ lumi/ situații interesate create. 

Utilitate:
Prin ‘reprezentația’ în fața restului grupului, acest exercițiu începe să dezvolte încrederea
în sine a participanților. Prin utilizarea comunicării nonverbale, acesta dezvoltă
expresivitatea emoțională a ‘voluntarului’ și empatia publicului, pe măsură ce se
interpretează emoția reprezentată. Prin utilizarea rețelei  de siguranță a personajelor și
scenariilor fictive, acest lucru are loc într-un mod sigur, responsabil, dar amuzant. În mod
suplimentar, acest exercițiu poate fi utilizat ca instrument pentru crearea personajelor, a
situațiilor și lumilor noi, se dezvoltă elementele necesare pentru crearea pod-play-ului
final. 

Sursa:
No Place Productions’ TOGETHER Program est 2014. Practicanți John Burns, Rachel
Worsley and Carl Cockram.
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12. Denumirea activității: Ce se află într-o denumire?

Explicație:
Prima fază: Muncă individuală
Facilitatorul va conduce o sesiune de brain storming cu participanții, creând o listă a
tuturor 'denumirilor’ pe care le poate avea o persoană pe durata vieții sale cum ar fi, de
exemplu, frate, soră, manager, profesor, prieten etc. Fiecare participant alege unul dintre
aceste denumiri și alcătuiește o propoziție cu el. De aici, fiecare participant se va gândi la
o situație/un scenariu care va include respectiva propoziție. 

A doua fază: Munca în grup
Participanții formează grupuri de 2 sau mai multe persoane (în funcție de dimensiunea
grupului). Fiecare grup decide să interpreteze unul dintre scenariile alese de participanți.
Unele grupuri nu au voie să folosească comunicarea verbală și, prin urmare, trebuie să
interpreteze scena folosind doar limbajul corpului, mimica și gesturile. Alte grupuri pot
comunica doar verbal și nu pot folosi limbajul corpului. Facilitatorul trebuie să decidă ce
grup va face ce activitate.

A treia fază: Interpretare
Fiecare grup își va prezenta rezultatul. În cazul în care participanții doresc, își pot
interpreta din nou scena, prin utilizarea celeilalte metode.

A patra fază: Evaluare
Participanții analizează scenele, încercând să răspundă la următoarele întrebări:
 - Cum se întâlnesc cele două stiluri diferite de acțiune? Cum apar scenele?
 - Similar personajului interpretat, v-ați regăsit voi înșivă într-o situație în care nu ați putut
vorbi din cauza unei anumite emoții?
 - De ce ați ales denumirea respectivă?
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Utilitate:
Această activitate introduce cele două componente de bază ale interpretării: comunicarea
verbală și comunicarea non-verbală. Pentru a demonstra diferența clară, grupurile vor
folosi doar unul dintre aceste moduri de comunicare pentru a spori înțelegerea. În plus,
participanții vor începe să reflecteze asupra emoțiilor lor și vor discuta despre felul în care
descrierile altora le influențează identitatea și dezvoltarea personală. Acest exercițiu
începe, de asemenea, să dezvolte personajele, relațiile și scenariile care pot fi revizuite
din nou, după crearea conținutului pentru Pod Play. 

Sursă:
Programul de psihologie pozitivă
https://positivepsychologyprogram.com/drama-therapy/#activities-drama-therapy

I O 1 - M A N U A L U L  S C R I P T  

https://positivepsychologyprogram.com/drama-therapy/#activities-drama-therapy
https://positivepsychologyprogram.com/drama-therapy/#activities-drama-therapy


13. Denumirea activității: Cum se joacă un basm sau o poveste a comunității. 

Explicație:

