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1. INTRODUCERE 
 

Cortina cade. Spectacolul s-a terminat. Aplauzele dispar. Și apoi.... De ce e 
important să vorbim despre spectacolul pe care l-am văzut? 

Ne uităm la o piesa de teatru specială pentru tineri și realizată de către tineri. 
Scenariul se bazează pe un sondaj efectuat de către tineri despre felul cum acestia 
își trăiesc viața în era Covid-19. Actorii au contribuit activ la realizarea scenariului și la 
dezvoltarea piesei. 

1.1 Teatru Educațional 
 

Noi numim acest tip de teatru Teatru Educațional și este un amestec de training și 
teatru legislativ. Teatrul Educațional are scopul de a conștientiza oamenii (cetățenii) 
din punct de vedere social și politic. Evenimentele actuale au jucat un rol major în 
acest sens. Această formă de teatru se juca de preferință în locurile unde se aflau 
grupurile țintă. Această formă de teatru a apărut în anii 1960. Denumirea de Teatru 
Educațional vine de la faptul că multe trupe de teatru jucau pentru școli, deci 
pentru tineri. 

Teatrul legislativ a fost dezvoltat de Augusto Boal "pentru a oferi publicului 
posibilitatea de a-și exprima opiniile”. Obiectivul este de a deschide un dialog între 
cetățeni și instituțiile statului, astfel încât să existe un schimb de informatii între 
ambele grupuri. Augusto Boal numește acest tip de proces legislativ „democrație 
tranzitivă”, care se află între democrația directă (practicată în Grecia antică) și 
democratia indirectă. 

Teatrul nostru s-ar putea să nu aibă un mesaj, dar este un spectacol care vrea să 
ridice întrebări despre felul în care ne gestionăm ambițiile și emoțiile: cu visele și 
dorințele noastre, dar și cu fricile, dezamăgirile și pierderile noastre. Ne atinge viața 
imediată de zi cu zi și de aceea este bine să vorbim despre asta. 

 

1.2 Covid-19 Youth Theatre 
 

The CYT project aims to contribute to the improvement of the level of key 
competences and skills of underprivileged young people, in particular to the 
development of their creativity, expression through word and gesture, music and 
dance. By incorporating this into a theatre performance, they can show the world, 
their peers, their parents, the community and society what they really are like. The 
CYT project aims to empower young adolescents by using theatre as a tool to 
explore social issues. The CYT project also promotes the social engagement of an 
audience of young adolescents in the participating countries.  
The CYT project also aims to promote participation in the hope of a democratic life 
in Europe, active citizenship, intercultural dialogue, social inclusion, and solidarity. 
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Proiectul CYT își propune să contribuie la îmbunătățirea nivelului de competențe și 
abilități ale tinerilor defavorizați, în special la dezvoltarea creativității, expresiei prin 
cuvânt și gest, muzică și dans. Încorporând acest lucru într-un spectacol de teatru, 
ei pot arăta lumii, colegilor lor, părinților lor, comunității și societății cum gândesc și 
sunt cu adevărat. Proiectul CYT își propune să împuternicească tinerii adolescenți 
prin utilizarea teatrului ca instrument de explorare a problemelor sociale. Proiectul 
CYT promovează, de asemenea, angajamentul social al unui public de tineri 
adolescenți din țările participante. 

Proiectul CYT își propune, de asemenea, să promoveze participarea democratică, 
cetățenia activă, dialogul intercultural, incluziunea socială și solidaritatea. 

 

2. GHID 
 

Acest ghid se adresează tinerilor (inclusiv trainerilor care lucrează cu tinerii) care vor 
modera dialogul cu publicul după spectacolul de teatru. Puteti învăța cum să 
structurați și să moderati un dialog, iar trainerii pot învăța cum să sprijine tinerii actori 
în calitate de moderatori. Acest lucru este important pentru că după spectacol 
actorii trebuie să iasă din rolul lor, adică nu trebuie să cadă în capcana de a-si 
apăra rolul sau modul în care l-au jucat. 

Ghidul va facilita un dialog productiv despre subiectele unei piese de teatru și 
despre înseamnătatea acestora pentru tineri. Este elaborat pe baza discuțiilor care 
au urmat spectacolelor de teatru din cadrul proiectului nostru, la care au participat 
între 25 si 100 de persoane, în principal tineri, rudele acestora, profesori si educatori 
de tineret, seniori, reprezentanti ai administratiei publice etc. 

Acest ghid poate fi generalizat și poate fi, de asemenea utilizat în alte contexte. 

 

2.1 Discutie sau dialog? 
 

Discuția înseamnă a vorbi cu un scop - adesea pentru a lua o decizie. ... Dialogul 
implică oamenii în formarea propriei opinii asupra unei probleme, fără presiunea de 
a lua decizii sau de a avea „dreptate”. Oamenii explorează idei, mai degrabă 
decât să-si susțină propriile idei sau ale altora. În dialog, se ascultă activ cealaltă 
parte pentru a înțelege, a găsi sens și a găsi un teren comun. 

Într-o discuție, fiecare interlocutor și-a format deja părerea și nu o va schimba cu 
ușurință. Problema într-o discuție este că oamenii nu prea se ascultă unii pe alții. Nu 
se opresc să ia în considerare argumentele celorlalti.  Într-o discuție auzi deseori „da, 
dar...”... doar se pare că unul este de acord cu celălalt, dar de multe ori înseamnă 
„nu” și fiecare merge mai departe cu propriile convingeri.                                                                                                                  
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În multe discuții, oamenii par să asculte, dar apoi așteaptă politicos o pauză și sar 
imediat pentru a-și expune propriile opinii. Rezultatul este că participanții la o 
discuție devin din ce în ce mai fanatici cu (aceleași) argumente. Apare o atitude 
de rezistență: „Acum trebuie să mă asculți...” sau apare rolul de victimă: „nu 
contează, oricum nu mă bag” sau „n-o să mă asculți oricum". Cineva se simte 
atacat personal, nu există un schimb constructiv, iar conversația se oprește. 

Utilizarea dialogurilor poate fi întâlnită în literatura clasică, în special în Republica lui 
Platon, Grecia. Alți câțiva filozofi au folosit, de asemenea, această tehnică în 
scopuri retorice și argumentative. În general, dialogurile fac o operă literară plăcută 
și plină de viață. Celebru este Dialogul Socratic. Dialogul este o modalitate eficientă 
de comunicare prin care ne inspirăm reciproc să gândim împreună. Dialogul oferă 
fiecăruia o voce care îi permite să fie auziț și să împărtăsească din propria 
înțelepciune. Un dialog stimulează, de asemenea, comportamentul de ascultare. În 
dialog, a asculta și a vorbi cu celălalt este esențial. Când asculți, încerci să-l înțelegi 
cu adevărat pe celălalt. Când ceva nu este clar, întrebi până când este clar pentru 
toată lumea. Nu argumentați unul împotriva celuilalt, ci încercați să le completați; în 
loc de „da, dar...” obțineți „da, și...”... 

