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INTRODUCERE

 
Vreau să încep cu o reflecţie foarte personală. Cu cincisprezece ani în urmă, 
aventura mea a început prin munca cu tineri dependenţi de droguri în grupuri 
de teatru. Pentru mine a fost primul contact direct cu dependenţii de droguri 
şi prima mea experienţă de voluntariat. În Centrul pentru Educaţie Catolică şi 
Reabilitare a Tinerilor din Bielsko-Biała am decis să creez şi să conduc un grup 
de teatru. Am început un proiect artistic şi educaţional ambiţios pe cont propriu, 
fără pregătirea necesară. Aşa cum am descoperit în curând, studiile mele teatra-
le au fost doar marginal utile în implementarea acestei noi sarcini. Pentru primul 
workshop am adus scenariul pe care îl pregătisem – vreo douăsprezece pagini 
de text cu fiecare detaliu al punerii în scenă pe care intenţionam să o creez. Am 
sperat că vom trece imediat la crearea spectacolului, aşteptând desigur diferite 
probleme şi dificultăţi. Realitatea mi-a depăşit însă aşteptările... Metoda stan-
dard de lucru la un spectacol, cu lecturi şi analize de text la început, repetiţia 
multiplă, plictisitoare, şi finisarea scenelor individuale, nu avea cum să meargă 
în acest mediu. Grupul a trebuit să fie mai întâi înţeles, „îmblânzit”, şi încura-
jat să lucreze împreună. Înainte ca visele mele teatrale să poată fi realizate,  
a trebuit să confrunt “faţă în faţă” suspiciunea, stima de sine scăzută, descura-
jarea, şi agresivitatea şi rezistenţa tinerilor actori. A trebuit de asemeni să mă 
descurc cu lor nesiguranţa şi lipsa lor de experienţă.

Ceea ce m-a ajutat a fost să trec dincolo de abordarea tradiţională şi să 
eliberez resursele, cu jocuri, exerciţii şi metode mai puţin convenţionale, mai 
jucăuşe, care au susţinut integrarea grupului. Astfel am fost capabili să creem 
primul spectacol, urmat de multe alte producţii, prezentări şi evenimente care 
au ajutat la întâlnirea cu audienţa. Participanţii au fost co-creatori activi în toate 
aceste proiecte artistice, şi nu doar punându-mi pasiv în act ideile scenice. Vre-
me de câţiva ani, experimente şi cercetări legate de comportamentul grupurilor 
în mod particular afectate de propriile lor experienţe dramatice au fost însoţite 
de nevoia mea constantă de a trece dincolo de contextul strict teatral şi educaţi-
onal. Munca pe spectacole a fost în constantă competiţie cu nevoia de a rezolva 
conflicte şi situaţii dificile în grup. Îmi lipsea expertiza terapeutică şi cunoaşterea 
metodelor care ajută la depăşirea fricii, frustrării, pasivităţii, şi activează şi mo-
tivează participanţii. Doar din întâmplare am dat peste formarea în psihodramă, 
ceea ce s-a dovedit a fi pentru mine în multe feluri o experienţă de cotitură şi 
mi-a dat noi instrumente şi noi abordări pentru sarcinile educaţionale. Famili-
arizarea mea iniţială cu psihodrama – un curs de trei ani la Institutul Polonez 
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de Psihodramă din Cracovia – a avut ca rezultat implicarea în implementarea 
iniţiativelor internaţionale dezvoltate în programele europene Grundtvig.

Proiectul „Psihodrama pe Scena Educaţională” (Octombrie 2008 – Septem-
brie 2010) a fost implementat în parteneriat cu cinci organizaţii activând Polonia, 
România, Portugalia şi Cipru. Parteneriatul a fost format din următoarele insti-
tuţii: The Bielskie Artistic Association Grodzki Theatre din Bielsko-Biała (autor şi 
coordonator de proiect), Societatea de Psihodramă J.L. Moreno din Cluj-Napoca, 
România, Asociaţia pentru Educaţia Adulţilor din Nicosia, Cipru, Societatea Por-
tugheză pentru Inovare din Porto în Portugalia, şi Centrul de Învăţare pe Parcur-
sul Vieţii EST din Wadowice, Polonia.
 
Prima fază a proiectului a fost dedicată luării în considerare a posibilităţii de 
implementare a psihodramei în educaţie, în mod particular dezvoltând şi imple-
mentând programul pilot al workshop-urilor cu experţii în psihodramă, sociodra-
mă şi dramaterapie, şi cu educatorii. Proiectul a creat o platformă de cooperare 
între aceste comunităţi şi a permis discutarea internaţională a pertinenţei meto-
delor psihodramatice în programele educaţionale. Am pus un accent particular 
pe munca în aşa-numitele grupuri “sensibile". Această publicaţie e o încercare de 
a aduna şi sumariza cele mai importante, fructuoase şi creative exerienţe de pe 
proiect, concentrându-se în mod specific pe descrieri ale activităţilor, tehnicilor şi 
scenariilor actuale folosite în workshop-uri.
 
Structura publicaţiei se compune din patru blocuri tematice. În primul, sunt 
prezentate pe scurt condiţiile şi regulile pentru utilizarea sigură şi eficientă a psi-
hodramei şi disciplinelor relaţionate în educaţia terapeutică a adulţilor. O parte 
importantă a capitolului e introducerea în conceptele cheie din domeniul psiho-
dramei, sociodramei şi dramaterapiei. Această secţiune – “Baza Teoretică” se 
referă la un document schiţat de partenerul român pe baza rapoartelor şi rezul-
tatelor întregii echipe a proiectului (textul integral în engleză disponibil pe site-
ul: www.potens.com.pl). Următoarea secţiune, „Contexte Educaţionale", se con-
centreză pe formatorii care lucrează cu adulţii – pe nevoile lor şi pe problemele şi 
provocările puse de sarcina de a conduce grupul şi pe contactul cu oamenii care 
au nevoie de suport special. Al treilea capitol – „Încălziri şi tehnici sociometrice” 
conţine descrieri ale diferitelor exerciţii pentru a ajuta la integrarea echipei, şi 
motivează participanţii să participe în activităţi şi să-şi exploreze posibilităţile 
creative. În fine, „Scenariile Educaţionale" e o selecţie de bune practici şi idei 
aplicative pentru a conduce cursurile folosind metode creative, individualizate.
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Publicaţia a fost creată ca rezultat al cooperării unei echipe internaţio-
nale de experţi lucrând în domeniul psihodramei, sociodramei, dramaterapiei şi 
educaţiei. Formularea teoriilor metodologice, rapoartelor detaliate ale sesiunilor 
workshop, şi atenţia acordată de formatori şi educatori au fost punctul de pornire 
pentru munca mea asupra publicaţiei. Vreau să mulţumesc tuturor celor implicaţi 
în procesul de documentare al workshop-ului şi să reflectez asupra realizărilor 
lor. Munca de pionierat a acestui proiect a fost realizată de un grup compus din 
următorii: Dr Éva Varró, Dr Maria Roth, Sorina Bumbuluţ, Horaţiu Nil Albini, Júlia 
Szigeti (Romania), Roulla Demetriou şi Klitos Symeonides (Cyprus), Jose Luis 
Mesquita, Ana Leal şi Sara Brandao (Portugal) ca şi Anna Bielańska, Igor Ha-
nuszkiewicz, Piotr şi Justyna Kostuchowski, Anna Wróbel şi Aleksander Schejbal 
(Poland). De mare importanţă în dezvoltarea formei finale a publicaţiei au fost 
rapoartele din partea participanţilor la workshop-uri din toate ţările partenere. 
Ei au adus cunoştinţe valoroase despre aplicarea ideilor, tehnicilor şi noilor abor-
dări ale muncii educaţionale în medii specifice, în contextele diferitelor formări şi 
programe de învăţare.
 
Această publicaţie, cu permisiunea partenerilor de proiect, e dedicată grupului 
meu psihodramatic: Ana, Beata, Bożena, Dorota, Ela, Joanna, Kasia, Magda, 
Margaret, Monica, de asemeni Zuzia şi ambii Roman (Înstitutul Polonez de Psi-
hodramă – Nivelul I al Metodologiei Psihodramatice a lui Moreno, Cracovia 2006-
2008).       

Maria Schejbal
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Capitolul I

Baza teoretică
 

Cea mai importantă sarcină a acestui proiect a fost analiza utilizării specifice  
a psihodramei, sociodramei şi dramaterapiei în educaţia adulţilor. Aspectele co-
mune din aceste domenii au fost testate în toate ţările partenere, şi jucate la 
diferite niveluri – investigativ (analiza textelor sursă, interviuri cu educatorii şi 
terapeuţii, un chestionar), dezvoltând şi implementând proiecte pilot pentru pro-
fesori şi formatori care lucrează cu adulţii, ca bază zilnică în educaţia diferitelor 
grupuri de adulţi. Scopul a fost de a verifica dacă metodele care au fost folosite 
în terapie, conectate cu potenţialul fiecărei persoane pentru creativitate, pot să 
contribuie la diversificare şi la o ameliorare generală a domeniului deja bine cu-
noscut al educaţiei adulţilor. Extrem de important a fost răspunsul la întrebarea 
despre influenţa tehnicilor de psihodramă aplicată asupra deprinderilor de bază 
dobândite de participanţi: exprimare creativă, independenţă în învăţare şi com-
petenţă socială.
 
Rezultatele cooperării partenerilor în domeniu au fost prezentate în documen-
tul “Îndrumări pentru utilizarea psihodramei în educaţia adulţilor” – disponi-
bil integral pe website-ul proiectului (www.potens.com.pl).  Următorul capitol  
e o prezentare a conceptelor şi teoriilor selectate, care formează baza teoretică 
pentru activităţile, ideile educaţionale şi scenariile utilizate în cadrul proiectului şi 
descrise în mai multe detalii în secţiunile următoare ale acestui document.

Definiţii

Programul workshop-urilor pilot, în toate ţările partenere, a constat în princi-
pal din activităţi practice, teoria jucând un rol minor. A apărut în primul rând 
ca rezultat al credinţelor experţilor în psihodramă, sociodramă şi dramaterapie, 
care afirmă că cel mai important element pentru a înţelege potenţialul acestor 
fenomene este: activarea, experienţa de a juca pe scenă, întâlnirea cu grupul şi 
experienţa directă. Oricum, participanţii la proiect au accentuat că elementele de 
teorie pe care le-au învăţat în cursul formării au fost foarte relevante pentru ei.
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Theoretical introduction is necessary because all of the things I discover here are 
completely new to me.

Introducerea teoretică este necesară pentru că toate lucrurile pe care le desco-
păr aici îmi sunt complet noi.

Trebuie să recunosc că uneori empatizez cu acţiunea aşa de profound încât îmi 
pierd distanţa şi încetez să înţeleg ce se întâmplă realmente. De aceea e nevoie 
de teorie.

O introducere sumar schiţată a principalilor termeni care acoperă subiectul pro-
iectului nu poate da o imagine completă a metodelor aplicate în psihodramă, 
sociodramă şi dramaterapie. Cei interesaţi într-o cunoaştere detaliată despre 
aceste domenii trebuie să se refere la literatura de bază, care e disponibilă în 
multe limbi. Sunt zeci de itemi care pot fi utili educatorilor şi formatorilor în 
secţiunea de bibliografie (înainte de toate, publicaţiile de limbă engleză). Un 
supliment valoros pentru definiţii specifice e materialul video, care conţine, între 
altele, un workshop de psihodramă înregistrat în timpul orelor în România. Oferă 
o cunoaştere unică privind munca protagonistului (persoana care îşi analizează 
problema pe scenă), care e de obicei urmărită doar de membrii grupului. Restul 
materialelor video sunt şi ele un supliment important şi o ilustrare a “bazei te-
oretice”. Ne permite să vedem acele lucruri care nu pot fi descrise în cuvinte. 
Următoarele capitole ale publicaţiei specifică definiţiile mai clar, şi concentrează 
pe exemple particulare – evenimente care s-au petrecut în timpul orelor.
 
Psihodrama este o metodă psihoterapeutică şi susţine dezvoltarea personală, 
oferă o unică posibilitate de a prezenta experienţe, probleme, dificultăţi şi con-
flicte interne sub formă de dramatizare. Pe scena psihodramatică sunt prezenta-
te - „aici şi acum” - amintirile unor evenimente trecute specifice, ca şi dramele 
intime, fanteziile şi visele, de asemeni scenariile situaţiilor care se pot petrece în 
viitor. Aceste prezentări pe scenă sunt sau foarte asemănătoare situaţiilor care 
se petrec în viaţa reală sau sunt un fel de metodă de a prezenta stări şi procese 
mentale. Rolurile diferitelor personaje şi sentimentele care sunt importante pen-
tru protagonist sunt jucate de diferiţi membri de grup, pe care i-a ales protago-
nistul. Se pot de asemeni utiliza multiple obiecte şi instrumente de recuzită.

Tehnica de bază aplicată în psihodramă e schimbul de rol. Aceasta permite pro-
tagonistului să joace rolurile diferitelor personaje, în timp ce se află pe scenă, 
şi să vorbească cu vocea lor. Cuvintele şi comportamentul protagonistului sunt 
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atunci repetate de o persoană care joacă un rol dat, şi care e numit “eu auxili-
ar”. Realitatea teatrală a psihodramei se desfăşoară întotdeauna după scenariul 
personal al protagonistului.
Câteva alte tehnici psihodramatice sunt: jocul de rol (adoptarea diferitelor per-
sonaje şi comportamentul lor în diferite situaţii), dublarea (membrii grupului 
vorbesc în numele protagonistului, îi dau indicii, pe care el le poate găsi adecvate 
situaţiilor lui, sau le poate respinge) şi oglindirea (introducând pe scenă repre-
zentantul protagonistului, datorită căruia protagonistul e capabil să se distanţeze 
şi să privească situaţia dintr-o perspectivă marginală).
 
Structura psihodramei include trei mari stadii: încălzire, activitate şi încheiere, 
care se bazează pe împărtăşirea emoţiilor din interiorul grupului. Ultimul stadiu 
este: împărtăşirea (participanţii vorbesc despre propriile emoţii şi experienţe, pe 
care le-au asociat cu scena jucată), feedback-ul din roluri (oamenii care au jucat 
roluri particulare vorbesc acum despre sentimentele şi emoţiile pe care le-au 
trăit în timpul jocului) şi feedback-ul din identificare (membrii grupului vorbesc 
despre experienţa care a avut loc în cursul jocului, care îşi are originile în a juca 
fie rolul protagonistului fie al altui personaj).
 
Creatorul psihodramei e Jacob Levy Moreno (1889-1974), un psihiatru şi psi-
hoterapeut născut în România, ale cărui idei au fost de atunci implementate şi 
practicate de mulţi terapeuţi din întreaga lume. Moreno, în teoria lui, a accentuat 
cu putere semnificaţia şi valoarea unei experienţe de grup. El a afirmat că fiecare 
om se dezvoltă şi creşte într-un grup, care are o forţă unică de interacţiune ve-
nită din dinamicile sale interne şi din procesele dinamice care se petrec în grup. 
Un grup e ca o oglindă în care fiecare îşi poate vedea propriile reflecţii.
 
Bazat pe: "Teatr, który leczy [Teatrul care vindecă]", Anna Bielańska, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego [Jagiellonian University Publishing House], 
2005 şi  Peter Felix Kellerman “Focus pe Psihodramă. Aspectele terapeutice ale 
psihodramei”, Jessica Kingsley Publishers, 1992

Sociodrama este o metodă cufoarte apropiată de psihodramă. Are aceeaşi 
structură fundamentală, acoperind trei stadii ale muncii. Diferenţa majoră între 
cele două metode este că psihodrama are de-a face în principal cu cauzele per-
sonale ale problemelor, în timp ce sociodrama caută fundaţia subiacentă pe care 
s-au format, adecvat sau nu, rădăcinile noastre colective. Cele mai importante 
motive pentru aplicarea sociodramei sunt: o înţelegere mai bună a situaţiei soci-
ale, aprofundarea cunoaşterii participanţilor cu privire la rolurile care dau formă 
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acelei situaţii (rolurile pe care ei şi alţi oameni le joacă) şi experienţa catharsis-
ului prin exprimarea emoţiilor conectate cu un obiect dat.