Prima fază: Muncă individuală
Acest exercițiu se bazează pe tehnica improvizației care constă în crearea unei scene
dramatice în care anumite personaje dialoghează spontan, ca rezultat al unui anumit
stimul, de exemplu, un cuvânt sau o situație, o piesă muzicală, personaje, obiecte, teme
sau narațiuni și care permite dezvoltarea creativității personale și de grup, a spontaneității,
a comunicării și a exprimării teatrale. Participanților li se cere să povestească o poveste,
un mit sau o legendă a comunității lor, fiind auzită de toată lumea, în timp ce se afundă în
contextul comunității și a diversității acesteia, cunoscând diversele caracteristici ale
obiceiurilor și comportamentelor oamenilor aparținând comunității lor. Dintre toate
poveștile, miturile și legendele povestite, grupul va alege povestea care le-a plăcut cel
mai mult, iar ulterior vor reprezenta această poveste prin scurte scene dramatice. 
Aceste improvizații se pot realiza în moduri diferite, cum ar fi pantomima, utilizând păpuși,
dialogul vorbit sau cântat, în funcție de abilitățile participanților sau după cum se simt mai
confortabil, iar, prin urmare, nu este nevoie de o anumită experiență cu aceste abilități
interpretative.

Utilitate:
Utilizând această tehnică, participanții vor putea:
- Să se familiarizeze cu tehnicile de interpretare de bază și dobândi abilități interpretative.
 - Să-și dezvolte obiceiurile de comunicare față de public.
 - Să încurajeze gândirea critică a participanților.
 - Să susțină participarea activă a tinerilor la dezvoltarea activității. 

Sursă:
https://oleateatro.wordpress.com/arte-y-creatividad/actividades-del-arte-dramatico 
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14. Denumirea activității: Poze de grup

Explicație:
Facilitatorul trebuie să împartă participanții în grupuri mai mici de 2 sau 3 persoane.
Trebuie să spună participanților că fiecare grup va avea la dispoziție 2 minute pentru a
crea o poză. Facilitatorul trebuie să roage grupul, mai întâi, să alcătuiască o poză a unui
obiect, de exemplu o mașină de spălat, un televizor, un automobil. Participanții își pot
folosi doar corpurile proprii pentru crearea imaginii. Nu pot utiliza sunetele. Odată ce au
realizat poza, trebuie să rămână în formația respectivului obiect, ca și cum cineva i-ar
fotografia.
În următoarele 2 minute, o persoană din fiecare grup trebuie să le prezinte celorlalți ‘poza’. 
Odată ce toată lumea a prezentat poza, participanții trebuie să aibă ocazia de a discuta
interpretările între ei, ca și diferențele și asemănările din cadrul fiecărui grup. Facilitatorul
poate repeta această fază a exercițiului, creând diferite ‘obiecte’, până când consideră că
participanții încep să devină mai încrezători în cadrul exercițiului. Facilitatorul trebuie să
reorganizeze grupurile, ulterior, astfel încât acestea să fie puțin mai mari, posibil cu 3-4
participanți în fiecare dintre ele. Același proces este repetat din nou, dar facilitatorul
trebuie să dea participanților 3-4 minute pentru crearea unei imagini a unui mediu, de
exemplu o casă, un oraș, un centru comunitar etc.  Facilitatorul trebuie să ghideze
participanții, să-i roage să se gândească și la diferiți oameni pe care îi putem întâlni în
aceste medii, ca și să-i reprezinte. În următoarele 3-4 minute, unul câte unul, fiecare
persoană din grupuri trebuie să prezinte celorlalți ‘poza’, urmând ca fiecare reprezentație
să fie discutată, alături de persoanele care au interpretat, ca și relațiile/opiniile lor cu și
referitoare la fiecare dintre ei. 
Facilitatorul trebuie să utilizeze orice notițe luate, cu privire la personaje/ lumi/ situații
interesate create pe durata acestui exercițiu.
N.B, Facilitatorul poate da voie participanților să aleagă mediu pe care doresc să-l
reprezinte cu ajutorul unei ‘poze’ dacă consideră că este adecvat, având în vedere
capacitățile participanților. 