 

2.2 Reguli convenite pentru dialog: 
 
 Se așteaptă ca toată lumea să se implice activ și să participe la conversație. 
 Întrebarea trebuie să aibă sens pentru toți. 
 Nimeni nu reprezintă autoritatea sau șeful. 
 Ne ascultăm cu atenție. 
 Un comentariu sau o întrebare nu trebuie începute cu „da, dar...” 
 Nu tinem un monolog. 
 Vrei (alegere conștientă) să te pui în pielea celeilalte persoane 
 Nu face remarci care nu au nicio legatura cu intrebarea. 
 Nu se folosește niciun telefon în timpul conversației. 
 Se încheie întâlnirea cu un consens de care toată lumea este mulțumită. 
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3. DIALOGUL CU AUDIENTA 
3.1 Initierea unui dialog - Structura  

 

Este nevoie de multă pregătire pentru a organiza și conduce un dialog de succes. O 
viziune clară, o idee clară a scopurilor si obiectivelor, o înțelegere clară a tuturor 
componentelor implicate în proces (participanți, tehnici, evaluare etc.) 

Scop 

La sfârșitul întâlnirii, publicul va putea să identifice principalele mesaje pe care piesa 
le-a transmis tinerilor și societății în general, să comenteze diferitele metode și tehnici 
prezentate și să-și exprime emoțiile și sentimentele în relație cu solidaritatea, 
integrarea socială și cetățenia activă. 

Obiective (cunoștințe, abilități, atitudini) 

- Să identifice principalele metode și tehnici utilizate 
- Să determina mesajele principale ale piesei  
- Să descrie diferitele roluri din piesă 
- Să clasifice și să distingă diferitele părți ale piesei 
- Să comenteze interpretarea actorilor 
- Să aplice limbajul corpului în alte situații 
- Să încurajeze integrarea socială și solidaritatea între generații 
- Să accepte că diverse categorii de persoane pot avea și alte atitudini  
- Să sugereze altora că o piesă de teatru, poate fi un puternic mijloc de 

transformare. 
- Să simtă efectul inspirator al piesei 
- Să adapte cetățenia activă ca o competență cheie pentru toți tinerii 
- Să sugereze căi inspiraționale și motivaționale pentru schimbare 
- Să aprecieze și să susțină limbajul corpului, ca parte importantă a oricărui 

training 

Dezvoltarea continutului 

Dezvoltarea conținutului discuției într-un termen stabilt este foarte importantă. Cu 
întrebări și tehnici foarte bine structurate, chestiunile principale vor fi evidențiate și 
discuția va acoperi cât mai multe dintre acestea. Gradul înalt de participare la 
discuții este un indicator important al succesului întâlnirii. Tehnicile interactive vor 
permite discutarea in profunzime a problemelor. 

 

Metode si tehnici  

Metodele și tehnicile vor permite facilitatorului să creeze o atmosfera interactivă și o 
participarea activă. Jocul de rol, simularea, atelierul experiential, brainstormingul, 
lucrul în grup, discuțiile etc. sunt câteva dintre tehnicile pozitive. Pentru a practica 
cu succes tehnicile active de mai sus, este important să le exerseze din timp. De 
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asemenea, pentru a practica aceste tehnici, disponibilitatea timpului este un factor 
important. 

Instrumente si material pentru training 

Instrumentele și materialele pentru training vor fi folosite pentru spectacolul de teatru 
și pentru discuția cu publicul. Liderul, în cooperare cu directorul artistic etc., va oferi 
materialele și mijloacele de training necesare. 

Aranjarea spatiului de training 

Amenajarea spațiilor de training ar trebui să fie o prioritate, deoarece cele mai 
bune condiții de training determină la un nivel înalt rezultatele discuției de după 
spectacol. Publicul ar trebui să aibă condiții confortabile. 
 

Evaluare 

Evaluarea are loc tot timpul procesului - Evaluare continuă - Liderul ar trebui să 
utilizeze diverse tehnici și instrumente de evaluare. 

 

3.2 Crearea unei atmosfere adecvate dialogului 
 

O atmosferă bună pentru un dialog constă în prezența activă, ascultare 
activă și interes pentru cealaltă părere; să ai curajul să-ti exprimi deschis 
părerea, să ai o atitudine care să ajute la crearea unei atmosfere deschise. 

Pentru a vă asigura că veți avea un bun dialog, trebuie să creați o atmosferă 
adevcvată: 

- După terminarea spectacolului fă o scurtă pauză pentru a bea o răcoritoare 
sau mergi la baie, dă-i timp publicului să-și revină puțin si nu începe imediat 
dialogul cu audienta 

- Explicați motivul dialogului  
- Explicați regulile pentru un dialog bun 
- Dacă publicul este foarte zgomotos și aveți ceva timp în plus, puteți începe 

cu metoda spărgerii gheții. În anexa 1 sunt prezentate trei exemple de 
spărgerii a gheții. Fiecare durează câteva minute. Alege unul dinte acestea. 
Oricum, într-o astfel de discuție de grup, să nu fie prevăzut un timp dedicat 
acestei metode. 

- Folosiți tehnici active, cum ar fi studiul de caz, jocul de rol, brainstormingul, 
lucrul în grup etc. 

- Construiți încrederea între facilitator și public și între membrii audienței. 
- Fiți pregătiti să mobilizați participanții să vorbească, dacă există o participare 

scăzută la dialog. 
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3.3 Structurarea dialogului 

 

Derularea propriu-zisă a dialogului depinde întotdeauna de caracterul/intriga/ 
mesajul spectacolului care precedă discuția; cu toate acestea, unele reguli de 
bază pot fi identificate. Se poate presupune că structura fiecărui dialog moderat ar 
trebui să includă: 

- încălzirea/introducerea - Facilitatorul ar trebui să explice clar ceea ce 
așteaptă de la participanți. Ar trebui să aibă un plan de lucru, având desigur 
flexibilitatea necesară. Facilitatorul bun este cel care are alternative în cazul 
în care este nevoie. Este bine să anticipați câteva dintre răspunsuri și să 
reacționați în consecință. 

Este bine să exersați un câteva tehnici de încălzire / mobilizare care va crea 
o atmosferă bună. 

- schimbul liber de idei, opinii, reflecții între participanți; liderul va monitoriza 
progresul precum și diferitele subiecte/direcții în timp ce acestea apar. 
 