Bazat pe: “The Handbook of Psychodrama”, Ediţie coordonată de Marcia Karp, 
Paul Holmes şi Kate Bradshaw Tauvon, Routledge, 1998

Dramaterapia este o ramură a terapiei prin artă care dă o utilizare intenţionată 
unei forme de artă date şi procesului creativ pentru scopuri terapeutice specifi-
ce. Metodele utilizate în dramaterapie merg de la mituri, performanţă scenică, 
mişcare, personificare, desen, vorbire, la repertoriul de roluri, simbolism şi me-
tafore. Combinaţiae de terapie şi activitate creativă permite atât terapeutului, 
cât şi pacientului, să participe la proces într-un mod activ. Elementul de bază al 
dramaterapiei este improvizaţia, acolo unde nu s-au folosit texte şi scenarii ante-
rior pregătite. Activităţile corespund nevoilor grupului, concentrându-se pe “aici 
şi acum”. Procesele din dramaterapie amintesc de producţiile scenice. Grupul 
furnizează subiectul spectacolului, iar cunoaşterea, experienţa şi deprinderile te-
rapeutului reprezintă suportul tehnic. Nu e vorba despre a fi un bun actor, ci des-
pre a utiliza metode artistice pentru dezvoltarea proprie a cuiva. Cerinţele pentru 
acest proces sunt deschiderea şi o relaţie stabilită cu acea parte a personalităţii 
noastre pe care o considerăm slabă sau bolnavă. Dramaterapia nu e atât pentru 
rezolvarea problemei cât pentru a face dialogul intern posibil, folosind imaginaţia 
şi creativitatea proprii cuiva. Câştigăm curaj să începem o călătorie extraordi-
nară – una pe care Joseph Campbell, antropolog American şi student în istoria 
religiilor, a descris-o ca fiind “Călătoria eroului”. În dramaterapie, terapeutul e ca 
Hermes; se mişcă cu uşurinţă între lumi – conştiinţa, subconştientul şi momentul 
prezent. Frecvent, el e de asemeni regizorul, mesagerul, trădătorul, spectatorul 
şi corectorul. Terapeutul nu vindecă şi nu spune pacientului ce ar trebui să facă 
şi cum să-şi trăiască viaţa. Drama însăşi posedă puterea vindecătoare.
 
Bazat pe articolul Roullei Demetriou, publicat în Arteri Magazine, nr. 4, 2007, 
Cyprus

Spontaneitatea şi creativitatea, după Moreno, sunt simbiotice – una nu poate 
exista fără cealaltă. Moreno descrie spontaneitatea ca fiind procesul de deschi-
dere graduală sub influenţa intuiţiei şi imaginaţiei. Termenul de “spontaneitate” 
vine din latinul “sponte” – uşor, din propria voinţă a cuiva. Spontaneitatea este 
cheia creativităţii şi vitalităţii. Este sursa bucuriei profunde şi esenţa celor mai 
autentice aspecte ale “Eului”. În viziunea lui Moreno, omul posedă vaste resurse 
de spontaneitate, care sunt ascunse, şi formarea e necesară pentru a le elibe-



ra şi activa. Spontaneitatea poate fi  prezentă în diferite momente – când omul 
gândeşte, acţionează, simte ceva, dar şi când rezistă. Termenul “creativitate” 
vine din cuvântul latin “creatio” – creaţie. După Moreno, creativitatea nu este 
rezultatul contemplării sau planifi cării, ci răsare dintr-un proces interactiv de 
improvizaţie, în care activitatea fi zică creşte implicarea intelectuală.

Bazat pe: Anna Bielańska, „Kreatywność – źródło w ogrodzie życia” [Cre-
ativitatea – izvorul din grădina vieţii] în:  „Psychodrama. Elementy te-
orii i praktyki” [Psihodrama. Elemente de teorie şi practică], redakcja 
naukowa [Biroul Editorial Ştiinţifi c] Anna Bielańska, ENETEIA, 2009

Creativitatea este o energie care are puterea transformării; in-
troduce lucruri noi în formele existente. E un proces – o călătorie, 
nu destinaţia fi nală. Creativitatea are nevoie să fi e promovată, 
pentru a preveni îngheţarea ei. Cere imaginaţie, spontaneita-
te, fantezie şi vise, idei şi gândire ulterioară, şi uimire. Ima-
ginaţia şi fantezia furnizează idei pentru creativitate – in-
diferent dacă crezi acest lucru sau nu. Pentru a le face să 
devină realitate, e nevoie de idei şi gândire ulterioară, 
şi apoi mulţumită spontaneităţii creativitatea rămâne 
vie şi prolifi că. În cele din urmă, vine sentimentul de 
uimire, care ne permite să percepem frumuseţea a 
tot ceea ce ne înconjoară.

Bazat pe articolul Roullei Demetriou, 
Arteri Magazine, nr. 4, 2007, Cyprus

Teoria rolurilor
Un rol poate fi  defi nit ca forma actuală 
şi tangibilă pe care o îmbracă sinele. 
Rolul funcţionează într-un context şi 
timp date, şi e o reacţie într-o si-
tuaţie care implică şi alţi oameni. 
Experienţele anterioare ale unei 
persoane anume şi pattern-urile 
culturale care există în socie-
tate îi infl uenţează forma. Fi-
ecare rol conţine un aspect 
personal şi unul cultural.



16

Ideea de roluri este aspectul cheie al psihodramei lui Moreno. După el, fiecare 
din noi îşi are propriul repertoriu de roluri, care cooperează unul cu altul. Fie-
cărui rol îi corespunde un antirol, care e adesea ascuns şi inactiv. Rolurile pot fi 
observate, dezvoltate şi practicate, permiţându-ne să le schimbăm după dorinţa 
noastră. Opusul spontaneităţii şi creativităţii este “conserva culturală” – scheme 
tradiţionale, comune pentru comportament şi roluri, adică masca pe care o pur-
tăm zilnic. Moreno a fost profund convins că un om poate întotdeauna căuta noi 
moduri de a se exprima pe sine, poate să caute roluri noi. Poate de asemeni juca 
rolurile “vechi” într-un mod nou. Un exemplu bun al unei asemenea situaţii e în 
munca unui profesor care fie copiază aceleaşi vechi pattern-uri, fie caută diferite 
idei noi şi inovative despre cum să transmită cunoaşterea.

Bazat pe: Anna Bielańska, „Role i ich znaczenie” [Rolurile şi semnificaţia lor] în:  
„Psychodrama. Elementy teorii i praktyki” [Psihodrama. Elemente de teorie şi 
practică], redakcja naukowa [Biroul Editorial Ştiinţific] Anna Bielańska, ENETEIA, 
2009

Psihodrama în educaţien

“Instrucţiuni pentru utilizarea psihodramei în educaţia adulţilor” – documentul 
care a fost creat ca parte a proiectului – formulează multe teze relevante, bazate 
atât pe reflecţia teoretică cât şi pe experienţele venite de pe proiectul pilot. In-
dică multiplele avantaje care sunt rezultatul unei conexiuni creative ale acestor 
două domenii, dar şi pericolele asociate cu utilizarea tehnicilor psihodramatice de 
către oamenii care nu sunt bine pregătiţi.

Psihodrama, ca metodă de lucru în grupuri, poate crea condiţii potrivite pen-• 
tru desfăşurarea unui proces educaţional, construind o atmosferă de încre-
dere şi securitate, şi de asemeni întărind integritatea unui grup. Aceştia sunt 
factorii care ajută ascultătorii să depăşească temerile şi dificultăţile conectate 
cu provocările programului educaţional, şi de asemeni să faciliteze contactul 
cu profesorii şi alţi membri ai grupului.

 
Valoarea pe care se bazează psihodrama e capacitatea de a se acomoda cu • 
procesul de învăţare, dezvoltând spontaneitatea şi creativitatea. Restabileşte 
de asemeni echilibrul între modurile asimilativ şi acomodant de a dobândi cu-
noaşterea, care s-a pierdut ca rezultat al popularităţii memorării. Termenii de 
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“asimilare” şi “acomodare” se referă la teoria dezvoltării cognitive a lui Jean 
Piaget, un psiholog, biolog şi epistemolog elveţian. El a afirmat că un om, în 
anumite stadii ale vieţii sale, e echipat cu structuri cognitive specifice – aşa 
numitele scheme cognitive. Realitatea e evaluată şi trăită prin folosirea aces-
tor scheme, prin procesul de asimilare şi acomodare. Asimilarea ţinteşte la 
aducerea realităţii observate în conformitate cu schemele cognitive existente, 
fără a le schimba. Oricum, în procesul de acomodare, apar câteva modificări 
ale schemelor cu scopul de a le adapta observaţiei. Cu alte cuvinte, asimi-
larea înseamnă a înţelege fenomenele folosind setul de termeni şi structuri 
deja prezent, în timp ce acomodarea înseamnă să reconstruieşti termenii şi 
structurile când te împiedici de un obiect nou, incomprehensibil al cogniţiei.

Psihodrama oferă instrumente practice de aplicare în domeniul educaţiei, • 
ceea ce se înţelege prin câştigarea deprinderilor şi formarea atitudinilor. De-
prinderea este abilitatea de a aplica practic cunoştinţele pe care deja le ai, iar 
atitudinea – aici fiind vorba de atitudinea celui care învaţă – cuprinde emoţii-
le, credinţele şi prejudecăţile, valorile şi aşteptările sale, toate influenţându-i 
relaţiile cu educatorul, grupul şi întregul proces educaţional.

Aplicarea metodelor psihodramatice nu poate însemna o simplă implementa-• 
re de proceduri şi tehnici (prin asimilare), ci necesită o abordare responsabi-
lă, creativă şi unică în construirea relaţiilor personale şi de grup. Psihodrama 
nu e doar o tehnică. E o relaţie între un profesor şi un elev, un fel de înţele-
gere specială. Realizarea eficientă a scopurilor educaţionale asumate depinde 
în principal de competenţele ocupaţionale ale formatorului. Toate tehnicile 
sunt ca nişte „conserve culturale” – ele pot fi folosite într-un mod creativ şi 
eficient, sau într-un mod neproductiv, chiar destructiv. Validitatea aplicării 
tehnicilor psihodramatice depinde în principal de modul în care îşi înţelege 
formatorul rolul ocupaţional (limitările şi provocările), nevoile şi motivaţii-
le elevilor, precum şi de scopul intervenţiei psihodramatice în acea situaţie 
particulară. Pentru a preda, se cer mai întâi deprinderi interpersonale, iar 
psihodrama poate contribui în mod fundamental la dezvoltarea lor, la apro-
fundarea cunoaşterii despre sine şi la poate ajuta la o mai bună înţelegere a 
nevoilor ascultătorilor.

Toate tehnicile psihodramatice pot fi utile în procesul educativ, dar pentru a • 
le folosi eficient, educatorul trebuie să fie suficient de abil. Deprinderile pot 
fi dobândite doar printr-o formare completă în metodologia psihodramatică. 
Proiectul pilot al acestui curs, condus de profesionişti, a acoperit prezentarea 
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multor tehnici psihodramatice, incluzând munca protagonistului în sesiunile 
de supervizare. Oricum, participanţii la formarea pilot, în propria lor practică 
ocupaţională, au aplicat în principal încălzirea si exerciţiile sociometrice, şi 
de asemeni diferitele forme de joc de rol – atât în subgrupuri cât şi în jocuri 
de echipă. Lipsa unei pregătiri solide în psihodramă – însemnând că nu ţi-ai 
finalizat formarea – previne aplicarea ei sigură şi eficientă şi poate provoca 
blocaje, rezistenţă, poate chiar răni oamenii care participă în procesul edu-
caţional. Fiecare acţiune care iese în afara contextului educaţional implică 
ameninţarea de a atinge sferele interioare intime ale personalităţii, ceea ce e 
în mod particular riscant atunci când lucrezi cu grupuri sensibile.

Analiza dificultăţilor cu care se confruntă educatorii când lucrează cu adul-• 
ţii dovedeşte că psihodrama poate fi utilă pentru ei în câteva domenii ale 
practicii lor ocupaţionale. Poate deveni cheia unei mai bune înţelegeri a de-
prinderilor profesionale ale unora şi terenul experimentării cu diferite tehnici 
şi metode de lucru. În mediul educatorilor, nevoia de a căuta moduri noi, 
inovative de a transmite cunoaşterea şi a susţine dezvoltarea celor care în-
vaţă e o prioritate consistentă. Psihodrama e de asemeni utilă în construirea 
parteneriatelor cu cei care învaţă (contact adult-adult) şi în crearea condiţii-
lor potrivite pentru munca de grup. Accentul e pe importanţa mecanismelor 
care guvernează procesele de grup. Rolul psihodramei în supervizie e foarte 
important şi valoros, ceea ce garantează productivitatea şi securitatea muncii 
în grup, în principal pentru aceşti oameni care cer atenţie în plus. 

 
Pentru a însuma reflecţiile menţionate mai sus, trebuie accentuat că aplicarea 
psihodramei, sociodramei şi dramaterapiei în educaţie poate întări şi ameliora 
munca grupului, dar de asemeni poartă multiple ameninţări într-o situaţie în care 
formatorul nu posedă suficientă cunoaştere, deprinderi şi experienţă.
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Capitolul II

Contexte educaţionale

Activităţile educaţionale au întotdeauna rădăcini în contexte specifice şi nu pot 
fi separate de procesele de grup, care sunt afectate de experienţa, problemele, 
poveştile şi emoţiile tuturor celor care construiesc grupul – atât profesorii cât şi 
elevii. Profesorii fac mai mult decât să predea şi elevii fac mai mult decât să câş-
tige cunoştinţe şi deprinderi practice. Procesul educaţional aduce laolaltă oameni 
cu temperamente, nevoi şi obiceiuri foarte diferite, şi profesorul e responsabil 
pentru planificarea conţinutului educaţional stabilit şi pentru monitorizarea situ-
aţiei din grup. E o sarcină foarte dificilă şi apăsătoare, căreia nu e uşor să-i faci 
faţă, mai ales în medii menţionate ca “sensibile” – lucrând cu cei afectaţi de sau 
la risc de excludere socială. Participanţii la proiectul pilot au reamintit în mod re-
petat situaţiile dificile şi dramatice ale propriilor experienţe profesionale, în care 
contextul activităţilor educaţionale determină calitatea şi eficienţa procesului de 
învăţare. Problemele cu grupul, problemele cu sine însuşi, problemele cu institu-
ţia – toate aceste probleme apar în cursul fiecărui workshop de grup, de aceea 
trebuie să ne concentrăm pe ele.

În timpul vizitelor în fiecare din cele patru grupuri, am avut ocazia să particip în 
mod activ la ore, să experimentez dinamicile proceselor de grup, şi să conduc 
interviuri cu liderii şi participanţii sesiunilor de grup. Conţinutul acestui capitol 
este format din exemple selecţionate de situaţii şi fenomene pe care le-am ob-
servat. Se concentrează pe educator şi pe provocările determinate de munca cu 
un grup, în special cu adulţii. Prin reamintirea unor descrieri detaliate ale work-
shop-urilor şi unor elemente ale participării indivizilor, vreau să arăt cât de valo-
roasă a fost experienţa formatorilor în psihodramă, sociodramă şi dramaterapie. 
A fost pentru ei o ocazie să-şi vadă munca dintr-o nouă perspectivă, prin reflecţie 
aprofundată şi prin înţelegerea oferită de alţi membri de grup. Prin raportarea 
meticuloasă a unor fragmente de la munca în grupuri vreau să dau cititorului  
o trăire mai intimă a fenomenului psihodramei, pe care cineva îl poate cunoaşte 
şi înţelege pe deplin stând pe scena de psihodramă.
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Antrenamentul deprinderilor

Antrenament de grup în Cipru, Larnaca, 27-28 iunie 2009
Formator în dramaterapie: Roulla Demetriou
Educator: Klitos Symeonides 

Următoarea situaţie s-a petrecut în a doua zi a workshop-ului şi a fost legată 
de activităţi anterioare la care participanţii au luat parte. Prima zi ne-a oferit o 
experienţă importantă, lucrând pe tema perfecţionismului şi fiind perfect-im-
perfecţi. Am observat diferite fenomene în interiorul echipei (suport, distrugere, 
conducere, comunalitate). Toate aceste probleme au fost subiectul unor exerciţii 
şi activităţi legate de simboluri, imagini şi asociaţii libere. Formatorul a oferit de 
asemeni o muncă intensivă cu corpul, care este extrem de importantă în drama-
terapie deoarece serveşte la întărirea exprimării fără autocontrol, bazându-se pe 
resursele ascunse de creativitate şi spontaneitate.

Următoarea activitate de workshop începe cu mişcare dinamică. Se leagă două 
bucăţi de pânză pentru a crea o buclă şi toţi participanţii o ţin cu ambele mâini în 
timp ce execută mişcări dinamice, în diferite direcţii. E mai degrabă ca un dans, 
amestecat cu ceva luptă. Suntem împreună – literalmente – legaţi, acţiunile unei 
persoane determinând mişcările tuturor celorlalţi. Antrenamentul durează apro-
ximativ o jumătate de oră, alternând între intens şi mediu. Apar întotdeauna idei 
noi pe măsură ce participanţii interacţionează. Formatorul opreşte pe moment 
activitatea pentru a întreba care sunt impresiile oamenilor, şi cum ne vedem 
rolurile proprii şi rolurile celorlalţi participanţi la joc. Unul din oameni, “X”, spu-
ne că nu participă fiecare în mod egal, şi că ar fi mai bine dacă ar fi mai multă 
implicare din partea celor mai puţin activi. Formatorul încurajează participantul 
să realizeze acest lucru în mod activ, deoarece aceasta influenţează atitudinile şi 
comportamentul altora.