.
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Utilitate:
Acest exercițiu este util pentru ca participanții să înceapă să exploreze aspectele sociale
mai vaste, cum ar fi sărăcia, ocuparea forței de muncă etc., dar într-un mod organic. Prin
crearea ‘pozelor’ de medii și prin prezentarea diferitelor persoane pe care le puteți întâlni
în cadrul acestora, participanții nu vor indica doar aspecte sociale importante pentru EI, ci
își vor exprima și opiniile LOR referitor la aceste aspecte. Prin discuții, explorarea
diferitelor interpretări etc., acest exercițiu sporește și toleranța, comunicarea și înțelegerea
participanților cu privire la celelalte persoane. Personajele și relațiile create, ca și
subiectele prezentate și explorate de participanți, pot fi utilizate, de asemenea, ca
element inițial pe care se bazează crearea conținutului creativ pentru pod play.

Sursa:
No Place Productions’ TOGETHER Program est 2014. Practicanți John Burns, Rachel
Worsley and Carl Cockram.
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15. Denumirea activității: Pantoful personajului

Explicație:
Facilitatorul pune un pantof în centrul camerei. Poate fi orice fel de încălțăminte (de
exemplu, pantof sport, stiletto, gheată bărbătească, un tenis uzat etc.).
Apoi, facilitatorul roagă participanții să se gândească cui ar putea să-i aparțină respectivul
pantof…
Facilitatorul trebuie să roage participanții să se gândească la:
- Numele proprietarului pantofului
- Vârsta persoanei
- Aspectul acesteia
- Unde locuiește? În ce oraș? Ce tip de locuință? A locuit întotdeauna acolo? Locuiește
singur? 
- Ce ocupație are persoana respectivă? A avut întotdeauna respectiva ocupație? Dacă nu,
ce activitate a desfășurat anterior?
- Cine sunt prietenii săi?
- Are familie?
- Care sunt speranțele sale?
- Există anumite lucruri pe care le face foarte bine?
ceastă nu este exhaustivă. Facilitatorul poate utiliza aceste puncte pentru a începe
procesul de reflectare, la nivelul participanților, dar trebuie să reacționeze la informațiile
pe care le transmit aceștia și să încerce obținerea mai multor detalii. Cu cât mai multe
detalii sunt transmise despre viața și personalitatea oamenilor creați de tineri, cu atât este
mai bine. Personajele create de tineri, ca și detaliile pe care aceștia le transmit, trebuie
înregistrate în scris, fie de facilitator, fie de tineri, în funcție de nevoile și capacitățile
participanților. Acest exercițiu poate fi efectuat sub forma unui grup mic sau în grupuri mai
mici. Recomandăm ca această activitate să fie repetată prin utilizarea diferitelor ‘tipuri’ de
pantofi pentru a permite participanților să creeze diferite personaje. Facilitatorii și
participanții pot începe, ulterior, să vadă dacă există orice legături potențiale care pot fi
realizate

CREAREA CONȚINUTULUI 

I O 1 - M A N U A L U L  S C R I P T  



De exemplu, pantoful 1 aparține lui Claire, o fată de 18 ani care are 2 frați mai mici de care
are grijă după ce tatăl lor i-a părăsit. 
Pantoful 2 aparține lui Jack, un constructor de 51 de ani care călătorește dintr-un oral în
altul în căutare de muncă.
Personajul Jack ar putea fi tatăl lui Claire?
Ulterior, facilitatorii pot utiliza alte exerciții de ‘crearea conținutului’ pentru explorarea
aceste potențiale legături. Orice legături interesante generate trebuie înregistrate de
facilitatori. 
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Utilitate:
Acest exercițiu este mai util în faza inițială a procesului, pentru participanții care nu au
încredere în sine sau care sunt mai sceptici cu privire la abilitatea lor creativă. Permite
imediat participanților să creeze ‘personaje’ , ‘lumi’ și ‘relații’ complexe care vor începe să
formeze baza pentru scenariile destinate pod play-ului, vor asigura materialul pentru
explorare creativă ulterioară și/sau vor iniția gândirea creativă la nivelul participanților,
care va fi necesar pe întreaga durată a procesului
De asemenea, permite participanților să înceapă să exploreze aspecte care îi interesează
cel mai mult deoarece vor crea în mod natura personaje, situații și relații care să fie
relevante pentru ei.
Facilitatorul trebuie să explice, la finalul primei sesiuni de transmitere a exercițiului către
participanților, că aceștia tocmai au creat un personaj și o lume complexe în care trăiesc și
astfel, toți au gândirea creativă necesară pentru crearea unui Pod Play dramatic și care
determină implicarea publicului. 