- conturarea concluziilor prin recapitularea/analizarea pe scurt a celor spuse. 
 

- încheierea/tragerea concluziilor - Facilitatorul ar trebui să prezinte 
concluzia general a dialogului. Ar trebui să fie, de asemenea, gata să facă 
comentarii positive la adresa publicului și, desigur, să-și exprime multe 
mulțumirile.  
 

3.4 Continutul dialogului 
 

Persoana care conduce dialogul ar trebui să știe ce vrea să obțină până la 
sfârșitul sesiunii și să acționeze în consecință. În funcție de scopul discuției, 
atenția participanților poate fi atrasă constant asupra mesajului pe care dorim 
să-l transmitem, de exemplu asupra consecințelor alegerilor eroului principal al 
piesei si comportamentul acestuia pe scenă.  

 

3.5 Conducerea dialogului 
 
Principala provocare a conducerii cu succes a dialogului este de a capta și de a 
menține atenția și angajamentul participanților pentru o anumită perioadă. În acest 
scop, este util să fie creat un climat de încredere, în care toată lumea să se simtă în 
siguranță, binevenită să-și exprime opiniile și ideile. De asemenea, ar putea fi o idee 
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bună să invitați două sau trei persoane din public care sunt active încă de la 
început pentru a fi primii participanți la dezbatere. 

 

3.6 Încheierea dialogului 
 
Această etapă finală a este de obicei menită să sublinieze mesajul (morala) 
performanței artistice. De asemenea, poate fi dedicată analizării cursului dezbaterii 
în sine, atrăgând atenția participanților asupra diferitelor abordări și comportamente 
ale interlocutorilor. Ce face ca discuția să fie fructuoasă și productivă? Ce este 
necesar pentru a ajunge la un consens? Ce înseamnă comunicarea reală? 

 

3.7 Rezumarea dialogului 
 
Una dintre caile comune de rezumare a dialogului este reluarea pe scurt a 
principalele teme și probleme ridicate, acordând o atenție deosebită conflictelor/ 
pozitiilor extreme și identificand zonele de potențial consens, apropiate de 
principalul mesaj al piesei de teatru pe care liderul doreste a o sublinia. 

 

4. LEADERUL DISCUȚIILOR CU PUBLICUL/AUDIENȚA 
 

4.1 Întrebări de început 
 
Pentru a iniția dialogul pot fi folosite diferite tehnici, inclusiv cea mai utilizată - 
respectiv punând o întrebare atent selectată și precisă - care poate provoca 
publicul sau îl poate face interesat/angajat imediat. 

Iată cîteva exemple: Crezi că scena finală a spectacolului are sens? Care parte a 
piesei a transmis mai multe emoții publicului? Care parte a transmis publicului mai 
multe mesaje legate de covid19? 

O altă modalitate, indirectă, de lansare a dialogului după spectacol este să te 
concentrezi pe ceva aparent neutru în spectacol, pentru a stimula memoria 
spectatorilor și pentru a le atrage atenția asupra aspectelor specifice ale 
spectacolului (intriga, semnificațiile ascunse, mesajele transmise). De exemplu, liderul 
poate începe să vorbească despre un personaj și despre aspectul său și să ceară 
publicului să-i reamintească câteva detalii (cum ar fi culorile rochiei). Astfel, 
spectatorii se implică încet în discuție și își fac curaj să devină activi. 
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4.2 Stimularea dialogului 
 
În majoritatea cazurilor, discuția cu publicul necesită o stimulare constantă, 
deoarece tinerii se plictisesc ușor. Una dintre soluțiile practice utile pentru a menține 
publicul concentrat este de a propune uneori un fel de competiție. De exemplu, 
câțiva voluntari vin pe scenă și fiecare dintre ei are la dispozitie un minut pentru a 
oferi cele mai convingătoare argumente pentru problema discutată. Apoi publicul 
votează cine a fost, în opinia lor, cel mai convingător. 

Foarte importantă este comunicarea verbală și cea non-verbală. Ascultarea atentă 
este o abilitate de bază în procesul de comunicare. 

Potrivit experților, comunicarea verbală și non-verbală la niveluri înalte, contribuie la 
dezvoltarea încrederii în sine și a imaginii de sine a vorbitorului, simțind respectul 
autentic al ascultătorului. 

Ascultarea atentă are următoarele 4 dimensiuni: 

1. Contactul vizual: Concentrarea ochilor asupra persoanei care vorbește. 

2. Limbajul corpului: Aspectul, variația periodică a volumului vocii, contactul vizual, 
expresiile, gesturile, mișcarea corpului. 

3. Stilul fonetic: Volumul vocii, fluxul vorbirii, claritatea, explicația, dicția bună, 
fundamentarea. 

4. Succesiunea verbală: capacitatea vorbitoruui de a rămâne fără întrerupere pe 
subiectul pe care îl dezvoltă. 

Ajunși la pasul Dialogului Reflexiv, oamenii se ascultă pe ei înșiși în mod reflex și îi 
ascultă pe ceilalți empatic - ascultând din interior, subiectiv. Ei încep să-și scoată la 
suprafață propriile paradigme și presupuneri și se concentrează pe unitate.  

 

4.3 Vorbiți despre experiențe 
 
Unii oameni sunt foarte introvertiți și nu ar trebui să fie forțați să vorbească în fața 
grupului. Dimpotrivă, alții sunt dornici să vorbească despre propria experiență care 
poate fi folosită în dialog într-un mod constructiv. De exemplu, liderul poate propune 
o tehnică simplă de joc de rol, propunând interviul cuiva ca fiind o persoană foarte 
cunoscută. Astfel, voluntarul va vorbi despre el însuși, dar în rolul unei alte persoane, 
ceea ce este mult mai confortabil și mai sigur din punct de vedere emoțional. 

 

4.4 Vorbiți despre opinii (lucru în grup) 
 
A vorbi despre opinii duce adesea la conflicte și reacții violente. Prin urmare, ar 
putea fi bine să evitați confruntările directe în timpul dezbaterii. De exemplu, 
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publicul poate fi împărțit în grupuri mici și fiecare grup primește o sarcină de a 
discuta problema dată cu scopul de a găsi un consens care să fie apoi prezentat 
restului spectatorilor. 

Munca în grup este întotdeauna utilă, deoarece unii participanți pot să nu fie 
pregătiți să ia parte la discuții sau la lucrul în plen, dar o vor face în timpul lucrului de 
grup. Participanții la lucrul în grup fac schimb de experiență, rezolvă probleme și 
exerciții. Ideea principală este calitatea cooperării, mediul de învățare din cadrul 
grupului și rezultatele. 