Înapoi la joc. X intră în mod dinamic în rolul de conducere, ne încurajează să 
fim mai activi, ni se adresează fiecăruia pe nume, dă instrucţiuni şi e destul de 
asertiv. Ritmul mişcării creşte în mod clar, dar la un moment dat participantul Y 
refuză să continue exerciţiul, numind oboseala şi starea de rău. Participantul Y 
stă atunci jos şi opreşte toate celelalte activităţi. Consternare: conducătorul nu 
prea ştie cum să reacţioneze. Unul din participanţi sugerează ca Y să fie scuzat 
de la grup pentru un moment ca să se poată odihni. Y reacţionează aspru, nu e 
de acord cu sugestia, exprimă opoziţie şi insatisfacţie generală.
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Formatorul opreşte exerciţiul, stăm jos şi analizăm situaţia. Încercăm să răspun-
dem la întrebarea cum ne simţim fiecare, ce credem că s-a întâmplat în grup, 
cum evaluăm atitudinea liderului şi care ar putea fi soluţia la problemă. Sunt 
două propuneri. Câţiva sugerează ca liderul să se adreseze participantului rebel, 
devotându-şi doar propriul timp şi atenţie, în timp ce grupul continuă exerciţiul. 
Alţii sunt în favoarea găsirii unei soluţii care îi va permite lui Y să rămână în 
grup, chiar într-un rol pasiv. Formatorul propune improvizarea ambelor scenarii 
– repetând situaţia iniţială, în care unul dintre participanţi întrerupe. Jucăm mai 
întâi scena în care liderul şi Y merg la o parte, şi grupul continuă să lucreze. În 
această situaţie, domină haosul. Y se simte respins şi se comportă furios, refu-
ză să coopereze, şi stă într-un colţ. Ceilalţi participanţi încearcă să continue, o 
persoană ia rolul de lider, dar există un sentiment de tensiune şi disconfort. În 
a doua scenă, liderul părăseşte grupul, dar întrerupe exerciţiul. Liderul propune 
apoi ca fiecare să stea jos, şi îl invită pe Y să ia loc în mijloc. Când Y refuză, li-
derul întreabă dacă vrea altcineva să stea în centru. În momentul în care cineva 
se oferă voluntar, Y i se alătură în mod spontan. Ceilalţi, încă aşezaţi, încep să 
se mişte, şi continuă să exerseze. Gradual, acţiunea devine mai dinamică, şi în 
final întreg grupul se alătură.

Formatorul opreşte jocul şi ne invită să discutăm cele două scenarii improviza-
te. Participanţii vorbesc despre cum s-au simţit în fiecare scenariu – ce am trăit 
jucând diferite roluri, şi cum am perceput procesele de grup. Sunt împărtăşite 
trăirile despre comportamentul şi reacţiile altora.
Y: Mai întâi, am fost copleşit de furie faţă de conducător. Striga la mine, şi îmi 
spunea să fiu mai activ. M-am gândit că o să-i arăt de ce eram capabil, şi atunci 
o să-i pară rău. Şi când m-am muiat în cele din urmă şi am câştigat curajul să 
recunosc asta, am simţit că am o poziţie puternică în grup şi o pot folosi într-un 
fel. Am decis să văd cât de departe pot să merg şi cum să-mi folosesc avantajul 
faţă de lider, care în mod evident nu avea nici o idee ce să facă. Singura ame-
ninţare pe care am văzut-o a fost un alt participant, care a sugerat să fiu exclus 
pentru un moment din grup. Când am pus în scenă primul scenariu, m-am simţit 
realmente respins, separat de conducător şi de întregul grup ca de un zid invizi-
bil. Nu am vrut să am nimic de-a face cu ei. În a doua variantă a jocului, m-am 
simţit nesigur, nu am ştiut cum să mă comport, dar când un alt participant s-a 
oferit voluntar să stea în mijloc la invitaţia conducătorului, am simţit o mare uşu-
rare – pentru mine a fost o ieşire „onorabilă” din situaţie, am simţit o legătură 
puternică cu întregul grup.
X: La început, situaţia a provocat în mine un sentiment de haos şi confuzie, care 
a fost intensificat când am repetat primul scenariu. M-am simţit cu adevărat rău 
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să părăsesc grupul şi să încerc să mă descurc cu participantul rebel, şi am avut 
un nod în stomac. A doua situaţie mi-a permis să îmi recâştig echilibrul. M-am 
simţit ca un lider adevărat, am fost calm, controlam grupul, şi am folosit în mod 
constructiv ceea ce s-a întâmplat. 

Ceilalţi participanţi vorbesc mai întâi despre confuzia şi incertitudinea provocate 
de comportamentul lui X şi despre nevoia ca liderul să rezolve conflictul. Marea 
majoritate explică reaua voinţă pe care au simţit-o faţă de lider când a părăsit 
grupul. Unii, din contră, îl laudă pe lider pentru încercarea de a ţine cont de ne-
voile individului nefericit.

Formatorul ne-a angajat într-un exerciţiu care la prima vedere părea o activita-
te de încălzire pur fizică. În realitate, însă, a permis crearea unui spaţiu în care 
comportamentul tipic şi fenomenele de grup au fost revelate. Participanţii au 
avut ocazia unică de a-şi testa propriile idei despre rezolvarea conflictelor şi de a 
practica diferite scenarii. Aceasta le-a permis să-şi confrunte ideile şi bănuielile 
cu realitatea, într-un mediu sigur. La fel de importantă a fost cea de-a doua par-
te a sesiunii – discutarea întregului exerciţiu şi familiarizarea cu sentimentele şi 
punctele de vedere ale altor membri de grup.

Pe scena psihodramatică

Formare de grup în România, Cluj-Napoca, 9-10 mai 2009
Formatori în psihodramă: Dr Éva Varró, Sorina Bumbuluţ
Educator: Dr Maria Roth 

Acesta a fost primul workshop în care formatorii, în plus faţă de activităţile de 
integrare şi încălzire, au petrecut mult timp pe problemele asociate cu experien-
ţele profesionale ale participanţilor. Analizând relaţiile cu oamenii pe care îi au în 
grijă, membrii grupului au simţit nevoia să se întoarcă la diferitele situaţii care 
s-au petrecut în trecut şi au rămas pentru ei dificile şi problematice. Psihodrama 
oferă o ocazie unică de a revizita trecutul – evenimentele jucate pe scenă evo-
când oamenii, emoţiile, obiectele, şi orice altceva într-o situaţie dată din istoria 
personajului principal, sau “protagonistul”. Datorită schimbului de rol, o tehnică 
de bază în psihodramă, protagonistul are ocazia de a deveni un personaj de care 
şi-a amintit, vorbind cu vocea personajului, şi văzându-se prin ochii personaju-
lui.
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Unul dintre participanţi – “X” – declară dorinţa de a lucra pe o situaţie care s-a 
desfăşurat într-un grup de oameni mai în vârstă care se întâlnesc regulat în 
centrul unde lucrează ea. Grupul aflat în grija lui X se adună ca să citească, să 
discute, să participle în diferite activităţi educaţionale, să se angajeze în exerciţii 
uşoare, şi uneori merg în excursii. În cursul unei astfel de excursii, unde X a fost 
singura persoană de însoţire, un membru de grup – “Y” – a pierdut temporar 
controlul unei funcţii fiziologice particulare, ceea ce a cauzat reacţii negative la 
ceilalţi membri de grup. X a propus ca Y să meargă acasă şi să îşi schimbe ha-
inele. L-a dus cu maşina acolo, dar el nu a mai vrut să se întoarcă la activitate, 
şi într-adevăr n-a mai apărut niciodată la grup. X l-a vizitat după aceea, vorbind 
şi cu familia lui, dar asta nu a schimbat situaţia. Y a vorbit despre experienţa 
traumatică care îl împiedică să se alăture din nou grupului, şi despre gândurile 
suicidare.

Formatoarea propune ca acest eveniment să fie rejucat pe scena psihodramatică 
pentru a vedea ce s-a întâmplat în grup. X aranjează spaţiul de joc şi alege pe 
unul din colegii ei pentru rolul lui Y şi distribuie şi rolurile câtorva alţi oameni care 
au luat parte activă la acel eveniment. Fiecare figură chemată pe scenă primeşte 
din partea lui X un detaliu caracteristic, de exemplu, „Tu întotdeauna spui exact 
ceea ce gândeşti, dar apoi îţi pare rău”, sau „Tu eşti conducătorul grupului, toa-
tă lumea te respectă”. Jocul începe cu un schimb de roluri – X ia rolul lui Y, şi e 
acum personajul principal din scenă, vorbind cu vocea lui Y. Y se aşează apoi pe 
scaunul lui X. 
X (ca om în vârstă care se află în dificultate): Eu sunt. Despre mine vorbesc. 
Cineva trebuie să mă ajute. Vreau să dispar. Nu vreau să mă mai întorc aici. S-a 
întâmplat asta o dată când eram singur. Iau medicamente, dar nu mă ajută. 
Cum să ies din asta? Am prieteni aici. Dar nu-mi pasă dacă îi pierd. Ce trebuie 
să gândească Y despre mine? E aşa de tânără. N-ar trebui să aibă de-a face cu 
genul ăsta de muncă. Nu le spun copiilor mei ce se întâmplă, e aşa de stânjeni-
tor. Dezgustător. De când mi-a murit soţia, oricum n-am vrut să mai trăiesc...şi 
acum asta. Pe fata asta ar trebui să o ajut cumva, să reduc povara a ceea ce s-a 
întâmplat, şi să-mi iau nişte haine.
Ceilalţi participanţi se alătură în joc, improvizând după comportamentele şi ati-
tudinile distribuite rolurilor lor.

Urmează un alt schimb de roluri – X şi Y schimbă locurile. X plânge, formatorul 
o întreabă cum s-a simţit în rolul lui Y. Ea îşi aminteşte situaţia, vorbeşte despre 
neputinţa ei atunci când nu a putut găsi o soluţie. Formatorul iniţiază o tehnică 
psihodramatică numită oglindire. Celorlalţi li se permite să vorbească în rolul 
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protagonistului – stând în spatele lui, cu mâinile pe umerii lui. Formatorii şi par-
ticipanţii vorbesc atât ca X cât şi ca Y. 

− Nu vreau ca ei să râdă de mine. Vreau să mă respecte (Y).
− Mi-e frică că dacă plec acum, nu o să mă mai întorc (Y).
− Sau îl pierd pe el, sau pierd grupul (X).
− Totul a scăpat de sub control (Y).
− Mă simt exact ca el. Sunt neputincios, şi mi-e frică că voi fi criticat indiferent 
ce fac (X).
− Slujba mea e absurdă (X).

Jocul ajunge la o finalizare prin împărtăşirea diferitelor evenimente şi experienţe 
pe care participanţii şi le amintesc din propriile vieţi şi pe care le asociază cu si-
tuaţia protagonistului. Această fază, de obicei ultima în psihodramă, se numeşte 
împărtăşire.
− Eram încă <ud pe după urechi> ca terapeut. În grup aveam o fată tânără – 
o isterică. Reacţiile ei erau atât de uimitoare încât am sfârşit prin a chema un 
medic.
− Am lucrat cu un grup de copii. Unii din ei veneau din familii în care igiena e o 
problemă. A fost foarte dificil pentru mine.
− În grupul meu de tineri aveam o persoană cu dizabilităţi, nu putea nici măcar 
să dea răspunsuri potrivite. Am avut o discuţie cu doi dintre participanţii cei mai 
agresivi, şi i-am întrebat dacă persoana cu dizabilităţi chiar trebuie exclusă din 
grup. Asta a ajutat. 
− Într-un grup am avut o “victimă” tipică – subiectul unei constante batjocuri 
şi hărţuiri. Odată în timpul cursului a fost atacată cu răutate. Am încercat să 
controlez situaţia, dar a fost incapabilă să suporte tensiunea şi a plecat. Atunci 
problema mea a fost ce să fac, nu puteam să fiu şi aici şi acolo. Din fericire, unul 
din cei prezenţi s-a oferit să meargă după fata ridiculizată. Pe când s-au întors, 
reuşisem să vorbesc grupului şi situaţia era sub control.

În acord cu structura tipică a jocurilor de psihodramă, ceilalţi participanţi îşi îm-
părtăşesc şi ei experienţele din cadrul scenariului, jucând roluri auxiliare. Aceasta 
se numeşte feedback de rol. În această situaţie, datorită lipsei de timp, formato-
rul a cerut ca doar persoana care l-a jucat pe Y să-şi spună impresiile. El a vorbit 
despre marea dificultate de a intra în rol, şi apoi de a-l părăsi – eliberarea din 
sentimentele şocante de umilinţă, panică, neputinţă, ruşine şi suferinţă. În ziua 
următoare, formatorul s-a întors la emoţiile dificile provocate de joc, începând 
sesiunea cu o aşa-numită „luare a pulsului”, ceea ce înseamnă a aduna informa-
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ţie de la participanţi despre starea lor curentă de bine. Participantul care a jucat 
rolul lui Y a vorbit despre încărcătura emoţională grea pe care a simţit-o în seara 
precedentă. A încercat să-i facă faţă, ducându-se să se plimbe şi vorbind unui 
prieten. Şi protagonista şi-a împărtăşit sentimentele dificile. A rămas cu un sen-
timent de vinovăţie, o încărcătură de responsabilitate, şi întrebarea dacă ceea 
ce s-a petrecut poate fi îndreptat. Formatorii au accentuat cât e de important să 
realizezi că să lucrezi cu grupuri dificile e foarte obositor şi stresant, şi e absolut 
necesar să găseşti moduri de a elibera emoţiile dificile provocate.

Formatorul: Nu trebuie să te simţi vinovată din cauza a ceea ce s-a întâmplat. 
Lucruri de felul acesta se întâmplă frecvent. Ieri ai primit o mulţime de semnale 
din partea celorlalţi în cursul „împărtăşirii” că şi ei au trăit situaţii similare. Ai un 
supervizor? Cineva care ajută?
X: Nu. Colegii mei îmi spun că nu mă pot distanţa – că pun prea multă emoţie în 
munca mea. Ei spun de asemeni că soluţia mea a fost nepotrivită.
Formatorul: Ce putem face noi în grupul nostru? Desigur că te putem ajuta să nu 
fii singură cu problemele tale. Dar s-ar putea întâmpla să nu găsim o soluţie în 
acest grup. Mă întreb de ce te simţi vinovată. Ce a cauzat vinovăţia?