Sursa:
Criminal Justice Arts Alliance Conference, 2019. Birmingham, Marea Britanie. 

Criminal Justice Arts Alliance Conference, 2019. Birmingham, UK.

I O 1 - M A N U A L U L  S C R I P T  



16. Denumirea activității: Aruncatul pietrelor

Explicație:

1. Rugați participanții să-și amintească un incident când s-au simțit supărați sau frustrați și
au simțit dorința de a face ceva distructiv. Participanții pot împărtăși aceste gânduri între ei
dacă doresc să facă acest lucru.

2. Facilitatorii improvizează o poziție în care cineva este pe cale să arunce o piatră.
Această poziție reprezintă o persoană extrem de furioasă sau de frustrată.

3. După demonstrație, participanții au 30 de minute (în grupuri diferite, în funcție de
numărul de participanți) pentru a pregăti un scurt joc de roluri, care reprezintă incidentul,
care se termină cu aruncarea pietrei. Se poate acorda o mână de ajutor pentru a contribui
la dezvoltarea jocului de roluri. Întrebările pot fi, de exemplu, următoarele:
• Cine este persoana și spre cine aruncă piatra?
• Ce vrea persoana să realizeze aruncând cu piatra?
• Ce eveniment special a determinat persoana respectivă să arunce cu piatra?
• Care sunt sentimentele persoanei care aruncă piatra înainte să facă acest lucru?

4. Discuții: Se poate folosi un copac-problemă pentru a reprezenta problema, rădăcinile ei
și consecințele actului respectiv. Discuțiile au un rol important, astfel încât întrebările ar
trebui să se concentreze asupra sentimentelor și asupra faptului dacă actul a rezolvat, de
fapt, problema.

Utilitate:
Acest exercițiu nu doar inițiază permiterea participanților de a reflecta asupra propriilor
abilități de comunicare și rezolvare a conflictelor, dar prin explorarea scenariilor de
conflicte diferite, participanții încep să creeze personaje/ relații/ situații/ lumi care pot fi
utilizate la momentul dezvoltării conținutului pentru pod-play. 