Munca în grup poate fi exersată în toate cercurile de învățare. Participanții în strânsă 
cooperare, exprimă opinii și idei, practică învățarea experiențială, ajung la concluzii. 

Munca în grup promovează participarea activă, dezvoltă comunicarea între 
participanți. Exprimarea opiniei este liberă; participarea este mai autentică. Munca 
este colectivă, eliberând participanții de frica de eșec. 

 

4.5 Confruntarea cu momentele emoționale 
 
Aceasta este o situație deosebit de dificil de rezolvat pentru un lider atunci când 
reprezentatia artistică îi emoționează pe unii dintre spectatori. Dacă astfel de reacții 
sunt previzibile, se recomandă implicarea personalului de sprijin calificat (psiholog/ 
terapeut) pentru a interveni dacă este necesar. 

Când vă aflați în mijlocul unui conflict, de obicei apare automat instinctul de „luptă 
sau fugi”. Dar este posibil să întrerupeți acest răspuns și să deschideți calea spre o 
discuție mai productivă. Începeți prin a respira adânc și concentrându-vă asupra 
corpului dumneavoastră. Și nu uitați valoarea unei pauze. Cu cât vă acordați mai 
mult timp procesării emoțiilor, cu atât acestea vor fi mai puțin intense. 

Respirația. Tehnicile simple de mindfulness (sănătate mintală) pot fi cele mai bune 
prietene ale dumneavoastră în situații tensionate și niciuna nu este mai simplă și mai 
accesibilă decât folosirea respirației. Deci, când observați că începeți să fiți 
încordați, încearcați să vă concentrați pe respirație. Observați senzația de aer care 
intră și iese din plămâni. Simțiți-l cum trece prin nări sau în josul gâtului. Acest lucru vă 
va distrage atenția de la semnele fizice de panică și vă va menține concentrat. Unii 
experți în mindfulness sugerează să vă numărați respirațiile. 

Concentrați-vă asupra corpului dumneavoastră. Statul nemișcat atunci când aveți 
o conversație dificilă poate face ca emoțiile să se acumuleze mai degrabă decât 
să se disipeze. Experții spun că statul în picioare și mersul în jur ajută la activarea 
părții gânditoare a creierului tău. Dacă dumneavoastră și omologul dumneavoastră 
sunteți așezați la o masă, este posibil să ezitați să vă ridicați brusc. Destul de corect. 
În schimb, ați putea spune: „Simt nevoia să mă mișc puțin. Te superi dacă mă plimb 
puțin?” Dacă tot nu vă simțiți confortabil, puteți face lucruri fizice mici, cum ar fi să 
încrucișați două degete sau să vă așezați picioarele ferm pe sol. 
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Luați o pauză. Din experiență, aceasta este o abordare mult subutilizată. Cu cât vă 
acordați mai mult timp procesării emoțiilor, cu atât acestea vor fi mai puțin intense. 
Așa că, atunci când lucrurile se încing, poate fi necesar să vă scuzați pentru un 
moment. 

 

4.6 Confruntarea cu reacțiile pozitive și negative 
 
În timp ce reacțiile pozitive la performanță sunt ușor de tratat și pot fi folosite pentru 
a întări impactul mesajului inclus în spectacol, cele negative sunt mult mai 
supărătoare pentru lider. S-ar putea întâmpla ca o parte din public să-și arate 
nemulțumirea cu ostentație și chiar într-un mod nepoliticos. Cea mai bună strategie 
într-o astfel de situație este să le dați acestor oameni sarcini specifice de îndeplinit 
(să-i faceți activi, dar într-un mod constructiv). De exemplu, atunci când cineva este 
foarte critic în ceea ce privește actoria, liderul ar putea încerca să-l invite să joace 
unele situații pe scenă în modul în care consideră el că ar trebui făcute. De 
asemenea, utilizarea tehnicilor de Teatru Forum poate fi de ajutor: 
https://dramaresource.com/forum-theatre/ 

 

Ar fi util de comentat strategiile de a face față persoanelor negative: 

Complimentrea 

Fără a întări comportamentul negativ, complimentează persoana pentru cât de 
bine a gestionat situația. Spune ceva de genul: „Uau, sunt impresionat că ai reușit să 
rezolvi situația înainte să scape de sub control.” Asta poate transforma conversația 
într-una mai pozitivă. 

Empatia 

Când cineva începe negativ, recunoașteți-i durerea și apoi mutați-l către un alt 
subiect. Puteți răspunde cu un sincer „Oh, îmi pare atât de rău să aud asta”, urmat 
de o sugestie mai pozitivă, cum ar fi: „Hai să luăm o ceașcă de cafea și să vorbim 
despre proiectul Wick. Mi-ar plăcea să aflu ideile tale.” 

Compătimirea 

Poate că și tu ai experimentat ceea ce a supărat persoana negativă. Oferiții 
versiunea dvs. a poveștii, subliniind un rezultat pozitiv. „Îmi dau seama cât de 
supărat ești că ți s-a stricat mașina în această dimineață. Același lucru mi s-a 
întâmplat și mie luna trecută, dar am găsit acest mecanic minunat. Ai vrea numele 
lui?” 

Reluarea  

This is a tried-and-true method for reflecting what you are hearing. The person may 
have no idea that they are coming across in a negative way. You can say 
something like, “It sounds to me like you’re sick and tired of being asked to serve on 

https://dramaresource.com/forum-theatre/
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multiple committees. Is that correct?” And with that they might respond, “Oh, that’s 
not what I meant,” and then go on to provide a clearer explanation. 

Aceasta este o metodă încercată și adevărată de a reflecta la ceea ce auziți. 
Persoana poate să nu aibă idee că este percepută în mod negativ. Puteți spune 
ceva de genul: „Mi se pare că ești bolnav și ai obosit să tot fii rugat să faci parte din 
mai multe comitete. Este corect?" Și cu asta s-ar putea să răspundă: „Oh, nu asta 
am vrut să spun” și apoi să ofere o explicație mai clară. 

 

12 moduri în care oamenii de succes se ocupă de oamenii toxici: 

Oferiți ajutor 

Poate că plângerile sunt într-adevăr un strigăt de ajutor. Mulți oameni au dificultăți 
să ceară ajutor, crezând că ar fi percepuți ca slabi sau ineficienți. Ei își pot acoperi 
nevoia în negativitate. Dacă sunteți dispus și disponibil, oferiti-I ajutorul. Poate fi 
exact ceea ce caută. 

Schimbați subiectul 

Validați ceea ce tocmai ați auzit și treceți la un subiect mai pozitiv. Spuneți ceva de 
genul: „Îmi pare foarte rău să aud despre dezacordul tău cu Toma. Sper că vă 
puteți rezolva neînțelegerile. Ce veți face tu și familia ta în acest weekend?” Apoi 
începeți imediat cu următorul subiect. 