Formatorul încurajează toţi participanţii să vorbească despre asta, să schimbe 
experienţe. 
− Prima mea reacţie la scenariu a fost să râd. A fost o reacţie defensivă, pentru 
că de fapt voiam să plâng. Şi eu lucrez cu oameni mai în vârstă şi s-ar fi putut 
întâmpla şi în grupul meu. M-am întrebat ce aş fi făcut.
− Ieri nu am avut curajul să vorbesc despre experienţele mele. O dată am avut 
o situaţie similară. Nu am ocazia să-mi discut problemele cu nimeni la serviciu. 
Aceste întâlniri aici – ele sunt singura posibilitate.
− N-am crezut niciodată că aş putea să intru în rolul cuiva de care am grijă, să 
păşesc în „pielea” lui. E o experienţă foarte valoroasă.
− Supervizia e foarte importantă. Să luăm rolul unei persoane care primeşte 
îngrijire ne ajută să înţelegem cum e pentru ei

Un aspect foarte important al acestei experienţe de grup a fost abilitatea de a 
te identifica cu nevoile şi punctele de vedere ale acestor oameni aflaţi în grija 
participanţilor. Cunoaşterea pe care participanţii au câştigat-o în acest fel e în 
mod special valoroasă şi de ajutor când lucrezi cu grupuri sensibile şi cu cele cu 
nevoi speciale. Formatorii care au condus sesiunea au subliniat în mod special 
acest fapt.
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Nevoia de supervizie 

Formare de grup în Polonia Bielsko-Biala, 28-29 Martie 2009 
Formator în psihodramă: Igor Hanuszkiewicz
Educator: Peter Kostuchowski 

A doua zi a sesiunii de grup a fost rezervată pentru supervizie – pentru a privi 
activităţile realizate de participanţi în propriile lor grupuri de formare. Unii oa-
meni au încercat să folosească tehnicile prezentate în întâlnirile anterioare, şi au 
apărut câteva îndoieli şi întrebări. Acestea au fost referitoare la metodele 
folosite în sociometrie şi integrarea de grup. Una din cele mai simple tehnici 
sociometrice e harta, care are mai multe variante. Să trasezi o hartă într-un grup 
nou adesea începe prin identificarea locurilor de unde vin sau unde trăiesc par-
ticipanţii. Formatorul marchează, într-un fel, un spaţiu imaginar al jocului, dând 
participanţilor un indicator, de exemplu, două eşarfe sau alţi itemi, localizaţi la 
capete opuse ca mijloace de direcţionare: nord şi sud. Participanţii sunt invitaţi 
să-şi găsească locul în acord cu instrucţiunile date de formator. De exemplu, 
“satul în care te-ai născut”. Participanţii şi-au asumat poziţiile corespunzătoare, 
au spus numele satului, şi şi-au ajustat poziţia în raport cu alţii. Îşi pot de ase-
meni defini poziţia în mod mai specific, amintindu-şi detalii particulare pentru 
a da altora o percepţie mai bună a atmosferei pe care au asociat-o cu locul pe 
care îl reprezintă. Schimbarea criteriilor de poziţionare (de exemplu unde tră-
ieşti în prezent, un loc în care ţi-ar place să te găseşti, locul în care te simţi cel 
mai mult acasă) produce o schimbare a hărţii. Acest mod de înţelegere mutuală 
a participanţilor e foarte diferită de modurile tradiţionale de prezentare – toţi 
membrii grupului sunt imediat incluşi în acţiune, se adună în interacţiuni directe, 
şi stabilesc contactul. Hărţile rezultate pot fi foarte diferite în funcţie de scopul 
pe care îl are în minte formatorul, şi criteriile se pot lega de sfere diferite ale vie-
ţii – familie, muncă, deprinderi sau interese. Cantitatea de informaţie personală 
împărtăşită se schimbă şi ea în funcţie de tipul de hartă.

Una din participante – “X” – descrie un plan de curs pe care l-a dus la îndeplini-
re cu un grup de aproximativ 30 de oameni angajaţi într-un workshop protejat. 
Erau adulţi de toate vârstele, cu diferite niveluri intelectuale, diferite forme de 
dizabilitate, din două oraşe. Orele ar ajuta la pregătirea lor pentru angajare, 
le-ar trezi motivaţia, şi ar încuraja integrarea echipei. Ca activitate de pornire, 
X a propus crearea unor hărţi bazate pe două criterii – „Unde trăieşti?” apoi 
“Unde ţi-ai dori să fii? Închide ochii şi imaginează-ţi acest loc de vis.” Formatorul 
propune ca scenariul să fie jucat pe scenă aşa cum l-a descris X, cu X în rolul 



conducătorului şi restul grupului jucând rolurile lucrătorilor. După fi nalizarea sa 
e discutată scena - participanţii stau într-un cerc şi îşi împărtăşesc sentimentele 
despre rolurile pe care le-au jucat, acordând atenţie specială acelor aspecte care 
au făcut ca rolurile să fi e difi cile pentru ei.
− Mi s-a părut că acest spaţiu e foarte abstract – m-am simţit pierdut.
− N-am avut nici un contact cu liderul, am auzit doar instrucţiuni.
− Cel mai util pentru mine a fost contactul direct cu liderul, când m-a în-

trebat unde sunt. Această abordare personală m-a ajutat să mă regă-
sesc.

− Am simţit că aveam nevoie de o poziţionare mai clară în spaţiu – o 
explicaţie privind unde îmi era oraşul şi unde era marea. Nu am 
putut găsi nici un fel de puncte de reper. Pentru mine, instruc-
ţiunile erau clare, dar aveam nevoie de mai multă pregătire 
pentru noua situaţie: alegem calea, mergem în locurile pe 
care vrem să le găsim, ne pregătim să facem asta într-un 
mod teatral.

− Liderul ne vorbea de parcă am fi  fost nişte copii, nu nişte 
adulţi. M-a izbit – m-am gândit: de ce ne tratează aşa? 
Apoi am început să mă gândesc la felul în care-mi tra-
tez eu elevii.

− M-am simţit pierdut. Dar la un moment dat liderul 
a venit spre mine şi a avut grijă de mine şi m-a 
ajutat – atunci a fost bine.

− E păcat că nu a fost posibil ca fi ecare să spună 
cum s-a simţit în visul său în acest loc. Mi-a 
lipsit asta.

− M-am simţit tot timpul nesigur, nu mi-am 
putut da seama unde mă afl u în spaţiu. 
Să stabilesc punctele de reper şi di-
recţiile doar cu cuvinte nu era destul 
pentru mine. Dacă ar fi  reprezentat 
cu alte obiecte ar fi  mai uşor.

− N-aveam nici o idee unde eram, 
dar am mers cu grupul şi am 
fost sigură că cineva va avea 
grijă de mine.

− N-am vrut să-mi închid ochii 
pentru că m-am simţit 
ameninţat.
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Formatorul o întreabă pe X cum a obţinut feedback de la ceilalţi participanţi, şi 
dacă i-ar fi de folos în munca ei. X îi atrage atenţia asupra câtorva probleme pe 
care le-a considerat destul de importante.
X: Ceea ce aţi spus cu toţii despre cum să te adresezi participanţilor m-a oprit şi 
m-a făcut să mă gândesc. Chiar e dificil pentru mine, grupul cu care lucrez eu e 
divers în ceea ce priveşte capacitatea intelectuală. Cum să vorbeşti într-un mod 
în care fiecare va înţelege, fără să pari condescendent faţă de cei cu minţi mai 
bune? Am constatat de asemeni că contextul jocului introduce un aparté inte-
resant: Nu trebuie să fiu aşa de serios tot timpul. Problema mea e ritmul foarte 
rapid tot timpul – o nouă formare, graba constantă. Nu e timp ca să asculţi cum 
trebuie şi să iei în considerare lucrurile...Dar timpul acesta trebuie să fie dispo-
nibil. Timpul pentru ca să te opreşti şi să pui întrebări fiecărui individ.

Discuţia asupra scenariului continuă...
- S-a realizat realmente obiectivul exerciţiului de integrare? Probabil că nu, pen-

tru că nu era timp să împărtăşim sentimente şi să ajungem să ne cunoaştem 
unul cu altul.

- Pentru cei cu nivel de funcţionare intelectuală mai scăzut, sunt necesare in-
strucţiuni mai clare. De exemplu, în această situaţie, o formă oarecare de 
indicatori vizuali, postere, semne de circulaţie. 

- Cum participanţii au reprezentat doar două locuri, am fi putut crea hărţi deta-
liate ale acestor două locuri. Atunci, integrarea ar fi mai completă.

- Am o notă tehnică. Ar fi util să fie restrâns spaţiul disponibil pentru hartă. Ne 
pierdem în holul ăsta mare, pentru că e dificil să determini distanţele.

- Îi poţi folosi pe cei mai abili ca să-i ajute pe cei mai puţin abili.
- Dar această soluţie are de asemeni un aspect negativ – a încurajat diviziunea.
- Pentru mine a fost important că am putut vorbi oamenilor pe parcursul scena-

riului, m-a ajutat să fac alegeri.
- Cred că ar fi trebuit să fie un sumar, şi o discuţie despre întreg exerciţiul. Exer-

ciţiul de-abia s-a terminat, şi n-a mai urmat nimic.

X şi formatorul sumarizează sesiunea de supervizie.
X: Văd în mine însămi o lipsă de deschidere faţă de noile metode. Mă tem de 
ele, nu sunt creativă. Cred, de exemplu, că aceşti oameni ar putea fi împărţiţi 
după alte categorii, poate după profesie: cei care lucrează la spălătorie, cei care 
lucrează la bucătărie. Dar mă tem că nu vor avea nimic despre care să vorbească 
în aceste grupuri.
Formatorul: Oamenii cu siguranţă vorbesc, pentru că situaţia se bazează pe a te 
întâlni cu oamenii. Nu totul trebuie să fie structurat. Pe de altă parte structura 
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este importantă, de aceea poţi da instrucţiuni specifice – să încurajezi discuţia 
generală în acelaş timp  cu subiectele specifice.
X: Mi-e teamă de un dezastru.
Formatorul: Ne vom uita la asta în grupul nostru. Cum ne simţim fiecare în pre-
zenţa structurii şi în prezenţa dezastrului.

Mai târziu în sesiune, tehnica folosirii hărţilor în grupuri a fost analizată de un al 
doilea participant, care lucrează cu tineri cu probleme cu drogurile. Experienţa 
lui a arătat că o întrebare aparent inofensivă despre oraşul natal al cuiva poate 
evoca conotaţii foarte profunde. Sumarul sesiunii a adus multe insight-uri im-
portante şi valoroase. Participanţii au discutat cum pot fi utilizate diferite forme 
ale acestei metode în educaţie, şi de asemeni riscurile posibile şi consecinţele 
neanticipate. 
− Poate părea că harta e doar pentru distracţie, totuşi această activitate a re-

velat multe probleme importante şi profunde. Trebuie să fim atenţi ce poate 
deschide asta în oameni.

− Multe depind de o stabilire fermă a criteriilor. De ce a fost exerciţiul creat la 
început, şi ce s-a intenţionat să se realizeze? Formatorul trebuie să fie conşti-
ent ce face. Dacă scopul e formarea şi educaţia – n-o transformăm în terapie. 
Trebuie să fim conştienţi de limitele pe care le-am pus.

− Punctul de pornire determină cursul exerciţiului. Există o uriaşă diferenţă între 
întrebările “Unde trăieşti?” şi  “Unde e casa familiei tale?” A doua întrebare 
deschide imediat multe asocieri care pot fi dificile, dureroase şi te pot cople-
şi.

− Harta poate fi realmente eficientă în diferite contexte educaţionale. De exem-
plu, când predăm geografie – putem pune parametri ca: unde trăieşte familia 
ta, unde au călătorit prietenii tăi.

− Harta poate fi de asemeni utilizată în activităţile creative. Noi înşine suntem 
harta, devenim asta, şi îi creem forma. E ceva complet diferit de schemele 
curente pentru activităţile educaţionale.
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Problemele de comunicare

Formare de grup în Portugalia, Porto, 10 octombrie 2009
Formator în psihodramă şi sociodramă: Jose Luis Mesquita 
Educator: Ana Leal

 
Întâlnirea a fost parte din ultimul bloc de formare dedicat scenariilor educaţio-
nale pregătite de participanţii înşişi. Ei au avut sarcina, lucrând în perechi, să 
folosească tehnicile dramatice cu care au făcut cunoştinţă în timpul cursului, 
pentru a ilustra situaţii şi probleme standard din experienţa lor profesională. Una 
din propuneri a privit relaţia educatorilor cu instituţiile care îi angajează. Adesea 
aceste relaţii sunt dificile şi afectează aversiv nivelul muncii în grup. Profesorii au 
rareori vreo influenţă asupra alegerilor participanţilor în echipele cu care lucrea-
ză – sarcina lor e să construiască un program spacific şi să obţină cele mai bune 
rezultate pentru elevii lor. Acesta e un exemplu de tratament instrumental, în 
care nu e loc pentru analizarea atribuţiilor şi limitărilor personale. Lipsa de coezi-
une între echipele de instructori şi angajator are repercursiuni asupra procesului 
educativ şi rezultatelor sale. De aici nevoia de formare – Ana Leal şi Ricardo 
Quinta au prezentat un set de exerciţii şi activităţi focalizate pe cum comunicăm 
unii cu alţii, abilitatea de a exprima nevoi şi obiecţii, şi de asemeni exprimarea 
opoziţiei faţă de regulile impuse de instituţie.
 
Workshop-ul începe cu o încălzire fizică. Participanţii se plimbă prin sală în dife-
rite direcţii în timp ce urmează instrucţiunile care li s-au dat. Mai întâi, să evite 
contactul vizual cu alţi participanţi, privind doar pereţii şi podeaua. Apoi să pri-
vească în ochii fiecărei persoane pe lângă care trec. Următorul stadiu al stabilirii 
contactului e strângerea de mână – cât de repede se poate şi cu un număr de 
oameni cât mai mare. La final, deja într-o stare de linişte, ne salutăm toţi unii pe 
alţii, strângând mâinile şi schimbând pe scurt câteva cuvinte politicoase. Fiecare 
stă într-un cerc ca să împărăşească impresii. Conducătorul întreabă cum s-a sim-
ţit fiecare când li s-a dat instrucţiunea să privească în podea şi să evite contactul 
cu alţii. Pentru cei mai mulţi oameni, această experienţă a fost cât se poate de 
inconfortabilă, ciudată şi nenaturală.

 Al doilea exerciţiu, ducând mai departe avantajul unei arii largi disponibile pen-
tru mişcare, permite o înţelegere mutuală mai apropiată între oamenii din grup. 
Sunt puse la dispoziţia tuturor notiţe stil post-it. Participanţii scriu întebările 
pentru anumiţi oameni, apoi le lipesc pe spatele acelei persoane. E şi o formă de 



contact fi zic, de apropiere, întâlniri rapide, faţă în faţă. După câteva minute, toţi 
stau într-un cerc, citesc întrebările, şi li se dă un moment să refl ecteze asupra 
răspunsurilor. Întrebările sunt de natură foarte diferită. “Ce simţi, privind marea 
într-o zi de vară?”. “Ce culori îţi refl ectă natura?”. “De ce te temi cel mai tare?” 
“Ce ţi-ar place să ne spui?” Fiecare răspunde pe rand, începând cu o scurtă in-
troducere. Natura distractivă a activităţii permite participanţilor să pună întrebări 
care pot fi  difi cil de exprimat direct, ceea ce dă celui care răspunde o şansă de 
a lua un rol important în grup, spunând lucruri care sunt importante pentru ei, 
pe care le-ar face plăcere să le împărtăşească cu ceilalţi. În cursul exerciţiului, 
mulţi oameni au arătat clar nevoia de a vorbi despre ei înşişi, dezvăluind 
diferitele aspecte ale personalităţii lor pentru a arăta ceva care a fost până 
acum necunoscut. Aceasta e o experienţă foarte importantă în munca 
educatorului, care ajută, susţine şi conduce echipe de oameni zilnic, 
dar adesea nu are ocazia de a fi  auzit. Alegerea momentului de înce-
pere a activităţilor a fost intenţionată – participanţii au ajuns să se 
cunoască bine unul pe celălalt şi încrederea între ei s-a dezvoltat 
la nivel înalt.
Să încurajezi o astfel de piesă într-un grup care nu a avut tim-
pul să se integreze în mod potrivit va duce fără îndoială la 
întrebări convenţionale şi distante. Scopul exerciţiului e să 
creeze o ocazie într-o atmosferă prietenoasă pentru a vor-
bi despre acele lucruri care nu pot fi  în mod normal dis-
cutate cu colegii din formare.

Următorul stadiu e munca individuală folosind ma-
teriale de lucru manual (arts and crafts). Sarcina 
e să creeze o reclamă – un poster făcut din două 
cutii, unite prin bucăţi de sfoară astfel încât 
pot fi  atârnate în jurul gâtului pentru a crea 
o reclamă “vie”. Fiecare îşi poate exprima 
propriile opinii şi le poate comunica pro-
priilor instituţii – tema pentru postere 
e pur şi simplu mesajul nostru pentru 
angajator. Avem ziare şi magazine, 
markere, foarfeci, lipici, capsatoa-
re, şi lucrăm la o masă mare. 
Lucrarea care rezultă e com-
pusă din cuvinte, imagini şi 
culori. Când sunt pregătiţi, 
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participanţii le îmbracă şi conducătorul aranjează spaţiul pentru munca de grup. 
Sarcina noastră e un protest spontan – să iei parte la demonstraţiile de stradă. 
Acţiunea spontană începe, participanţii iniţial au protestat separat, un strigăt 
ocazional ici şi colo, dar după un timp oarecare au revenit în grup şi au început 
să lucreze împreună, cântând un slogan ales. Când o persoană se depărtează 
de ceilalţi, aceasta duce la confruntări şi ciocniri între cei care demonstrează. 
Apoi, o confuzie generală, tipică pentru multe proteste de stradă – şi emoţiile 
vin în prim plan. În discutarea activităţii, se ridică întrebarea despre cum s-au 
simţit participanţii în această situaţie improvizată. Cei mai mulţi oameni vorbesc 
despre dificultăţile de a intra în rolul unui demonstrant de stradă. Formatorul ac-
centuează cât e de important să lucrezi în armonie cu opiniile şi manierele proprii 
ale cuiva, şi arată riscul implicat în adoptarea noilor abordări care sunt împotriva 
naturii noastre, şi cât de ineficientă poate fi. 