Sursă:
Manualul Compass

I O 1 - M A N U A L U L  S C R I P T  



17. Denumirea activității: Cadre înghețate & 5 secunde din viață

Explicație:
Grupul formează un cerc. Facilitatorul cere unui voluntar să intre în centrul cercului și să
rămână nemișcat într-o poziție pe care o dorește. Acest lucru se va face în tăcere, fără ca
voluntarul să spună restului grupului care este acțiunea. Facilitatorul solicită apoi grupului
să se uite la poziție și să se gândească la ceea ce face persoana din centru / orice emoție
pe care aceasta o prezintă. Facilitatorul cere apoi unui alt voluntar să intre în cerc și să
adauge la "cadrul înghețat" o altă poziție nemișcată. Acest proces se va repeta până când
grupul este de acord că "cadrul înghețat" este complet. N.B. Participanții din cerc ar trebui
să creeze un "cadru înghețat", nu mai multe separate. În timp ce voluntarii rămân
"înghețați", facilitatorul apoi atinge unul dintre participanții "îngheți" pe umăr. Participantul
"înghețat" este, astfel "adus la viață". Facilitatorul îi va adresa o serie de întrebări, și anume
ce face personajul lor? Cine sunt ei? Dacă cunosc vreunul dintre celelalte personaje din
"lumea" cadrului înghețat. Ulterior, facilitatorul îi atinge din nou pe umăr, iar participantul
revine în poziția înghețată. Facilitatorul va sublinia celorlalți participanți din cadrul înghețat
că, în ciuda ”acțiunii” lor inițiale pe care au avut-o în minte atunci când au intrat în cerc, ar
trebui să lucreze acum cu "povestea" dată de participantul "dezghețat".
Ulterior, facilitatorul va atinge pe umăr un alt membru al "cadrului înghețat" și îi va adresa
întrebări similare, de ex. ceea ce face personajul său, Cine este, Cum a ajuns să cunoască
celelalte personaje din cadrul "înghețat". Răspunsurile participanților trebuie să
completeze tot ceea ce au auzit pentru a crea o "lume". Acest lucru se va repeta până
când toată lumea din cadrul înghețat este "adusă la viață". 
N.B. Acest exercițiu poate fi utilizat de mai multe ori pentru a genera diverse "lumi" și / sau
"personaje" interesante. Facilitatorul ar trebui să înregistreze în scris personajele/lumile
situațiile interesante create. 
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Utilitate:
Acest exercițiu va începe să dezvolte abilitățile de improvizație ale participanților. Începe,
de asemenea, să permită participanților să creeze "lumi", "personaje" și fire narative care
pot începe să formeze baza poveștii piesei. De asemenea, permite participanților să
înceapă să exploreze aspectele care îi interesează cel mai mult și care vor crea în mod
natural personaje și situații relevante pentru ei. Lucrând unul cu ideile celuilalt și nu
împotriva lor, participanții își vor dezvolta în mod natural abilitățile de comunicare, spiritul
de echipă precum și abilitatea de a face față situațiilor neprevăzute. 

Sursă:
No Place Productions 'PROGRAMUL ÎMPREUNĂ est 2014. Practicanți John Burns, Rachel
Worsley și Carl Cockram
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18. Denumirea activității: Improvizații extinse din cadre înghețate  

Explicație:
Acest exercițiu se va utiliza după exercițiul Cadre Înghețate & 5 Secunde din viață.
Facilitatorul  ar trebui să folosească notițele luate despre personaje / lumi / situații create
în exercițiul Cadre înghețate & 5 secunde de exerciții de viață. Ulterior, facilitatorul va
solicita participanților să dezvolte firul narativ în acest sens. 
Exemplul 1. Într-un cadru înghețat, tinerii au creat 2 personaje care se certau. În cadrul
acestui exercițiu, facilitatorul ar putea cere celor 2 participanți să ne prezinte mai mult
aceste personaje - de exemplu, să exploreze aceste două personaje cu o zi înainte de
ceartă, ce făceau, unde erau acestea, se năștea cearta respectiv? Facilitatorul va solicita
participanților ca, în 15 minute, să dezvolte o scenetă scurtă în care să exploreze acest
lucru. Ulterior, participanții vor reveni și vor prezenta grupului ceea ce au creat. 
Exemplul 2. Într-un cadru înghețat, participanții au creat o "lume" sau un cadru foarte
interesant - de exemplu, o navă spațială. Facilitatorul ar putea solicita unor număr de 4
participanți ca în 15 minute să creeze o altă scenetă pe această navă spațială, fie folosind
personajele din cadrul înghețat, fie personaje noi, fie o combinație între aceste două
opțiuni. Ulterior, participanții vor reveni și vor prezenta grupului ce au creat. N.B. Ca și în
cazul exercițiului anterior, facilitatorii ar trebui să noteze situațiile, relațiile și, foarte
important, dialogul interesant creat de participanți.

Utilitate:
Acest exercițiu este esențial pentru a crea conținutul creativ necesar jocului actoricesc
pentru teatrul radiofonic. Permite participanților libertatea și responsabilitatea de a crea
mai multe narațiuni în profunzime și personaje, ca o echipă. Astfel, participanții vor putea
să-și asume responsabilitatea dezvoltării scenetei, lucrând independent de facilitator.