Refuzați să vă implicați 

Dacă v-ați săturat să fiți ascultătorul cuiva stabiliți niște limite și nu vă lăsați prinși în 
dramă. Fiți diplomat și mențineți un ton neutru (fără furie, frustrare sau reacție). 
Spuneți ceva de genul „Nu este interesant” sau „Așa este?” Stabiliți o limită de timp 
și respectați-l. Dacă sunteți la serviciu, spuneți ceva de genul „Îmi pare rău să aud 
asta. Chiar trebuie să mă întorc la proiectul meu acum.” 

Potrivit Harvard Business Review, în articolul ei, autoarea Dr. Kathleen Kelley Reardon, 
oferă șapte „R” pentru tranziția unui dialog de la negativ la pozitiv. 

- Reîncadrarea. În loc să răspunzi instantaneu la comentariul altei persoane, 
încearcă să-ți refaci interpretarea într-o lumină nouă, mai pozitivă. De 
exemplu, atunci când cineva spune: „Nu vreau să mă cert pentru asta”, o 
reformulare utilă a acelui comentariu este: „Aceasta este o dezbatere, cu 
siguranță nu ceartă. Și ești un bun partener de dezbatere”. 

- Reformularea. Poate că una dintre cele mai comune modalități de a reduce 
negativitatea este să luați cuvintele cuiva și să le puneți împreună într-un alt 
mod, mai optimist. Concentrează-te pe ceea ce este pozitiv și transformă 
conversația într-un teren mai neutru. 

- Revizuirea. Pentru a ușura starea de spirit, gândiți-vă la o experiență pozitivă 
și revedeți-o. Dacă doi indivizi discută un subiect deosebit de dezbinător, pot 
atenua tensiunea vorbind despre o perioadă în care s-au înțeles. Reamintirea 
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cazurilor anterioare de cooperare și acord îi pot ajuta să ajungă la o 
concluzie reciproc satisfăcătoare. 

- Reafirmarea. Este ușor să-ți scape din greșeală ceva care îi poate jigni pe 
alții. În aceste cazuri, cel mai bine este să „clarificați sau redirecționați 
formularea negativă”, Folosiți expresii precum „Poate că există un mod diferit 
de a spune asta”, pentru a oferi unei persoane posibilitatea de a reformula. 

- Reluarea. Pentru a evita să faci presupuneri, uneori este mai bine să-i ceri 
persoanei să explice ceea ce a spus. Este posibil ca difuzorul să nu fi 
intenționat să sune atât de negativ, așa că a cere clarificări poate fi una 
dintre cele mai bune opțiuni. 

- Reechilibrarea. Evitați să cedați instantaneu autoritatea în conversație prin 
reechilibrarea puterii. O modalitate de a reduce impactul asupra ta cu 
atitudinea ta – refuzul de a fi supărat – sau spunând: „Din fericire, nu sunt ușor 
de jignit, mai ales în situații unice ca aceasta”. 

- Reorganizarea. În loc să încerce să ajusteze întreaga conversație deodată, 
dr. Reardon sugerează „schimbarea priorității problemelor”. Bucurați-vă de 
lucrurile cu care tu și cealaltă persoană sunteți de acord, apoi treceți la 
rezolvarea negativității sau a sursei dezacordului din conversație. 
 

4.7 Dinamica grupului 
 
Persoana care conduce dialogul trebuie să știe că fiecare proces de grup include 
momente pozitive si momente tensionate care necesită o atenție constantă. Unul 
dintre principiile importante este acela de a reacționa rapid la orice fel de 
comportament al participanților care afectează atmosfera bună și prietenoasă din 
interiorul grupului. Următorul link ar putea fi util în dezvoltarea în continuare a acestui 
subiect: https://www.mindtools.com/pages/article/improving-group-dynamics.htm 

 

Caracteristici ale dinamicii de grup care fac o echipă câștigătoare: 

- Scopul comun  
- Încredere și deschidere 
- Disponibilitatea de a corecta greșelile 
- Diversitate și incluziune 
- Interdependența și sentimentul de apartenență 
- Luarea deciziilor prin consens 
- Conducere participativă. 

Kurt Lewin, psiholog social și expert în managementul schimbării, este creditat cu 
inventarea termenului de „dinamică de grup” la începutul anilor 1940. El a observat 
că oamenii își asumă adesea roluri și comportamente distincte atunci când 
lucrează într-un grup. „Dinamica grupului” descrie efectele acestor roluri și 
comportamente asupra celorlalți membri ai grupului și asupra întregului grup. 

https://www.mindtools.com/pages/article/improving-group-dynamics.htm
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Un grup cu o dinamică pozitivă este ușor de observat. Membrii echipei au încredere 
unul în celălalt, lucrează la o decizie colectivă și se susțin reciproc pentru ca lucrurile 
să se întâmple. Pe lângă aceasta, cercetătorii au descoperit că atunci când o 
echipă are o dinamică pozitivă, membrii ei sunt aproape de două ori mai creativi 
decât un grup mediu. 

Într-un grup cu dinamică de grup slabă, comportamentul oamenilor perturbă 
munca. Ca urmare, grupul poate să nu ia nicio decizie sau să facă o alegere 
greșită, deoarece membrii grupului nu au putut explora opțiunile în mod eficient. 

 

Ce cauzează o dinamică slabă a grupului? 

Liderii de grup și membrii echipei pot contribui la o dinamică negativă a grupului. Să 
vedem unele dintre cele mai frecvente probleme care pot apărea:  

- Conducere slabă: atunci când unei echipe îi lipsește un lider puternic, un 
membru mai dominant al grupului poate deseori să preia conducerea. Acest 
lucru poate duce la o lipsă de direcție, lupte interioare sau concentrarea 
asupra priorităților greșite. 

- Respect excesiv față de autoritate: acest lucru se poate întâmpla atunci 
când oamenii vor să fie văzuți că sunt de acord cu liderul și, prin urmare, se 
abțin de la a-și exprima propriile opinii. 

- Blocare: aceasta se întâmplă atunci când membrii echipei se comportă într-
un mod care perturbă fluxul de informații în grup. Oamenii pot adopta roluri 
de blocare precum: 
 Agresorul: această persoană este adesea în dezacord cu ceilalți sau 

este nepotrivit de deschisă.  
 Negatorul: acest membru al grupului este adesea critic cu ideile 

altora. 
 Retrasul: această persoană nu participă la discuție.  
 Căutătorul de recunoaștere: acest membru al grupului se lăudă sau 

domină sesiunea. 
 Jokerul: această persoană introduce umorul în momente nepotrivite. 