Se discută de asemeni posterele care au fost create. Fiecare participant îşi pre-
zintă posterul şi îi explică semnificaţia. Lucrările sunt foarte variate şi îşi comu-
nică conţinutul cu diferite grade de succes. Înţelegerea obţinută de grup din 
discuţie accentuează specificitatea limbajului folosit în fiecare poster. O prea 
mare acumulare de simboluri, text, sau ornamente face ca mesajul să fie greu 
descifrabil. Acele lucrări care rămân la subiect prin folosirea simbolurilor expre-
sive au cel mai mare impact.

Această sesiune a avut o structură logică şi a atins diferite probleme legate de 
comunicare. A revelat nevoile şi inhibiţiile participanţilor. Le-a permis de asemeni 
să trăiască – pe scenă – o situaţie confrontaţională cu angajatorul lor. În discuţi-
ile despre diferitele cursuri, fiecare a avut ocazia să împărtăşească experienţele 
din propria practică profesională, nu doar în relaţie cu instituţia, ci şi cu contextul 
mai larg al comunicării credinţelor şi punctelor lor de vedere. A devenit aparent 
că, pentru participanţi, doar să ridici subiectul era suficient de semnificativ în 
sine, de vreme ce pentru mulţi educatori e o dificultate majoră în munca lor 
profesională.
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Capitolul III

ÎNCĂLZIRI ŞI TEHNICI SOCIOMETRICE 

Începuturile muncii de grup sunt de mare importanţă în perioada în care se for-
mează noua echipă, ca şi orele care urmează. Dezvoltarea unei înţelegeri de grup 
care determină regulile de bază cu care trebuie să fie de acord toţi participanţii 
poate fi un bun punct de aderenţă în cadrul unui nou grup. Acest tip de acord co-
lectiv, oral sau scris, privind aderarea la regulile stabilite (cum ar fi punctualitatea, 
discreţia, împlinirea datoriilor), posedă o forţă specifică, magică, care influenţează 
şi întăreşte legătura de grup. E de asemeni punctul de referinţă în rezolvarea situ-
aţiilor dificile, conflictuale.

Utilitatea încălzirilor în munca educaţională a fost accentuată de către toţi experţii 
care au participat în program. Ei au subliniat în acelaş timp nevoia de a-i adap-
ta caracterul la scopul cursurilor, la situaţia din grup şi la dinamicile procesului 
educaţional. Merită să investeşti ceva timp şi efort în pregătirea unui program de 
încălzire special, mai ales în domeniul unei educaţii informale şi când există con-
tact cu grupurile de oameni care trebuie motivate şi încurajate să îşi asume noi 
provocări. Cea mai importantă funcţie a încălzirii e stimularea abilităţilor grupului 
şi pregătirea echipei pentru a îndeplini sarcinile cu care vor fi confruntaţi. O încăl-
zire care implică mişcare se mai numeşte şi starter fizic, ceea ce îi defineşte foarte 
corect rolul în procesul muncii de grup. Pentru participanţi e o ocazie de a stabili 
relaţii comune, dar şi o şansă de a schimba ordinea lecţiei de tip şcolar în general 
aprobată şi practicată. Mai departe, diferite tipuri de activităţi de încălzire sunt 
adesea un fel de metaforă şi simbolism, mulţumită căruia formatorul poate obţi-
ne un feedback valoros, descoperi mai mult, evita întrebări directe despre starea 
mentală, pregătirea pentru muncă, nevoile actuale şi fenomenele problematice în 
cadrul grupului. Creativitatea şi impulsivitatea, amîndouă fiind aduse în procesul 
educaţional prin intermediul jocului, sunt de asemeni foarte importante. Fiecare 
exerciţiu face participanţii să se confrunte cu sarcini specifice care sunt adesea noi 
şi surprinzătoare pentru ei. Confruntarea cu aceste sarcini cere răspunsuri directe, 
active, efort, dar de asemeni curaj şi abilitatea de a depăşi timiditatea sau frica. 
Astfel, poate fi o metodă eficientă de a încuraja oamenii să acţioneze, dar poate 
cauza şi rezistenţă. Trebuie accentuat că nu întotdeauna şi nu în orice grup, sunt 
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aprobate, înţelese şi acceptate exerciţiile de încăzire. Se întâmplă ca participanţii 
să trateze astfel de forme de acţiune ca puerile, nepotrivite cu nevoile lor şi chiar 
nepotrivite în contextul cursurilor educaţionale. Formatorul trebuie să fie pregătit 
pentru apariţia unor astfel de circumstanţe, şi trebuie să înregistreze cu foarte 
mare grijă reacţiile grupului şi să găsească un moment şi o manieră potrivită pen-
tru prezentarea acestor metode care pot fi descrise ca neconvenţionale. Forţarea 
propriilor idei anterior planificate cu scopul de a integra grupul şi a face oamenii 
să acţioneze poate da rezultate total diferite celor planificate. Poate bloca energia 
şi disponibilitatea de a lucra.
În acest punct, merită citată o secţiune a unuia din rapoarte care sumarizează 
studiul relaţiilor (existente şi potenţiale) între psihodramă şi educaţia adulţilor. 
Raportul a fost pregătit de echipa Centrului de Învăţare pe Parcursul Vieţii EST, şi 
secţiunea aleasă priveşte reflectarea asupra rolului încălzirii în programele educa-
ţionale.

Rămâne fără răspuns întrebarea dacă exerciţiile de încălzire sunt bine integrate în 
programul întregului curs, sau sunt doar o colecţie însăilată din jocuri şi trucuri. Un 
exemplu convingător care justifică această întrebare poate fi o situaţie luată din 
cursurile dedicate comunicării interculturale cu participarea unui grup internaţional 
de specialişti în computere. Participanţii, care aşteaptă începerea sesiunii, se <încăl-
zesc> în diferite moduri – vorbesc în grupuri mici, povestesc, se joacă cu laptop-urile 
lor. Între timp, formatorul scoate dintr-o pungă diferite jucării – ursuleţi, teletubbies, 
păpuşi Barbie, pisicuţe şi altele mai puţin cunoscute – şi le aruncă anumitor oameni. 
Singura explicaţie a acestei situaţii e o propunere ca participanţii să se prezinte folo-
sind noile identităţi pe care le-au primit împreună cu aceste jucării. Rezultatul acestei 
situaţii e că Ken şi una din pisicuţe părăsesc încăperea pentru a fuma o ţigară şi a 
continua încălzirea în hol. Cei care rămân – teletubbie amuzaţi, un dinozaur stănjenit 
şi restul, încearcă să comunice. E într-adevăr un mod bun de a încălzi grupul? E în-
ceputul unui test de impulsivitate sau începutul formării? De fapt, ce e ? Ar fi posibil 
să oferim exemple de astfel de încălziri, despre care s-a arătat că funcţionează în 
anumite clase, şi au fost o parte naturală a metodologiei?

Nu există reţete pentru modurile efective şi eficiente de a controla grupul. Nu putem 
veni cu o listă de exerciţii de încălzire, care s-ar potrivi pentru scopul şi caracterul 
cursurilor, pentru că fiecare situaţie de grup e diferită şi cere o abordare individuală. 
Factorul decisiv e creativitatea şi impulsivitatea formatorului însuşi, plasticitatea şi 
abilitatea sa de a înregistra ceea ce se întâmplă “aici şi acum”. În diferitele exemple 
de exerciţii de încălzire listate mai jos, încerc să scot în evidenţă funcţia lor particu-
lară şi utilitatea în diferite situaţii.
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Printre acţiunile care vor pregăti echipa pentru diferite sarcini, tehnicile sociometrice 
îşi au propriul spaţiu delimitat. Ele sunt utilizate în principal pentru studierea relaţiilor 
din interiorul grupului, şi sunt strict conectate integrării echipei, şi creerii unui mediu 
securizant, prietenos, ceea ce e o prerechizită pentru comunicarea eficientă. Oricum, 
ca în cazul încălzirilor, în aplicarea tehnicilor sociometrice cineva trebuie să ia în con-
siderare fenomenele problematice şi rezistenţa din partea participanţilor.
Esenţa sociometriei, după definiţia dată de Moreno, e conştientizarea organizării şi 
structurii grupului, în care fiecare are un spaţiu definit, şi în acelaş timp îşi formează 
relaţii cu alţi oameni. Sociometria ne permite să revelăm relaţiile între membrii de 
grup, incluzându-le pe cele ascunse, aducând la lumină acele lucruri pe care ei le au 
în comun, şi acele lucruri care reprezintă diferenţele dintre ei. Datorită acestui fapt, 
poate fi un instrument foarte util pentru a îmbunătăţi munca fiecărui grup în diferite 
domenii: terapie, educaţie, profesie. În concepţia lui Moreno, un om e o “reţea de 
conexiuni”, niciodată nu funcţionează ca o singură unitate, şi aceasta înseamnă că 
sociometria se referă la cea mai elementară dimensiune a realităţii noastre.

Exerciţii de încălzire

Încălzirile au fost o problemă importantă în programul de lucru al fiecăruia din 
cele patru grupuri. Participanţilor li s-a dat ocazia de a deveni lideri, conducând 
ei înşişi exerciţiile de încălzire, şi experimentând cu grupul. Jocurile şi activităţile 
prezentate în acest capitol sunt exemple ale diferitelor metode de revitalizare, 
stimulare şi integrare a membrilor de grup. Multe exerciţii au apărut în toate cele 
patru programe de lucru, în diferite forme şi la diferite niveluri de cooperare. 
Descrierile de mai jos sunt adesea o compilaţie a unor versiuni diferite ale ace-
luiaşi exerciţiu. Cel mai bine sunt utilizate ca inspiraţie pentru idei şi explorări 
ulterioare, alături de grup.

Exerciţiile şi jocurile de încălzire sunt instrumente foarte utile în procesul inte-
grării în grup, pentru că reduc tensiunea. Ele informează formatorul despre aş-
teptările şi nevoile participanţilor, care de obicei vin la cursuri cu diferite temeri, 
incertitudini şi prejudecăţi. Forma de joc le permite să se simtă în siguranţă şi în-
crezători, îi ajută să aibă încredere în lider şi-i stimulează să gândească ca „noi” 
în loc de  „eu”. încălzirile implică adesea acţiuni în perechi sau mici grupuri care, 
pentru participanţi, formează deprinderi valoroase şi dezirabile. E foarte dificil, 
pentru mulţi oameni, să funcţioneze într-o echipă, şi să coopereze cu ceilalţi. Prin 
exerciţiile de încălzire ei învaţă regulile de cooperare.
      Klitos Symeonides (grup în Cipru)
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Saluturi
Formatorul cere participanţilor să se salute unii pe alţii într-un mod diferit de cel 
în care o fac în mod obişnuit. Sarcina e să saluţi mai întăi o persoană folosindu-ţi 
picioarele, şolurile, umerii, şi în final atingând capetele. E multă mişcare şi dis-
tracţie implicată în exerciţiu, apar forme de salut tot mai sofisticate, participanţii 
se comportă de obicei liber şi spontan, caută diferite moduri de a stabili relaţii. 
Toţi au ocazia să se întâlnească unul cu altul într-o formă de contact direct. Jocul 
cere din partea participanţilor să îşi depăşească rezistenţa faţă de apropierea 
fizică (ceea ce e pentru mulţi oameni o mare problemă), dar în acelaş timp stabi-
leşte limite de siguranţă – fiecare are capacitatea de a controla cum relaţionează 
cu partenerii săi. Similar altor activităţi de mişcare, “Saluturile” sunt cel mai po-
trivite în acele situaţii în care nivelul de energie din grup a scăzut, şi participanţii 
sunt obosiţi de ritmul activităţilor.
 
Nume
Sarcina participanţilor e să se uite atent la propriile caracteristici, capacităţi ocu-
paţionale şi deprinderi, analizându-şi propriile nume. Toţi scriu cuvinte care încep 
cu literele numelor lor, creind o scurtă auto-prezentare. De exemplu: “Adam 
– altruist, diferit, activ, melancolic”. E permisă şi inventarea de cuvinte, neolo-
gisme care caracterizează în mod specific personalitatea cuiva. Apoi, fiecare din 
participanţi se prezintă pe el însuşi folosind cuvintele pe care le scrie, explicând 
semnificaţiile lor în contextul diferitelor experienţe de viaţă şi ocupaţionale. În-
tr-o versiune diferită a acestui exerciţiu, participanţii se plimbă mai întâi în jurul 
încăperii şi se prezintă altor participanţi folosind cuvintele pe care le-au scris, şi 
abia mai târziu analizează cuvintele pe care le-au ales, în cercul mare. O altă 
formă a acestui exerciţiu se bazează pe construirea unei propoziţii logice din lite-
rele numelui. De exemplu: “Adam – adoră deplina, abstracta meditaţie”. Scopul 
jocului e reflectarea asupra laturilor puternică şi slabă a personajului propriu al 
cuiva printr-un joc de cuvinte, jucându-te cu semnificaţiile şi aluziile. Un supli-
ment interesant pentru auto-prezentări particulare poate fi informaţia venită din 
partea membrilor de grup – fiecare explică de ce sunt în acord sau dezacord cu 
caracteristicile oferite de autor. Această activitate poate fi utilă în diferite stadii 
ale muncii în grup, şi nu doar la început, când ajută participanţii să se cunoască 
unii pe alţii şi să depăşească “blocajul scenic”. În multe contexte educaţionale 
poate încuraja participanţii să caute soluţii şi idei noi şi creative.

Spaţiu
Participanţii se plimbă prin toată încăperea, căutând un loc cu care, după ei, sunt 
conectate emoţii particulare. Se opresc în acel loc, unde – în acord cu un indiciu 
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dat de formator – se simt liberi, în siguranţă, veseli, în confort, sau nesiguri, 
neliniştiţi, într-un loc unde văd pretutindeni pericolul. Fiecare vorbeşte pe scurt 
despre emoţiile sale. Sunt multe variante ale acestui joc, legate de a cunoaşte şi 
a te obişnui cu spaţiul în care joacă grupul. Sarcina fiecăruia din participanţi poa-
te fi, de exemplu, să aleagă un punct – care stârneşte cea mai mare curiozitate, 
la care o personă va aduce restul grupului şi apoi îşi va explica alegerea.

Finalizare
Participanţii lucrează în perechi. Unul din ei, purtându-se ca lider, începe o serie 
de mişcări. Sarcina partenerului său e să completeze secvenţa în felul său pro-
priu. După un timp schimbă rolurile. Jocul nu e despre repetarea sau mimarea 
mişcărilor partenerului, ci despre finalizarea lor. Mai curând ca un puzzle, fiecare 
persoană trebuie să găsească un mod pentru a se integra şi o idee de  „inserat”, 
ca o piesă lipsă din puzzle. Jocul, care pare uşor, e de fapt o mare provocare. 
Poate fi extrem de dificil să ghiceşti care sunt adevăratele intenţii ale liderului, 
să-i înţelegi expresiile, gesturile, acţiunile, şi apoi să-ţi propui propria concluzie 
logică şi coerentă. O sumarizare interesantă a acestui exerciţiu e discutarea lui 
în perechi – comparând punctele de vedere ale liderului si partenerului său, in-
dicând similarităţile şi diferenţele în limbajul corpului uman şi în interpretarea 
gesturilor. Acest joc e excelent pentru formarea comunicării interpersonale, face 
participanţii conştienţi de complexitatea şi bogăţia de forme disponibilă pentru 
transmiterea informaţiei, mesajelor, şi cunoştinţelor. Din această cauză, are un 
loc important în mişcare şi relaxare.

Da-Nu
Scopul acestui exerciţiu e de a confrunta, e o ciocnire directă a opiniilor şi argu-
mentelor opuse. Participanţii formează perechi şi conduc o conversaţie restrânsă 
la doar unul sau două cuvinte – unul din ei poate spune doar “da”, şi celălalt 
poate spune doar “nu”. Sarcina comună e testarea şi aprofundarea relaţiilor, 
echilibrul puterii şi abilitatea de a comunica şi convinge. E despre utilizarea şi 
testarea diferitelor metode de comunicare, despre angajarea şi eliberarea dife-
ritelor emoţii. Ca element adiţional al “conversaţiei” poate fi introdus contactul 
fizic – participanţii stau faţă în faţă unii cu alţii şi se luptă, folosindu-şi doar 
mâinile. Exerciţiul se poate de asemeni realiza într-un grup, cu grupul împărţit 
în două echipe opuse.