Sursă:
No Place Productions 'PROGRAMUL ÎMPREUNĂ est 2014. Practicanți John Burns, Rachel
Worsley și Carl Cockram
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19. Denumirea activității: Trans-improvizații

Explicație:
Acest exercițiu se va folosi după Improvizațiile Extinse din Cadrele Înghețate. 
Scopul acestui exercițiu este de a reuni diverse conținuturi creative create pentru a crea o
narațiune. Facilitatorul ar trebui să folosească notițele luate din exercițiile anterioare de
situații, personaje, relații și dialoguri interesante. De exemplu, Exemplul 1 – Facilitatorul
poate cere să vadă cele 2 personaje care s-au contrazis în improvizația 1, să interacționeze
cu un alt personaj din improvizația 2. 
Exemplul 2 - Facilitatorul ar putea dori să vadă un personaj din improvizația 3 (care a avut
loc într-un supermarket) , într-o scenă într-un alt cadru, de exemplu, nava spațială din
improvizația 2. 
Exemplul 3 – Facilitatorul poate cere să vadă personaje din improvizațiile 1, 2 și 3 într-o
scenă, toate în cadrul navei spațiale din improvizația 2. Facilitatorul va solicita participanților
să dezvolte scena în 15-20 de minute, iar ulterior, aceștia se vor întoarce și o vor prezenta
grupului. Ca și la exercițiile anterioare, facilitatorul va lua notițe dar se va concentra pe
dialogul creat de participanți. 
Alternativă – În locul divizării participanților în grupuri mai mici și efectuării activității pe cont
propriu, facilitatorul poate ruga pe toată lumea să lucreze în cadrul fiecărei scene sub
forma unui grup. Facilitatorul trebuie să roage voluntarii să participe la o improvizație.
Restul grupului trebuie să ‘formeze publicul’ care urmărește sceneta. Facilitatorul va ruga
membrii ‘publicului’ să se ofere voluntari pentru ‘primul rând’ și un ‘mediu’ pentru începerea
improvizației. Voluntarii trebuie să utilizeze acest moment ca punct de pornire și să
efectueze improvizații în jurul său. Facilitatorii au luat notițe cu privire la orice
replici/dialoguri interesante generate. 1 sau 2 participanți formează publicul și pot și ei să ia
notițe (în funcție de nivelurile lor de alfabetizare). La finalul fiecărei improvizații, grupul
trebuie să recunoască efortul voluntarilor prin aplaudarea acestora. Trebuie să existe o
ocazie pentru transmiterea feedback-ului constructiv și a discuțiilor din partea membrilor
‘publicului’ – ce elemente ale scenei dorește grupul să păstreze, ce doresc să modifice și
cum va afecta aceasta următoarea improvizație necesară în vederea dezvoltării conținutului
pentru Pod Play.”
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UUtilitate:
Acest exercițiu începe să solidifice narațiunea, personajele și cadrul pentru jocul actoricesc.
Este, de asemenea, un instrument pentru facilitatori pentru a face diverși membri ai
grupului să lucreze împreună, chiar dacă nu au făcut acest lucru anterior. Pe măsură ce
narațiunea începe să devină tot mai clară, acest exercițiu dezvoltă încrederea
participanților. Acest exercițiu permite, de asemenea, facilitatorilor să înceapă să orienteze
participanții spre "rolurile" în care pot să joace cel mai bine. 
Opțiunea alternativă la acest exercițiu este utilă, în special, dacă grupul are probleme cu
activarea pe cont propriu. Această alternativă asigură faptul că toți participanții sunt
implicați în toate scenele, ca și că grupul își menține concentrarea. 