- Gândire în grup: acest lucru se întâmplă atunci când oamenii plasează 
dorința de consens mai presus de dorința lor de a ajunge la decizia corectă. 
Acest lucru îi împiedică pe oameni să exploreze pe deplin soluții alternative. 

Pentru a consolida dinamica echipei tale, folosește următoarele strategii: 

- Cunoaște-ți echipa. 
- Rezolvați rapid problemele cu un feedback bun. 
- Definiți rolurile și responsabilitățile. 
- Doborâți barierele. 
- Concentrați-vă pe comunicare. 
- Fiţi atenți. 



GHID PENTRU DIALOGUL CU AUDIENTA 

 

 
 

17  

Rețineți că observarea modului în care grupul dumneavoastră interacționează este 
o parte importantă a rolului dumneavoastră de lider. Multe dintre comportamentele 
care duc la o dinamică slabă pot fi depășite dacă le observați devreme. 

 

 

 
 

 

 

 

5. ANEXA 1 – ICEBREAKERS /SPARGEREA GHETII 
 

5.1 Elemente comune, puncte slabe și unicitate 
 

Grupul va fi împărțit în grupuri mai mici de 4-5 persoane. Fiecare grup primește o 
bucată de hârtie. Ei trebuie să scrie trei lucruri comune despre ei înșiși (dar nu 
despre înfățișare), 3 puncte slabe commune negative și unicitatea fiecărui 
membru al grupului. De exemplu: 3 lucruri comune - toți se trezesc devreme, 
nimeni nu poate mulge o vacă și tuturor le place să meargă pe bicicletă. 3 
puncte slabe comune - toată lumea își mușcă mai mult sau mai puțin unghiile, 
toți sunt dependenți de computer și niciunul nu face reciclarea. Unicitate - Lina 
este de culoare, Diana poate croșeta, Viorel are o pisică etc. 

Toate, lucrurile comune, slăbiciunile generale și unicitatea sunt luate în 
considerare numai între cei 4-5 membri ai grupului. Croșetatul poate să nu pară 
un lucru unic, dar nimeni altcineva din grupul acestor 4-5 persoane nu poate 
face acest lucru. De asemenea, punctele slabe trebuie recunoscute ca comune 
doar pentru acest grup. Dacă întregul grup de oameni este de acord că a 
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mânca multă ciocolată este o slăbiciune și toți au acest lucru, dar unul dintre ei 
consideră că această slăbiciune nu este negativă, este necesar să se caute o 
altă slăbiciune generală. Mai târziu, fiecare grup mic se prezintă restului grupului. 

5.2 Nume și mișcare 
 

Membrii grupului stau jos sau stau într-un cerc. Când îi vine rândul, fiecare își 
spune numele și în același timp efectuează orice mișcare. Următorul membru 
rostește numele primei persone și îi repetă mișcarea, apoi își spune propriul nume 
și face o mișcare. Al treilea repetă numele primei și celei de-a doua persoane 
împreună cu mișcările acestora, apoi își execută propria mișcare rostindu-și 
numele. Al patrulea repetă, de asemenea, numele primei, celei de a doua și de 
a treia persoane împreună cu mișcările lor și adaugă propriul său nume cu 
mișcarea și așa mai departe, până când toți jucătorii au terminat. 

Notă. Să te exprimi într-o mișcare nu este ceva obișnuit și ușor, așa că 
liderul ar trebui să înceapă primul și să ofere un exemplu. Doi ghizi(asistenti 
ai liderului) pot sta unul lângă altul. Unul dintre ei ar putea începe, iar 
celălalt ar putea completa cercul. Apoi, ghidul care a închis cercul ar 
avea ocazia să facă tot grupul să se miște; de exemplu, începând să se 
plimbe prin cameră. Acest lucru vă permite să vă cunoașteți în mod 
constant și să conduceți echipa la încălzire. Toată lumea trebuie să se 
miște după ghid și nu va mai trebui să încurajați grupul să se ridice și să 
înceapă să se miște. 

5.3 Saluturi 
 

Liderul le cere participanților să se salute într-un mod diferit de modul în care o 
fac de obicei. Sarcina este mai întâi de a saluta o persoană folosind picioarele, 
apoi genunchii, șoldurile, umerii și, în cele din urmă, atingând capetele. În 
exercițiu este multă mișcare și distracție, apar forme din ce în ce mai sofisticate 
de saluturi, participanții se comportă de obicei liber și spontan, caută diverse 
modalități de stabilire a relațiilor. Toți au ocazia de a se întâlni într-o formă de 
contact direct. Jocul le cere jucătorilor să treacă prin rezistența față de 
apropierea fizică (ceea ce pentru mulți oameni este o mare problemă), dar, în 
același timp, stabilește limite de siguranță - toată lumea are capacitatea de a 
controla modul în care relaționează cu partenerii lor. 
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6. ANEXA 2 - EXEMPLE DE PRACTICARE A DISCUTIILOR CU 
PUBLICUL 

 

EUROCULTURE, CIPRU - DISCUTIA CU PUBLICUL 
 

1. Cum a fost prezentată discuția ulterioară cu publicul? 

Discuția a fost activă, prietenoasă, caracterizată de înțelegere și respect 
reciproc. Toată lumea a vrut să exprime mulțumiri și felicitări actorilor. 

2. Care au fost principalele întrebări? 

Principalele întrebări au fost patru: 

a) Ce rol îți place și ți-ai fi dorit să-l joci? 
b) Care a fost cel mai bun act în opinia dumneavoastră? 
c) Ce sentiment ai dezvoltat în urma spectacolului? 
d) Ce mesaje a transmis piesa către societate și către tineret? 

 

3. Care au fost cele mai importante probleme din dialog? 

Publicul a vrut să audă de la actori cum s-au simțit în interpretarea rolurilor lor. 
Publicul a dorit să discute despre mesajele pe care piesa le transmitea 
societății în legătură cu poziția tinerilor față de pandemie (dacă tinerii sunt 
solidari și cooperanți cu societatea). 

 
4. Care a fost atmosfera din timpul dialogului?  

Atmosfera a fost prietenoasă, a fost o atmosferă de respect, toată lumea a 
ținut să exprime felicitări actorilor pentru munca depusă. 

 

5. Au existat tensiuni? Dacă da, de ce? 

A fost puțină tensiune când un tânăr a spus că tinerii nu sunt responsabili, 
deoarece ei evită să se vaccineze. Majoritatea publicului nu a fost 
vaccinată. Piesa a oferit teren pentru informații despre importanța vaccinării, 
dar concluzia a fost că fiecare este liber să decidă. Coordonatorul a trecut 
cu înțelepciune la o altă problemă pentru a evita tensiunile. 