Prognoza vremii
Formatorul cere fiecăruia din participanţi să vorbească despre felul în care se 
simt, să-şi descrie dispoziţia în forma unei prognoze a vremii (de ex.: ziua aceas-
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ta e înnorată, cu ploaie ocazională, presiune barometrică scăzută şi temperatură 
în creştere. Există o şansă ca soarele să apară după-amiază). Participanţii îşi 
descriu sentimentele într-un mod analog acestui mod metaforic, şi apoi trebuie 
să prezinte acele evenimente care, după ei, ilustrează cel mai bine modul în care 
se simt. Au un timp scurt pentru a pregăti prezentarea şi a alege recuzita, apoi 
încep activitatea improvizată la comanda liderilor. Participanţii interacţionează, 
făcând schimb de sentimente. Recuzita e un element important al jocului (eşar-
fele colorate se potrivesc foarte bine cu acest exerciţiu, pentru că pot fi utilizate 
pentru a reprezenta forma şi mişcarea). Activitatea integrează minunat grupul, 
dezvoltând imaginaţia participanţilor şi creativitatea în răspunsuri.

Încredere
Exerciţiul e un test al încrederii mutuale între membrii grupului. Jumătate din 
echipă părăseşte încăperea în care au loc cursurile, şi între timp restul grupului 
pregăteşte spaţiul pentru activitate – pun diferite obiecte şi obstacole prin în-
căpere. Apoi invită restul grupului, aceştia fiind legaţi la ochi, înapoi în încăpe-
re. Ei intră în încăpere pe rând, şi fiecare din ei îşi are propriul ghid. Persoana 
legată la ochi îşi pune mâna pe umărul ghidului şi apoi e condusă în siguranţă 
în jurul încăperii. Din timp în timp, ghizii schimbă persoanele legate la ochi, şi 
apoi ghidează alţi oameni. La sfârşit, toţi îşi descriu experienţele în grup, şi apoi 
formează statui vii care se presupune că le ilustrează emoţiile. Următorul stadiu 
al exerciţiului începe cu formarea de grupuri constând din câţiva oameni. Alege-
rea membrilor unui grup particular se bazează pe similarităţi ale sentimentelor 
prezentate, şi apoi ei construiesc sculpturi de grup – monumente. În acest mod, 
apar câteva idei simbolice, care arată echilibrul emoţiilor din interiorul grupului.
 

Încălzirile sunt foarte valoroase şi recomandabile. Încălzirile învaţă şi ajută la 
“spargerea gheţii”, dar crează şi o atmosferă plăcută, prin joc. Ele inviorează atât 
pe fiecare separat, cât şi întregul grup. Aduc oamenii mai aproape, integrează 
echipa. Crează o ocazie pentru contact direct, inclusiv fizic, prin atingere. Încălzi-
rile cresc încrederea şi întăresc relaţiile de grup. Forma exerciţiilor trebuie aleasă 
cu înţelepciune, în acord cu un grup anume şi subiectul cursurilor – încălzirea 
trebuie să aibă un scop. Similar funcţiei lor în sport, încălzirile ne pregătesc şi ne 
mobilizează înaintea unei sarcini particulare, şi în acelaş timp sunt un element 
crucial în învăţarea regulilor şi deprinderilor utile necesare în stadiile ulterioare ale 
muncii. În funcţie de îmaginaţia liderului şi nevoile grupului, exerciţiile de grup pot 
fi modificate şi dezvoltate.
     Piotr Kostuchowski (workshop în Polonia)
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Animale
Formatorul pregăteşte bucăţi de hârtie cu numele diferitor animale pe ele, în 
două exemplare. Bucăţile de hârtie sunt atunci distribuite între participanţi, care 
trebuie să regăsească al doilea reprezentant al aceleiaşi specii. Dificultatea con-
stă în fapul că toţi trebuie să-şi închidă ochii şi să se găsească unul pe altul doar 
scoţând sunetul acelui animal (câinii latră, găinile cotcodăcesc, pisicile miaună). 
În timp ce se plimbă prin încăpere, toţi îşi ţin mâinile întinse în faţă, ca măsură 
de siguranţă. Această activitate funcţionează foarte bine în situaţii în care grupul 
a obosit ca urmare a unui efort cognitiv prelungit – răcoreşte, dă o nouă energie 
şi pune capăt stagnării.

Opuse
Ca în exerciţiul anterior, sarcina fiecărui participant e să găsescă un partener pe 
baza conţinutului cartonaşelor date de formator. De această dată, însă, ideea e 
să găseşti persoana care e opusul tău. De exemplu: Hoţ şi Poliţist, Student şi 
Profesor, Pacient şi Doctor. Participanţii se plimbă prin toată încăperea, jucând 
rolurile care le-au fost date. Încearcă să-şi înţeleagă unul altuia rolurile, folosind 
comportamentul, expresiile faciale şi gesticulaţiile caracteristice. În acest fel, 
sunt capabili să identifice orice personaj.

O zi obişnuită
Fiecare din participanţi îşi găseşte un spaţiu în încăpere. Scopul sarcinii e să gă-
seşti acele activităţi pe care diferiţi oameni le fac în momente diferite ale zilei, 
zilnic. Fiecare lucrează simultan, în ritmul propriu. Formatorul explică ce oră e, 
începând de la cinci sau şase dimineaţa. În acest moment al zilei, cei mai mulţi 
oameni de obicei dorm, unii îşi plimbă câinele şi alţii îşi beau cafeaua. La ora 
şapte, câţiva oameni se spală pe dinţi, câţiva merg pe jos, conduc maşina spre 
serviciu, cineva opreşte alarma ceasului, cineva fumează o ţigară. Momentul 
semnalat de formator sare cu două sau trei ore înainte, şi exerciţiul se termină, 
să zicem, la 1 dimineaţa. Liderului îi este permis să oprească jocul în orice mo-
ment şi să ceară unor participanţi să explice detaliile acţiunii pe care o îndepli-
nesc. Jocul nu e doar o bună formare pentru jocul de rol, ci permite de asemeni 
participanţilor să afle mai multe despre alţi participanţi, să descopere care lucruri 
sunt comune şi care nu.

Pădurea Fermecată
Participanţii încep să se mişte – se plimbă prin încăpere în timp ce formatorul le 
spune despre decorul care se schimbă în jurul lor: “te plimbi prin iarbă, nisip, 
noroi, prin pădure, pe un drum pietros, prin apa unui izvor, prin zăpada groasă”. 
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Fiecare din participanţi încearcă să-şi găsească propriul mod de a se mişca prin 
aceste decoruri imaginare. După un timp ajung cu toţii într-o vale magică, unde 
sunt fermecaţi. Mai întâi, devin copii de cinci ani, jucându-se, apoi, respectiv: 
adolescenţi, care se întâlnesc în oraş sau la şcoală, tineri adulţi în faţa unor deci-
zii importante şi alegeri de făcut, adulţi şi în final pensionari. Sarcina participan-
ţilor e să improvizeze rolurile, după vârstă, şi să interacţioneze şi să construiască 
relaţii. Această activitate ajută la integrarea grupului, uşurează contactul mai 
apropiat între participanţi, şi îi învaţă de asemeni cum să-şi exprime sentimen-
tele, nevoile şi impulsurile.

Plimbarea
Participanţii stau pe două rânduri, faţă în faţă. În acest fel ei crează o cale sim-
bolică pentru un voluntar. Sarcina lui e să spună o poveste, orice poveste, în 
timpul plimbării. Fiecare persoană pe lângă care trece voluntarul spune un singur 
cuvânt, pe care acesta trebuie să-l încorporeze apoi în povestea pe care o spune. 
Necesitatea de a lua în considerare noi teme şi sugestii, şi în acelaş timp de a 
menţine logica poveştii, cere creativitate, flexibilitate, imaginaţie şi concentra-
re.

Mâini
Participanţii formează un cerc, stând în genunchi, şi îşi ţin braţele drepte, for-
mând cu ele, alternativ, literele: X, Y, Z – X, Y, Z, V, etc. Începe lovirea ritmică a 
podelei, prin folosirea mâinilor. O mână loveşte după cealaltă, în sensul acelor de 
ceasornic. Două lovituri ale aceleiaşi mâini semnalează o schimbare a direcţiei 
împotriva acelor de ceasornic. Pot fi introduse dificultăţi în plus, de exemplu trei 
lovituri înseamnă că se sare peste trei mâini, în timp ce direcţia se păstrează (e 
o versiune foarte dificilă a jocului). Exerciţiul întegrează puternic grupul şi îmbu-
nătăţeşte concentrarea.

Maşina
Sarcina e de a construi un mecanism multifuncţional, în care fiecare din părţi 
joacă un rol important. Jocul începe cu un voluntar care are o idee despre ce fel 
de maşină ar putea fi, şi apoi restul grupului i se alătură în manieră spontană, 
formând noi legături şi funcţii. E permisă orice formă de mişcare şi sunet. Forma-
torul opreşte exerciţiile în momentul în care mecanismul e finalizat şi pe deplin 
operaţional. Jocul poate îndeplini funcţia unei “pauze” orientate spre mişcare în 
activităţi, şi poate fi de asemeni utilizat cu un subiect particular, pregătind par-
ticipanţii pentru scopul particular al sesiunii (de exemplu, construirea unei ma-
şini formate din părţi de computer explorează limitele ghicitorilor tehnologice). 
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Obiecte
Exerciţiul are forma unei “încălziri pentru subiect” şi foloseşte limbajul metaforei. 
Fiecare din participanţi îşi crează propria sculptură – o construcţie pentru care 
poate folosi orice din încăpere. Formatorul poate de asemeni pregăti un set de 
obiecte adiţionale înainte de curs, care ar fi de asemeni util pentru alte activităţi. 
Se presupune că sculpturile sunt o ilustrare a ideilor şi termenilor legaţi de tema 
sesiunilor. De exemplu, în timpul orelor destinate istoriei Europei, participanţii 
pot crea imagini simbolice ale unei ţări alese, cu accent pe acele fapte, perso-
naje şi fenomene, care după ei sunt cele mai importante. Apoi, fiecare din ei îşi 
descrie munca, unul câte unul, explicând semnificaţia elementelor particulare. 
În final, întregul grup analizează şi evaluează subiectul cursului împreună cu 
formatorul. Exerciţiul are multe merite educaţionale. Referitor în primul rand la 
imaginaţie şi expresie artistică, el captează imaginaţia pentru a face asocieri şi 
face gradual ascultătorii să fie mai conştienţi de tema parcursă la ore.

Sociometrie

Exerciţiile sociometrice presupun să faci participanţii să devină conştienţi de 
natura complexă a relaţiilor din interiorul grupului. Relaţiile mutuale, multidi-
mensionale sunt conectate cu trăsăturile lor de personalitate, cu sentimentele 
şi credinţele. Unul din marile ţeluri ale sociometriei e de a studia motivaţiile şi 
nevoile membrilor de grup. Cunoaşterea în acest domeniu particular e extrem de 
relevantă în procesul de educaţie şi determină eficienţa procesului de dobândire 
a cunoaşterii. Să ajungi să te cunoşti pe tine şi să dezvolţi o mai bună înţelegere 
a modului de funcţionare a echipei are o influenţă esenţială asupra evoluţiei fie-
cărui membru de grup şi le îmbunătăţeşte cooperarea.
 

Sociometria a fost propusă ca formă de încălzire, permiţând participanţilor să 
ajungă să se cunoască unul pe altul, foarte repede, şi să nu se simtă restricţio-
naţi. A fost de asemeni o introducere pentru munca cu metodele de psihodramă, 
ceea ce presupune un mod activ de auto-prezentare, adică să acţionezi. Hărţile 
sociometrice constituie o introducere simultană înainte de a te confrunta cu su-
biectul major al întâlnirii – care e conştientizarea rolurilor, cu referire la munca 
educatorilor. Pentru membrii unei noi echipe, lucrul cel mai important e o con-
ştientizare rapidă a ceea ce se întâmplă în interiorul grupului – după criterii ca 
vârsta şi experienţa de grup. Astfel că alegerea acestor categorii nu a fost la 
întâmplare.
      Maria Roth (workshop în România)
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Un exemplu de utilizare practică a sociometriei în analizarea relaţiilor din interiorul 
grupului sunt exerciţiile care revelează influenţele şi conexiunile comune între oa-
menii care formează o echipă. Ele pot fi în diferite forme: de exemplu, formatorul 
oferă termeni – criteriile, care sunt baza pentru participanţi, care atunci se grupează 
şi formează “sociograme vii” (imagini ale relaţiilor): “tu eşti cel/cea cu care aş vrea 
să discut un proiect foarte riscant”, “eşti persoana pe care aş vrea să mă bazez”, 
“eşti cel (cea) mai potrivit(ă) pentru a te ocupa de managementul financiar al gru-
pului”. Regula, care se aplică tuturor participanţilor, e că participantul poate alege 
o singură persoană şi apoi să o ia de după umăr. Apar diferite conexiuni, care se 
formează în mod dinamic, în funcţie de tipul criteriului. Într-o altă versiune a acestui 
test sociometric, fiecare dintre participanţi trebuie să răspundă întrebărilor formato-
rului, formând un rând din ceilalţi participanţi (adică grupul), sau distribuind partici-
panţii la diferite distanţe de sine. “Cine din grup mă influenţează cel mai mult?”, “Cu 
cine am cele mai bune relaţii?”, “Cine m-a lăsat să-l cunosc cel mai bine?”. Această 
tehnică arată de asemeni complexitatea şi multidimensionalitatea relaţiilor comune 
de grup, şi implică mişcare şi acţiune. Un alt mod de a prezenta poziţia unei anumite 
persoane din grup e un joc în care caracterul şi personalitatea oamenilor sunt sim-
bolizate prin trei categorii care sunt delimitate în interiorul ariei de joc: lupii singu-
ratici, lupii sociabili şi lupii lideri. În prima rundă, fiecare dintre participanţi îşi asumă 
o poziţie care după el e cea căreia îi aparţine, luând în considerare atât grupul cât 
şi viaţa de zi cu zi. Al doilea stadiu implică rearanjarea participanţilor. Fiecare dintre 
participanţi rearanjează grupul în acord cu aceleaşi criterii. O comparaţie a ambelor 
situaţii produce informaţii cognitive foarte interesante. Feedback-ul pe care fiecare 
dintre participanţi îl primeşte de la restul grupului le permite să îşi verifice propriul 
comportament şi atitudinea.

Tehnicile sociometrice sunt de asemeni foarte utile în acele situaţii în care trebuie 
luată o decizie de grup. Să ne imaginăm o situaţie în care doi oameni, în cursul 
orelor de literatură, vin cu idei diferite despre cum să meargă mai departe. O per-
soană ar vrea să analizeze mai întâi poemul, iar altcineva ar dori să cunoască mai 
întâi date despre biografia autorului. Un educator care nu vrea să acţioneze ca un 
judecător în această problemă, şi pentru care disponibilitatea reală a participanţilor 
e importantă, propune grupului să ajungă împreună la o concluzie. Oamenii care 
s-au oferit voluntari trebuie să şadă faţă în faţă şi să-şi prezinte argumentele. Fie-
care din ceilalţi participanţi – înainte să decidă pe care din voluntari îl susţine, poate 
trece de la unul la altul de multe ori. Pot de asemeni alege poziţia “de mijloc” şi apoi 
să o justifice. Această metodă de a lua o decizie e o alternativă la votul tradiţional, 
e cea care motivează participanţii să reflecteze şi să-şi afirme abordarea proprie, 
profundă şi personală către subiectul dat. Mişcarea în sine e de asemeni relevantă, 
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ca şi contactul direct cu alţii, ceea ce constituie o abatere de la rutină.

                       
Acest mod informal de a ajunge să te cunoşti unul cu altul (testele sociometri-
ce) pot fi o formă de încălzire care permite participanţilor să găsească trăsături 
comune şi similarităţi, şi aceasta crează starea de disponibilitate la cooperare în 
cursul următoarelor acţiuni. Această tehnică îşi poate de asemeni găsi aplicarea 
în contextul unui subiect specific. De exemplu, criteriile pentru a crea o hartă în 
istoria artei pot fi alegerea unei perioade favorite – cubism, realism sau expre-
sionism.
      Ana Leal (workshop în Portugalia)

Hărţi
Cea mai populară tehnică sociometrică, care a apărut în diferite forme în toate 
grupurile care au luat parte la curs, e harta. A fost descrisă în detaliu în capitolul 
precedent (“nevoia de supervizie”) într-un context de exemple specifice de utilizare 
şi cu centrare pe dificultăţile şi ameninţarile care pot apare în cursul muncii. Har-
ta are diferite forme şi poate fi folosită în multe situaţii diferite (hărţi ale locurilor, 
sentimentelor, nevoilor, intereselor, viselor). După criteriile hotărâte de formator 
sau de participanţi, grupul crează configuraţii spaţiale şi de mişcare, care arată atât 
trăsăturile comune ale unor oameni, cât şi trăsăturile lor diferite. Harta poate avea 
legătură cu caracteristicile vizibile, de exemplu structura de vârstă din grup, şi poate 
descoperi credinţele, atitudinile şi experienţele intime ale persoanei. Într-un grup 
din Portugalia, un exemplu de aprofundare a unui test sociometric a fost cel în care 
participanţii au trebuit să răspundă la întrebarea privind identificarea lor cu mascu-
linitatea şi feminitatea. Punctele extreme pe hartă au fost reprezentate prin obiecte 
simbolizând cele două sexe: masculin şi feminin. Toţi membrii de grup au trebuit 
să se adune în jurul spaţiului care era limitat de cei doi poli, după concepţia proprie 
a ambilor termeni şi în funcţie de cel cu care se identificau. Aşa cum a accentuat 
educatorul care a luat parte la acele cursuri – nici unul din oameni nu a ales o apar-
tenenţă strictă la unul din poli. Aceasta a arătat că diferenţele între cei doi termeni 
nu sunt atât de mari precum pare.