Sursă:
No Place Productions 'PROGRAMUL ÎMPREUNĂ est 2014. Practicanți John Burns, Rachel
Worsley și Carl Cockram
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20. Denumirea activității: Rafinarea narațiunii

Explicație:
Acest exercițiu se va folosi după cel de Trans-improvizații. Facilitatorul ar trebui să
folosească notițele sale despre scenele / personajele interesante create. Facilitatorul ar
trebui să enumere aceste scene, iar împreună cu grupul să le pună într-o ordine,
identificând eventualele lacune din narațiune care ar putea fi completate cu scenele
potențiale pentru a produce piesa finală gata de înregistrare. Ca grup, participanții decid
ce trebuie să se întâmple în scenele "lipsă". facilitatorul va cere membrilor grupului să
lucreze la aceste scene 15-20 de minute. Ulterior, participanții vor prezenta sceneta
grupului. Facilitatorii vor lua notițe despre dialog. În timpul acestei faze, facilitatorii ar
putea dori să revadă scenele dezvoltate anterior pentru a rafina dialogul și pentru a le
permite tinerilor să decidă dacă este necesar să adauge ceva la aceste scene pentru
sceneta finală.
Alternativă – În locul divizării participanților în grupuri mai mici și efectuării activității pe
cont propriu, facilitatorul poate ruga pe toată lumea să lucreze în cadrul fiecărei scene
sub forma unui grup. Facilitatorul trebuie să roage voluntarii să participe la o improvizație.
Restul grupului trebuie să ‘formeze publicul’ care urmărește sceneta. Facilitatorul va ruga
membrii ‘publicului’ să se ofere voluntari pentru ‘primul rând’ și un ‘mediu’ pentru
începerea improvizației. Voluntarii trebuie să utilizeze acest moment ca punct de pornire
și să efectueze improvizații în jurul său. Facilitatorii au luat notițe cu privire la orice
replici/dialoguri interesante generate. 1 sau 2 participanți formează publicul și pot și ei să
ia notițe (în funcție de nivelurile lor de alfabetizare). La finalul fiecărei improvizații, grupul
trebuie să recunoască efortul voluntarilor prin aplaudarea acestora. Trebuie să existe o
ocazie pentru transmiterea feedback-ului constructiv și a discuțiilor din partea membrilor
‘publicului’ – ce elemente ale scenei dorește grupul să păstreze, ce doresc să modifice și
cum va afecta aceasta următoarea improvizație necesară în vederea dezvoltării
conținutului pentru Pod Play.”

I O 1 - M A N U A L U L  S C R I P T  



2Utilitate:
Aceasta este etapa finală în procesul de dezvoltare a Scenariului pentru piesa finală.
Permite tinerilor să exercite un control general asupra conținutului final. Permite
participanților să-și dezvolte răbdarea, perseverența, încrederea în sine și angajamentul –
unii față de ceilalți și întreaga piesă finală. Opțiunea alternativă la acest exercițiu este utilă,
în special, dacă grupul are probleme cu activarea pe cont propriu. Această alternativă
asigură faptul că toți participanții sunt implicați în toate scenele, ca și că grupul își menține
concentrarea. 

Sursă:
No Place Productions 'PROGRAMUL ÎMPREUNĂ est 2014. Practicanți John Burns, Rachel
Worsley și Carl Cockram
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21. Denumirea activității: ECO

Explicație:
Acest exercițiu se bazează pe tehnica improvizației care constă în crearea unei scene
dramatice în mod spontan și servește ca activitate de încălzire. Grupul se va poziționa într-
un rând destins. Oricine se află în față se va mișca într-un ritm care le va permite celor din
spatele să-l/o urmeze. Va fi important ca fiecare participant să urmărească pe cel/cea
care se află în fața lui/ei, astfel încât să producă o mișcare colectivă în efectul de domino.
După câteva minute, prima persoană din rând se va întoarce și tot așa, până când toți
oamenii vor conduce rândul.
Variante posibile:
 După ce toți participanții au trecut prin prima experiență, se pot face 2 sau 3 rânduri
pentru a ocupa întregul spațiu.

Utilitate:

Acest exercițiu este util în mai multe moduri:
-Încălzirea fizică a participanților
-Concentrarea atenției participanților pe sesiune
-Participanții încep să lucreze împreună, ca echipă
-Facilitatorul poate evalua dinamica din cadrul grupului. 

Sursă:
http://improvipedia.blogspot.com/p/juegos-de-impro.html
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