 
6. Cum s-a terminat dialogul? A existat un rezumat? S-au tras concluzii? 
 

Coordonatul a rezumat principalele mesaje către societate și către tineret: 
a) Tinerii sunt cetățeni responsabili 
b) Cooperează cu alte grupuri ale societății 
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c) Ei protejează școala și pledează pentru educația corectă 
d) Exprimă niveluri ridicate de voluntarism 
e) Își iubesc țara și sunt optimiști in privinta viitorului 
f) Cooperarea este importantă pentru succes 
g) Solidaritatea este o mare valoare. 
h) Au vise, vor să-și reconstruiască țara, au speranțe într-un viitor mai bun. 

 

7. Care a fost rolul actorilor?  

Esențială pentru discuție a fost participarea activă și deschiderea actorilor, 
care au fost expresivi. S-au simțit foarte mândri jucând, au învățat multe. Au 
simțit multe emoții. 

 

ȚĂRILE DE JOS - DISCUTIA CU PUBLICUL 

 
1. Cum a fost prezentată discuția ulterioară cu publicul? 

De către un coleg PID care a acționat ca moderator. După spectacol a 
prezentat discuția. Vizitatorii au fost invitați să pună întrebări tinerilor actori. 

 
2.    Care au fost cele mai importante întrebări? 

 a) Întrebări către un anumit actor 
b) Care parte ți-a plăcut cel mai mult? 
c) Care parte a piesei a fost cea mai interesantă si de ce? Discuţie 
d) Ce sentimente ți-a trezit piesa?  

 
3. Care au fost punctele principale ale dialogului? 

Rolurile, piesa și experiențele tinerilor actori din ea. Sentimentele lor. Este 
plăcut să auzi că spectatorii se recunosc în sentimentele tinerilor actori. 
 

4. Cum a fost atmosfera din timpul dialogului? 

Relaxare. Confortabil. Ascultare. Răspunzând tinerilor cu respect. De 
asemenea, între ei. Tinerii au fost lăudați și felicitați pentru modul în care au 
jucat piesa fără a avea nicio experiență profesională în teatru. 

 
5. Au existat tensiuni? Dacă da, de ce? 

Nu. Scenele jucate sunt recunoscibile pentru spectatori (tineri, vârstnici și 
profesori de teatru).  Ei au experiențe identice când vine vorba de a respecta 
sau nu măsurile corona. Sau să nu aderi la măsurile corona. Discuții cu 
prieteni, cunoștințe, colegi etc. O remarcă făcută de profesorul de teatru a 
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fost că uneori i s-a părut prea mare opoziția în Olanda față de măsurile 
corona. Țările de Jos, în ceea ce privește măsurile corona văzute în alte țări, 
le-a considerat ca fiind uneori exagerate. Mentalitatea de opoziție din Țările 
de Jos este recunoscuta când vine vorba de libertăți și de propriile opinii. 

 
6. Cum s-a încheiat dialogul? A existat un rezumat? S-au tras concluzii? 

Discuția a fost condusă de un coleg PID. El a rezumat conversația și i-a 
felicitat și pe tinerii care, în ciuda tuturor măsurilor corona, au jucat o piesă 
minunată. Cooperarea, munca în echipă, distracția, umorul, 
responsabilitatea au dus la acest succes. 
  

7. Care a fost rolul actorilor?  

Deschiderea lor de a vorbi despre subiectele și experiențele sensibile și de a 
vorbi cu participanții.  Au învățat multe: să se gândească la viitor, la o viață 
după Corona. De asemenea, văd oportunități și gândesc pozitiv. 

 
ROMÂNIA- DISCUTIA CU PUBLICUL 
 

1. Cum a fost prezentată discuția ulterioară cu publicul? 

Am avut discuția cu publicul imediat după spectacolul de luni, 28 februarie 
2022. În public am avut peste 50 de persoane, studenți, tineri, profesori, 
seniori. Discuția cu publicul care a durat approximativ o ora si 30 de minute, s-
a desfăsurat într-o atmosferă foarte prietenoasă si a fost deosebit de 
interesantă. Pentru că spectacolul a avut un mare impact la public, 
spectatorii au fost foarte activi și majoritatea și-au dat cu părerea asupra 
performantei actorilor și au discutat despre tema spectacolului. 
 

2. Care au fost cele mai importante întrebări? 

      Întrebările de mai jos au fost folosite ca punct de plecare a discuției: 
- Cine dintre voi își amintește un moment asemănător cu experienta unuia 

dintre personaje? 
- Cine are rude sau prieteni care au decedat în timpul pandemiei de Covid 

19? 
- Cum te-a afectat carantina? 
- Au fost efectele pandemiei bune sau rele pentru tine? 
- Spune-ne cum ai fost tu afectat. 
- Cunoaste cineva o poveste care a avut un efect pozitiv? 
- Ce ne puteți spune despre personajul Nae (sau despre oricare altul)? 
- Ce personaj ti-a placut cel mai mult? De ce? 
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3. Care au fost punctele principale ale dialogului? 

Unul dintre cele mai importante puncte ale dialogului a fost mesajul transmis 
prin piesă și mesajul pe care fiecare actor a dorit să-l evidențieze. De 
asemenea, publicul a ținut să-și împărtășească sentimentele despre 
pandemie, experiența din această perioadă, aspecte negative dar uneori și 
pozitive. Persoanele în vârstă au fost foarte receptive și au oferit răspunsuri 
ample. Cei tineri au avut răspunsuri mai scurte. 
 

4. Cum a fost atmosfera din timpul dialogului? 

Atmosfera a fost foarte prietenoasă și extrem de plăcută, mai ales că unul 
dintre actori, foarte carismatic, a moderat discuția. Toată lumea s-a bucurat 
de spectacol. Unii seniori au fost emoționați pentru că au revăzut în piesă 
ceva din viața lor.            
    

5. Au existat tensiuni? Dacă da, de ce? 

Nu au existat tensiuni. 
 

6. Cum s-a încheiat dialogul? A existat un rezumat? S-au tras concluzii? 

Fiecare vorbitor a fost rugat să spună ceva de genul unei concluzii după ce a 
răspuns la întrebarea directă. Le putem rezuma astfel: 

- tinerii au luat în serios efectele pandemiei și s-au implicat foarte mult în 
transmiterea mesajului piesei către public; 

- o situație critică, cum ar fi o pandemie, îți poate schimba semnificativ 
viața, atât pozitiv, cât și negativ; 

- doar împreună putem depăși crizele din viața noastră; 
- împărtășirea bucuriilor și a necazurilor poate fi o modalitate de a ne 

vindeca și de a depăși obstacolele; 
- barul din această piesă nu este un loc în care oamenii merg să-și 

piardă sufletul, ci un loc în care prietenii se întâlnesc și împărtășesc 
bucurii și necazuri. 