În continuare prezentăm o versiune unică a hărţii. Acest exerciţiu de încălzire care 
a fost foarte mult apreciat în programul pilot al cursului:
Sunt singura persoană din grup care...
Toţi oamenii stau într-un cerc. Fiecăruia i se permite să păşească în interiorul cer-
cului şi să finalizeze propoziţia, exprimând o experienţă, deprinderi sau situaţii de 
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viaţă care îl disting de restul grupului. De exemplu: „Sunt singura personă din grup 
care poate merge pe picioroange”. Afirmaţiile pe care le spun participanţii trebuie să 
fie adevărate. Dacă fiecare din ceilalţi din grup merge de asemeni pe picioroange, 
sau a făcut-o în trecut, ei se alătură colegului lor. Aceasta dovedeşte adesea că tră-
sătura, care conform cuiva părea să fie specială şi unică, poate să fie împărtăşită de 
ceilalţi participanţi. Regulile exerciţiului nu impun nici un număr specific de prezen-
tări, jocul continuă până când se termină în mod natural. Participanţilor li se prezintă 
o ocazie de a ajunge să se cunoască unul pe altul mai bine, apare multă informaţie 
nouă şi interesantă, pentru întregul grup, fiecare poate împărtăşi cu ceilalţi oameni 
informaţia legată de pasiunile lor şi să-şi dovedească unicitatea. O continuare a 
exerciţiului care intenţionează să ajute grupul să decidă asupra unei direcţii pen-
tru activităţile ulterioare poate fi prezentarea următoarei probleme: „Sunt singura 
persoană din acest grup căreia i-ar place să vorbească despre...” sau „Sunt singura 
persoană din acest grup care e interesată de...” Răspunsurile la aceste afirmaţii pot 
ajuta la cristalizarea nevoilor şi intereselor fiecărui membru al grupului.

Un avantaj uriaş al hărţii ca tehnică integrativă e dinamica sa, caracterul său revita-
lizant, ca şi concretitudinea şi accesibilitatea imaginilor ad-hoc create cu ea. Harta a 
fost metoda cel mai frecvent folosită de către participanţii la curs în propria practică 
educaţională.

HARTA – un exemplu de utilizare practică
Un workshop cu participarea educatorilor, formatorilor şi terapeuţilor, dedicat re-
flectării asupra filosofiei lui Edmund Husserl şi pe modurile diferite de a trăi timpul.

Tehnica hărţii a fost utilizată pentru a iniţia o discuţie asupra acelor teme care vre-
me de secole au aparţinut dezbaterilor filosofice. Spaţiul pentru prima hartă a fost 
determinat de patru puncte, cărora li s-au dat în plus următoarele asocieri: nord – 
Europa, sud – India, est – armonia, vest – criza. Participanţii s-au plimbat în jurul 
acestor poli extremi şi au încercat să găsească un loc cu care să se identifice. Fiecare 
din participanţi a trebuit să-şi justifice alegerea. În continuare, acestor direcţii le-au 
fost date patru semnificaţii diferite: nord – raţionalism, sud – iraţionalitate, est – 
spirit, vest – materie. Scopul participanţilor a fost ca, încă o dată, să aleagă doar 
un singur loc, cel în care se simt cel mai confortabil, şi apoi au trebuit să vorbească 
despre alegerea lor. În a doua parte, grupul a citit câteva texte filosofice şi a pre-
gătit scene teatrale care au ilustrat diferite moduri de comunicare şi experimentare 
a timpului.
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Comentariul educatorului
Ideea a fost de a utiliza hărţile pentru a induce asocieri şi experienţe legate de aeşti 
termeni, care sunt cele de bază într-un text ales scris de Husserl. Mulţumită acestei 
metode, a fost posibilă introducerea unor probleme noi, necunoscute în grup. Deşi 
a existat o opoziţie la anagajarea în filosofia şi conţinutul educaţional, e mai bine 
decât indiferenţa. Orele au dus la o schimbare în atitudinea faţă de noul subiect, au 
deschis uşile cogniţiei. Exerciţiile, în particular un fragment – şi anume discuţia, a 
făcut participanţii să reflecteze asupra propriilor afirmaţii filosofice şi educaţionale.

Atomul
Atomul – societatea, familia, ocupaţia – e o imagine care arată reţeaua de conexiuni 
din partea altora cu persoana aleasă să fie în centru. Diferitele relaţii pot fi subiecte 
de analiză – cele din cercul familial, locul de muncă sau o reţea de conexiuni inter-
personale în general. Pentru crearea atomului, desenul pe o foaie de hârtie e tehnica 
cel mai frecvent utilizată, dar pot fi de asemeni creaţi atomi din diferiţi itemi – chei, 
cărămizi, frunze, monezi, pietre. Fiecare participant îşi desenează propriul atom, 
folosind un cod de simboluri anterior explicat, de exemplu cercul şi triunghiul simbo-
lizează ambele sexul, o linie continuă sau punctată simbolizează caracterul relaţiilor 
– ferme, stabile, sau problematice şi variabile, o săgeată simbolizează atitudinea – 
relaţii unilaterale sau mutuale. Structura desenului poate de asemenei include alte 
elemente importante: semne de întrebare, linii continue îngroşate. Distanţa între 
componentele particulare ale atomului e de asemeni importantă şi se leagă de pro-
funzimea şi intimitatea unei relaţii. Autorul plasează simbolul pentru sine însuşi în 
mijlocul desenului, şi îşi poate scrie numele pe acel simbol. Similar, scriind nume sau 
iniţiale, îi marchează pe ceilalţi oameni pe desenul său. După munca individuală, 
are loc prezentarea diagramelor particulare şi discuţiilor de grup. Această parte a 
sarcinii poate începe cu o expunere a atomilor – puşi pe scaune sau pe podea, astfel 
încât toţi participanţii pot vedea toate imaginile. Apoi, participanţii vorbesc pe rând 
despre proiectele lor, şi în fine alţi participanţi se alătură discuţiei. Ei pun întrebări, 
arată semnificaţia elementelor desenului, descoperă multe lucruri pe care autorul 
însuşi nu le poate vedea, chiar dacă au fost prezente în munca sa. E un feedback 
foarte valoros, care ajută la o mai bună înţelegere a relaţiilor cu alţii – pune accentul 
pe fenomene şi aspecte care sunt relevante pentru existenţa într-o societate parti-
culară.

Pasul următor e convertirea acestui atom din desenul bidimensional pe scenă. Mem-
brii grupului sunt folosiţi ca asocieri pentru schemă, şi sunt aleşi de către autor. El 
alege pe cineva care să îşi asume rolul lui pe scenă. Folosind tehnica inversării de 
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rol, formatorul conduce scurte interviuri cu toate personajele alese. Mai întâi, auto-
rul atomului răspunde pentru ei, şi abia apoi participanţii îşi joacă rolurile, repetând 
replicile şi comportamentul autorului. Feedback-ul din partea oamenilor care au 
jucat anumite roluri în atomul unui autor constituie un sumar al jocului, ceea ce îi 
oferă acestuia multă informaţie valoroasă şi indicii, şi ajută în reevaluarea şi mai 
buna înţelegere a funcţionării într-un grup particular.

ATOMUL – un exemplu de utilizare particulară
O tabără de formare pe mai multe zile pentru lucrători sociali care tocmai îşi încep 
carierele. Cursurile ţintesc spre formarea deprinderilor interpersonale şi stăpânirea 
deprinderilor profesionale.

Formatorul cere participanţilor să se gândească la locul lor în mediul de lucru, la re-
laţiile lor cu colegii şi şeful. Apoi, ei trebuie să-şi ilustreze gândurile şi fanteziile sub 
forma unui desen. O dată ce atomii sunt gata, întregul grup discută pe rând ilustră-
rile particulare. Apar multe întrebări şi câteva prezentări evocă discuţii. Participanţii 
întreabă despre posibilitatea de a-şi păstra propriile imagini.

Comentariul educatorului
Pentru mulţi participanţi aceasta a fost prima experienţă legată de dezvoltarea pro-
fesională. Introducerea unei tehnici neconvenţionale la începutul formării a dus la o 
mult mai mare deschidere şi succes la orele următoare.
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Capitolul IV

SCENARII EDUCAŢIONALE

Educaţia este o căutare continuă a noilor idei, metode şi soluţii. Întrebările des-
pre cum să predai, motivezi, dezvolţi pasiuni şi interese, şi să susţii în dezvol-
tarea personală, sunt o problemă constantă pentru educatori. Ele sunt în mod 
particular importante în arii ale educaţiei non-formale şi muncii cu oameni care 
au nevoie de stimulente suplimentare pentru a accepta provocările educaţionale. 
Implementarea workshop-ului pentru proiect a oferit documentaţie extensivă – 
descrieri ale activităţilor şi analizelor şi utilităţii lor în educaţie. Am selectat ur-
mătoarele tehnici pentru scenariul workshop-ului în speranţa că ele vor inspira şi 
susţine formatorii care lucrează cu diferite grupuri şi care sunt angajaţi în diferite 
domenii ale cunoaşterii şi deprinderilor practice. Fiecare din scenariile prezentate 
e un punct de pornire pentru căutarea şi imaginaţia personală a unui lider. Se 
poate reveni repetat la exerciţiile şi tehnicile descrise. Cele mai bune rezultate 
sunt atinse prin transformarea, ameliorarea şi adaptarea lor la nevoile specifice 
şi scopul didactic al unei utilizări anumite. Participanţii la curs dau adesea lide-
rului idei şi sugestii minunate. Utilizarea iniţiativei le întăreşte sentimentul de 
apartenenţă la grup şi încurajează efortul ulterior.
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MĂŞTI

Formare de grup în Portugalia. Formator: Jose Luis Mesquita 

Participanţilor li se dă accesul la o largă selecţie de materiale – carton, hârtie, 
hârtie colorată şi reviste, markere, foarfeci, lipici, sfoară. Sarcina lor e să facă 
măşti pentru ei înşişi, descriind rolul unui educator de adulţi. Li se dă mult timp 
– lucrează fără grabă, la o masă mare. Vorbesc, se ajută unul pe altul, îşi discută 
ideile cu formatorul. Multe forme diferite de exprimare prind gradual viaţă, fieca-
re din ele vorbind prin formă, culoare, textură şi alegerea decoraţiei. Formatorul 
fotografiază fiecare participant cu masca sa. Fotografiile sunt făcute cu un aparat 
foto inclus într-un laptop, astfel încât fiecare are ocazia să îşi vadă reflecţia pe 
ecran.

Când activitatea e completă, fiecare e invitat la o plimbare în jurul holului. E 
momentul pentru o întâlnire a măştilor, saluturi entuziaste, întâlnirea cu noi-
le „încarnări” ale fiecăruia, schimburi de opinii şi diferite interacţiuni. După un 
timp, ne adunăm cu toţii într-un cerc şi pe rând, unul după altul, spunem cum 
ne simţim cu maştile. Pe măsură ce fiecare participant vorbeşte, imaginea co-
respunzătoare este afişată pe perete, creind o imagine în oglinda lărgită, care 
este văzută de întregul grup. Aproape toţi spun că se simt bine cu măştile, şi că 
imaginile create de ei reprezintă cu adevărat ceea ce este relevant pentru rolul 
educatorului, pe care îl joacă în vieţile lor profesionale. Câţiva nu sunt pe deplin 
satisfăcuţi de rezultatele finale – s-au dovedit a nu fi întocmai cum au fost iniţial 
imaginate în acest proiect ambiţios.

Pasul următor este o prezentare a măştilor de către fiecare participant. În mij-
locul încăperii, pe scenă, e un scaun acoperit cu o eşarfă colorată. Ocupantul 
său are rolul unui educator de adulţi. Participanţii stau pe rând pe scaun, cu o 
mască pe faţă, şi explică semnificaţia formelor pe care le-au creat, analizându-i 
diferitele elemente. Ei explică, de exemplu, importanţa culorilor folosite pentru 
a reprezenta calităţile şi deprinderile utile în educaţie. Ele răspund la întrebările 
şi comentariile făcute de restul grupului. La final îşi scot măştile şi spun cum se 
simt fără ele.

După completarea prezentărilor lor, toate măştile sunt scoase şi puse pe podea, 
iar participanţii stau în cerc în jurul lor. Formatorul cere fiecăruia să aleagă o alta 
decât cea pe care au creat-o. Cea care, după părerea lor, este cea mai apropiată 
de rolul de educator. O sarcină suplimentară e să creeze şi să prezinte un scena-



riu simplu de mişcare, ilustrat cu sunet. Acesta trebuie să prezinte sentimentele 
asociate cu noua mască. Participanţilor li se dau eşarfe colorate şi diferite instru-
mente muzicale, şi de asemeni îşi folosesc propriile voci. La fi nal, spun de ce au 
ales acea mască anume, în locul alteia, şi explică semnifi caţia prezentărilor lor 
scenice.

Sesiunea se încheie cu o discuţie despre exerciţiu, o clarifi care a scopului 
său, şi aducerea la lumină a acelor aspecte care pot crea îndoială. Forma-
torul accentuează că activitatea a avut în principal intenţia de a crea o 
imagine care ne reprezintă „Eul” în rolul de educator. Munca cu măştile 
se focalizează tocmai pe experienţa de a juca roluri foarte diferite de 
viaţa de zi cu zi şi situaţiile profesionale. Structura sesiunii îi refl ectă 
diversitatea – măştile sunt folosite în multe feluri, revelând con-
tinuu noi posibilităţi, şi surprinzând cu funcţionalitatea lor. După 
evaluarea unuia din participanţii la workshop, ele pot fi  pe larg 
utilizate în educaţie. 

− Pot folosi acest exerciţiu pentru a lucra cu diferite echi-
pe. De exemplu, unul din grupurile mele de formare e 
format din reprezentanţi de vânzări. Construind măşti, 
ei vor realiza câte roluri diferite sunt în munca pe 
care o îndeplinesc. În locul unei lecturi teoretice 
pot propune o activitate practică, care implică în-
tregul grup. Prin activitate creativă vom atinge 
acelaş rezultat ca şi cu prezentarea unor teo-
rii şi concepte complexe. Forma cursurilor e 
foarte importantă, şi o astfel de metodolo-
gie e atractivă şi interesantă.

 



60

SEMNIFICAŢIE 

Formare de grup în Cipru. Formator: Roulla Demetriou

Una din cele mai minunate deprinderi pentru educatori este abilitatea de a dez-
volta interesul şi curiozitatea pentru cei care învaţă. Exerciţiile de la workshop-ul 
descris mai jos ţintesc în mod special la întărirea acestei deprinderi.

Relaţii
Formatorul marchează un spaţiu pentru scenariu folosind nişte stofe – cercul, 
acelaş simbol folosit cu grupul la exerciţiile anterioare. Un cerc de mâini înlăn-
ţuite începe orele de practică, apoi – tot într-un cerc – sunt conduse exerciţii de 
mişcare, şi acum scena e folosită pentru un alt joc. Doi voluntari vin în centru, 
stau unul în faţa celuilalt şi îşi strâng mâinile. Restul observă şi comentează 
acest aranjament. Ce vedem, ce ne vine în minte? Care este situaţia şi ce emoţii 
apar din atitudinile ambilor jucători? Cine e cine? Grupul dă diferite titluri acestei 
imagini, şi îşi împărtăşeşte sentimentele:
− O întâlnire a doi buni prieteni.
− Începutul unei discuţii între un şef şi un subordonat.
− Doi oameni care tocmai au fost prezentaţi unul altuia.
− Aceşti oameni au o atitudine prietenoasă unul faţă de altul...