 
7. Care a fost rolul actorilor? 

Ceea ce a fost foarte interesant și cred că foarte bine a fost faptul că unul 
dintre tinerii actori a condus discuția cu publicul și a făcut-o foarte bine, 
pentru că tinerii prezenți în sală au fost motivați și încurajați să-și exprime 
sentimentele și modul în care au trecut prin aceasta experienta. Ceilalți 
actori și-au exprimat părerile despre cum s-au simțit în legătură cu pandemia. 
De asemenea, au explicat mesajul personajului pe care l-au interpretat. 

 

 

 



GHID PENTRU DIALOGUL CU AUDIENTA 

 

 
 

23  

 

 

CYCLISIS, GRECIA - DISCUȚIA CU PUBLICUL  
 

1. Cum a fost prezentată discuția ulterioară cu publicul? 

Deoarece spectacolul nostru a fost susținut online prin zoom care arăta 
înregistrarea repetiției generale, publicul era deja conștient de faptul că 
spectacolul va fi urmat de discuții pe teme, personaje și mijloace. Directorul 
artistic a mulțumit publicului pentru că a urmărit piesa și a dat cuvântul 
actorilor să pună întrebări publicului. 
 

2. Care au fost cele mai importante întrebări? 

Principalele întrebări au fost patru: 
a) Ce te-a afectat cel mai mult din conținutul sau mesajul piesei? 
b) Ce personaje ați identificat și cu care ați relaționa cel mai mult dacă s-ar 
putea? 
c) Ce sentimente au fost cele mai pregnante în timpul spectacolului? 
d) Dacă a lipsit ceva din spectacol?  

 

3. Care au fost punctele principale ale dialogului? 

Publicul a spus clar că și-au văzut pe scurt viețile din ultimii doi ani, ascultând 
știrile reale și văzându-se în diferite ipostaze ca fiind excepțional de izbitoare. 
Modul în care ei, ca tineri, au trebuit să schimbe și să reevalueze libertățile, 
sentimentele și relațiile a fost, de asemenea, un subiect cheie. 

4. Cum a fost atmosfera din timpul dialogului? 

Toată lumea a fost cu adevărat prietenoasă și deschisă, deoarece aproape 
toată lumea a făcut câteva comentarii în acest proces. Faptul că întrebările 
au fost puse de diferiți actori, precum și de directorul artistic și de personalul 
asistent a ajutat, de asemenea, ca dialogul să fie un dialog și nu o simplă 
sesiune de întrebări și răspunsuri. 

 
5. Au existat tensiuni? Dacă da, de ce? 

 
Nu era evidentă nicio tensiune. Multă pasiune în exprimarea sentimentelor și 
șocul care a fost declanșat de performanță, dar într-o lumină pozitivă față de 
cât de realistă a fost performanța. 
 

6. Cum s-a încheiat dialogul? A existat un rezumat? S-au tras concluzii? 
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Dialogul se încheie cu promisiunea de a relua piesa în spațiul public din 
Patras, deoarece părea a fi foarte actuală, politică și critică față de 
punctele de vedere ale tinerilor din regiunea noastră. Deosebit de important 
părea a fi faptul că în spectacol improvizaţia şi crearea de conţinut a fost 
realizată de către tineri și pentru tineri. De asemenea, a fost făcută o 
promisiune de a adăuga câteva numere suplimentare cu privire la creșterea 
cazurilor de feminicide și violență domestică în Grecia în timpul izolării. 

 

7. Care a fost rolul actorilor? 

Actorii au condus discuțiile, au răspuns la întrebări și au descris cu pasiune 
experiențele și rolurile lor în realizarea și interpretarea piesei. Grupul a fost cu 
adevărat sentimental la sfârșitul spectacolului și excepțional de mulțumit de 
rezultatul final. Mândria de propria lor creație i-a ajutat pe oameni să se 
deschidă și să vorbească despre propriile experiențe și lupte.  

 

 
Fundacja Via Culturae, POLONIA-DISCUTIA CU PUBLICUL 
 

1. Cum a fost prezentată discuția ulterioară cu publicul? 
 
Înainte de spectacol, am informat publicul că va avea loc ulterior o discuție 
cu publicul. După spectacol, coordonatorul proiectului a moderat 
conversația cu publicul, a pus întrebări și a dat cuvântul. La discuție au 
participat și actorii.  Totul a fost înregistrat audio-video. 
 

2. Care au fost cele mai importante întrebări? 

Principalele întrebări au fost trei: 
a) Ce v-a frapat cel mai mult la conținutul prezentat în piesă? 
b) Care personaj a fost cel mai memorabil pentru tine și de ce? 
c) Ce emoții și sentimente au fost cele mai evidente în timpul piesei? 

 
3. Care au fost punctele principale ale dialogului? 

Un profesor care a fost la spectacol a spus că această performanță ar trebui 
să fie văzută de alți profesori, că profesorii nu sunt conștienți de ce s-a 
întâmplat cu elevii în timpul pandemiei. Alții au spus că un personaj important 
este personajul „hetero” care a profitat de situație și i-a hărțuit pe alții, dar a 
suferit pedeapsă în cele din urmă. Piesa a tratat despre singurătate, izolare, 
ură, frustrare și depresie - aceste elemente pe care publicul le-a citit rapid. 

4. Cum a fost atmosfera din timpul dialogului? 



GHID PENTRU DIALOGUL CU AUDIENTA 

 

 
 

25  

A fost o atmosferă bună în timpul întâlnirii, majoritatea celor care au venit la 
spectacol s-au bucurat că cineva a spus cu voce tare ce au simțit tinerii în 
timpul pandemiei. Întrebările puse de public și comentariile au fost relevante. 
 

5. Au existat tensiuni? Dacă da, de ce? 
 
Nu au existat tensiuni sau lucruri nepotrivite. 
 

6. Cum s-a încheiat dialogul? A existat un rezumat? S-au tras concluzii? 
 
La final, prezentatorul a facut un rezumat, a mulțumit publicului pentru 
prezenta (sala era plină) precum si pentru că au putut trăi împreună piesa și 
au putut împărtăși experiențele. Una dintre afirmații a fost că suntem mai 
bogați cu această experiență și poate mai conștienți de amenințări. 
 

7. Care a fost rolul actorilor? 

După spectacol actorii au fost epuizați emoțional, au fost foarte afectați de 
reprezentație și de primirea entuziastă a publicului, după spectacol au vorbit 
cu publicul dar s-au concentrat mai degrabă pe ascultarea a ceea ce avea 
de spus publicul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar 
Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care 
va fi folosit conţinutul informaţiei. 
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