După un moment, unul din jucători părăseşte cercul, şi altcineva stă în locul 
lui, în orice poziţie îi place. Al doilea participant răspunde cu un nou gest sau 
poză, şi formează următoarea imagine, care e din nou interpretată şi descrisă 
de alţii. Fiecare aranjament succesiv produce o mulţime de comentarii, adesea 
contradictorii, prezentând diferite puncte de vedere. Urmează la finalul exerci-
ţiului o discuţie. Mulţi oameni accentuează cât de valoroasă şi revelatoare a fost 
experienţa şi cum poate fi folosită în mod practic în educaţie. Participanţii indică 
utilitatea acestui joc în depăşirea stereotipurilor, gândirea rigidă, şi utilizarea 
opiniilor gata făcute.

Centru
Următorul exerciţiu se focalizează de asemenea pe descoperirea unor sensuri 
şi interpretări multiple, şi pe căutarea intenţionată a unor moduri diferite de a 
vedea scenele. Formatorul pune trei itemi pe scenă. În centru e o masă, pe ea 
o casetă închisă. Pe o latură, în faţa mesei, e un scaun. Participanţilor li se cere 
să identifice unde, în opinia lor, îşi are acest aranjament centrul puterii. Opiniile 
diferă, fiecare explicaţie indică un alt punct de vedere.



61                  

− Scaunul (chair) este centrul puterii, te face să te gândeşti la om. E legat de 
cuvântul „preşedinte” (chairman) - cel care deţine puterea.
− Caseta, pentru că e pe masă, e expusă şi atrage atenţia.

Formatorul invită participanţii să schimbe scena – baza puterii, prin mutarea 
obiectelor. O persoană se urcă pe scenă şi întoarce scaunul. În această situaţie, 
din nou, interpretările variază.
− Centrul puterii e localizat în casetă.
−  Masa este poziţia de putere – e mare şi susţine caseta.
− Scaunul şi-a pierdut toată relevanţa.

Următoarea schimbare e să pui caseta pe podea şi să-i deschizi capacul, şi să iei 
scaunul de pe scenă.
− Caseta atrage atenţia pentru că e deschisă. 
− Scaunul are deplin control asupra intregii scene, pentru că e afară. Cu o de-
plină vizibilitate asupra situaţiei şi poziţia cuiva “din afară”, are cea mai mare 
putere.
 − Masa stă în centru, dominând spaţiul cu mărimea şi soliditatea ei.

Formatorul finalizează exerciţiul şi desface “decoraţiunile”. În încheierea sesi-
unii, atenţia participanţilor e direcţionată spre forma cercului, care a fost axa 
simbolică a întregului exerciţiu. Ultima adiţie la workshop e formarea unui cerc 
de participanţi, care se ţin de mâini – un moment pentru reflectare în tăcere. 
Ritual, celebrare a gesturilor, şi repetarea anumitor acţiuni, construiesc structura 
sesiunii şi crează o atmosferă distinctă. Servesc de asemeni la a întări integrarea 
grupului.

Ambele exerciţii sunt valoroase în educaţie şi pot fi folosite pentru diferite sar-
cini. Mai presus de toate, ele motivează gândirea independentă şi explorarea pe 
orice subiect, problemă sau situaţie complexă cu straturi multiple de semnifica-
ţie şi referinţe. Constituie în acelaş timp o formare specifică pentru creativitate, 
înţeleasă ca şi căutarea unor noi insight-uri, noi soluţii, ca şi deschidere faţă 
de situaţii diferite şi adesea surprinzătoare. Ele ajută la înţelegerea limbajului 
corporal, cresc sensibilitatea la transferul informaţiei şi semnalelor non-verbale. 
Sunt o propunere de a trece dincolo de modurile tradiţionale de învăţare şi do-
bândire a cunoaşterii, ceea ce le face atât de atractive.



CERCUL – Un exemplu de utilizare practică
Un grup în Centrul de Educaţie pentru Adulţi. Cursul de limba engleză destinat 
emigranţilor (pentru diferite niveluri de cunoaştere a limbii). Orele sunt destina-
te educaţiei interculturale.
 
Liderul invită participanţii să nu stea în formatul obişnuit de clasă, ci într-un cerc. 
Scopul pentru întregul grup e să găsească unele cuvinte în limba engleză care să 
sune similar sau identic în alte limbi. Apoi, participanţii formează grupuri mici şi 

continuă jocul. Scopul acestui exerciţiu e stăpânirea vocabularului, dar include 
şi înţelegerea etimologiei.

 
Comentariul educatorului:

Formatul de cerc dă participanţilor sentimentul de egalitate raportat 
la alţi participanţi şi la educator. E crucial în timp ce lucrezi cu o 

echipă în care oamenii vin din diferite culturi, adesea marcate 
de confl icte etnice. Cercul permite participanţilor să-şi ex-

prime opiniile liber şi să coopereze în timpul cursurilor. 
Un element important e contactul “faţă-în-faţă”. În 

astfel de confi guraţii, participanţii se simt în secu-
ritate şi mai puţin încurcaţi, ceea ce infl uenţează 

benefi c procesul de obţinere a cunoaşterii.
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ROLURI

Formare de grup în Portugalia. Formator: Jose Luis Mesquita.
 
Exerciţiile propuse de către formator au fost o parte a sesiunii devotată con-
ceptului de rol – tema principală în psihodramă, pe care se bazează teoria lui 
Moreno. Suplimentul pentru lectură a fost practicarea jocului de rol în diferite 
contexte.

Oracol
Jocul se referă la mitologia greacă, în care oracolul a fost un loc de dialog între 
om şi divinitate, o sursă de cunoaştere a viitorului şi fiinţa miraculoasă care oferă 
însoţire. Participanţii joacă roluri în perechi, unul din ei e oracolul, în timp ce altul 
e un străin care caută răspunsuri la îndoielile sale. Scopul persoanei care joacă 
rolul oracolului e să empatizeze cu problema şi situaţia străinului, şi să încerce 
să-i înţeleagă situaţia. În continuare, oracolul reprezintă doi oameni care dau 
răspunsuri diferite la aceeaşi întrebare. La ce merită să fii atent e comentariul 
educatorului care participă la acele ore, care a accentuat că nivelul crescut de 
integrare şi încredere în grup e crucial pentru a nu afecta sau ofensa pe acei 
participanţi care sunt hiper-sensibili.

Străinul: Trebuie ca toţi ascultătorii să ia parte la formare?
Oracolul: Tu ce crezi?

Străinul: Trebuie să-mi ascund emoţiile în timp ce conduc formarea?
Oracol 1: Autenticitatea e întotdeauna cea mai bună alegere.
Oracol 2: E şi o altă posibilitate, cea pe care nu o vezi.
 
Exerciţiul e un exemplu de tehnică educaţională care angajează participanţii în 
schimbul de cunoaştere şi experimentare într-un mod activ. Poate fi de asemeni 
un instrument unic în cursul unui examen sau ca mijloc de a transmite informa-
ţia nouă. O funcţie importantă a jocului e să faci participanţii să fie fie atenţi la 
aspecte variate, uneori poate nu evidente, ale fenomenelor şi problemelor, să le 
trezeşti curiozitatea şi gândirea creativă, dar de asemeni să-i mobilizezi pentru 
insight-uri mai profunde pe problemele acoperite.

Playback theatre
Este o formă de teatru improvizaţional creată în Statele Unite de Jonathan Fox, 
care bazează pe punerea pe scenă a povestirilor spuse de participanţi, pe loc. 
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Fiecare din poveştile private îşi câştigă propria formă teatrală, fără nici o pregă-
tire sau repetiţie anterioară. Personajele povestirii sunt jucate de alţi participanţi 
şi autorul poveştii îşi priveşte propriile experienţe şi sentimente din perspectiva 
unui spectator, alături de restul grupului. Exerciţiul e o formă de antrenament la 
limbajul corporal, dar şi pentru impulsivitate şi creativitate.

Formatorul propune tema jocului – relaţiile între educatori şi instituţiile pentru 
care ei lucrează. Doi oameni se oferă voluntar pentru a-şi spune poveştile. Prima 
poveste priveşte un angajator care cere angajatului său să fie disponibil în orice 
moment şi să facă multe sarcini suplimentare, toate fără nici un fel de răsplată 
financiară. Naratorul îşi descrie povestea într-o manieră figurativă: “Am simţit de 
parcă îmi sugea sângele un vampir”. Subiectul celei de-a doua poveşti e ciocnirea 
regulilor impuse de angajator şi programul educaţional implementat de angajat. 
Ambele poveşti sunt apoi prezentate pe scenă cu utilizarea hainelor, decorurilor 
şi instrumentelor muzicale. Apoi, întregul grup discută punerea pe scenă. În 
mijlocul discuţiei apar multe observaţii cruciale privind predispoziţiile educato-
rului şi influenţa lor asupra muncii sale şi relaţiilor sale cu instituţia. Mulţumită 
performanţei scenice, mecanismele şi logica evenimentelor reprezentate devine 
mai clară.

Ambele exerciţii permit descoperirea diferitelor dimensiuni şi aspecte ale pro-
blemelor discutate, privindu-le “din afară”, dintr-o perspectivă distantă. Jocul de 
rol – atât pentru actori cât şi pentru audienţă – e o experienţă care ameliorează 
percepţia, ajută pe cineva să înţeleagă mai bine că evenimentele sunt multi-
dimensionale. Experienţa cognitivă valoroasă aici nu e doar punctul de vedere 
intelectual asupra lucrurilor, ci în primul rand experienţa directă.

SCAUNE

Grup de formare în România. 
Formatori: Dr Éva Varró, Horaţiu Albini

Un formator propune acţiuni care corespund intereselor grupului, legate de su-
biectul discriminării şi adecvarea tehnicilor psihodramatice la acest domeniu par-
ticular. Problema respingerii sociale faţă de rromi, care apăruse în ziua preceden-
tă în munca de protagonist a unuia din participanţi, a rezonat în grup. În cursul 
discuţiei asupra subiectului au fost revelate opinii polarizate, sentimente şi afir-
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maţii. Tema centrală a devenit evaluarea funcţiei unităţii, anume educatorul care 
îşi joacă rolul ca parte a sistemului – reţeaua de relaţii, reguli, obiceiuri, practici 
şi convenţii, care au toate o mare influenţă asupra oamenilor.

Exerciţiul începe prin plasarea a trei scaune în spaţiul „scenei”. Fiecare din ele 
reprezintă o abordare diferită a unei situaţii ocupaţionale dificile în contextul 
sistemului. Scaunul numărul unu reprezintă modul individual de a face alegeri 
şi a lua decizii, determinat de experienţa şi înţelepciunea proprie a cuiva, ca şi 
de trăsăturile şi personalitatea personajului. Al doilea scaun e adoptarea unei 
atitudini susţinute de “vechiul” sistem (corespunzând credinţelor bine stabilite 
şi stereotipe în societate), şi al treilea scaun foloseşte “noul” sistem (oameni şi 
instituţii reprezentând modul de a gândi, simţi şi acţiona, care sunt diferite de 
cele în general aprobate).

Formatorul încurajează participanţii să ia parte într-o confruntare individuală cu 
fiecare din cele trei elemente ale scenei. Ei pot sta pe oricare din cele trei scaune 
şi apoi să vorbească despre motivaţia lor de a alege un scaun particular, des-
pre modul cum îi înţeleg ei semnificaţia, şi de asemeni despre cum se leagă de 
anumite situaţii specifice din viaţa reală. Contextul comun al tuturor acţiunilor 
este atitudinea societăţii faţă de rromi. Începe o activitate foarte dinamică. Par-
ticipanţii trec de la scaun la scaun, de multe ori, identificându-se cu simbolurile 
sistemului şi determinându-i componentele, pe baza experienţelor personale. 
Vorbesc, asumând perspective diferite, şi apoi îşi corectează unul altuia comen-
tariile. În acest mod, se realizează o pictură foarte colorată a trei atitudini diferite 
şi moduri de a reacţiona, formată din trăsături caracteristice. “Vechiul” sistem 
înseamnă: impersonalitate, discriminare, teamă, folosirea forţei, indiferenţă, 
tradiţie, corupţie, bogăţie, neputinţă, violenţă. “Noul” sistem e caracterizat de: 
activitate, democraţie, respectul de sine (şi faţă de alţii), lege, cunoaşterea al-
tora, disponibilitate pentru schimbare, solidaritate, deschidere, empatie, dezvol-
tare. Pe de altă parte, participanţii numesc următoarele predispoziţii individuale 
care influenţează comportamentul şi atitudinile: respect pentru alţii, empatie, 
sentiment de singurătate, neputinţă şi lipsă de sprijin.

La începutul jocului, cei mai mulţi dintre oameni aleg “vechiul” sistem, dar după 
un timp câţiva din ei – şi pentru că sunt influenţaţi de argumentele celeilalte părţi 
– îşi schimbă abordarea şi trec la “noul” sistem. Această parte a exerciţiului vine 
din tehnica solilocviului, care cere participanţilor să se trădeze, spunând cu voce 
tare sentimente şi gânduri care sunt în mod obişnuit ascunse. La final, partici-
panţii formează un cerc şi acţiunile sunt atunci sumarizate prin discuţiile de grup. 



Participanţii se gândesc la propria prejudecată şi elementele sistemului 
care favorizează atitudini discriminatorii.

Exerciţiul s-a dovedit o foarte bună metodă de abordare a subiectu-
lui discriminării, dar a fost şi o şansă de refl ecţie profundă asupra 
temei democraţiei şi regulilor societăţii civice. Funcţia magică a 

scaunului – sau a oricărui alt punct simbolic care e alocat în spa-
ţiul scenei – declanşează dinamicile specifi ce ale acestei activi-

tăţi. Fiecare din participanţi are o şansă de a vedea lucrurile 
din multe puncte de vedere. Identifi carea cu diferite puncte 

de vedere e mult mai uşoară prin schimbarea fi zică a loca-
ţiei. Favorizează formarea şi schimbarea atitudinilor, dar 

de asemeni verifi carea credinţelor întreţesute. Acest 
tip de împărtăşire interactivă a cunoaşterii şi expe-

rienţelor îşi poate găsi aplicarea în multe contexte 
educaţionale, pe orice subiect dat. Are de asemeni 

o parte activantă, pentru că mobilizează oamenii 
să pună întrebări şi să caute răspunsuri.
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JOCURI DE GRUP

Formare de grup în Polonia. Formator: Igor Hanuszkiewicz
 
Jocurile de grup – aşa cum sugerează numele – se bazează pe cooperarea tutu-
ror membrilor unei clase. Desfăşurarea lor şi tema pot fi foarte diferite, principiul 
rămâne improvizaţia constantă şi crearea spontană a evenimentelor, interacţiunii 
şi explorării rolurilor lor.

Galaxie
Formatorul invită pe fiecare să creeze un cadru de echipă, în care vor fi capabili 
să prezinte sentimente şi emoţii. Ideea e de a aranja spaţiul pentru a utiliza 
cunoştinţe ştiinţifice bine cunoscute. Ca rezultat al “brainstorming-ului”, parti-
cipanţii au decis să creeze o galaxie, pe care o privesc ca pe cea mai cuprinză-
toare alegere de roluri şi o pun în balanţă cu celelalte propuneri câştigătoare (de 
exemplu, sistemul solar). Grupul îşi aminteşte diferite obiecte astronomice şi le 
discută pe scurt. Ei menţionează: stea, planetă, gaură neagră, asteroid, cometă, 
coada cometei, pulsari, radiaţie. Aria de activitate e marcată de centrul galactic, 
unde e un cluster de stele, simbolizat de o eşarfă galbenă. Acum participanţii tre-
buie să găsescă un rol pentru ei înşişi – întruparea oricărui alt obiect. Fiecare face  
o scurtă plimbare în jurul încăperii pentru a-şi lua în considerare deciziile.

Formatorul anunţă începutul activităţii, şi participanţii intră în rolurile lor. Lângă 
centrul galactic, un participant stă pe o eşarfă neagră, jucând rolul unei găuri 
negre. Altcineva stă pe o eşarfă verde la marginea spaţiului de joc – aceasta e o 
planetă vie, similară Pământului. Se formează de asemeni câteva alte planete. În 
spaţiu, cometele se mişcă constant, cozile fiind făcute din eşarfe. Cometele sunt 
cea mai aglomerată parte a galaxiei, căile lor urmându-le pe cele văzute în na-
tură. Participanţii încep să vorbească unul altuia, verificând cine e cine şi ce fac. 
Una din comete îşi bate joc de planete, criticându-le preferinţa pentru imobilitate 
şi izolare. Cometa cade în gaura neagră prin forţa gravitaţiei (aşa cum explică co-
meta). După o încercare nereuşită de contact social, cometa, contrar legilor fizicii, 
e aruncată afară de gaura neagră şi îşi continuă călătoria în jurul galaxiei. Come-
tele se întâlnesc frecvent, interacţionează, rămân împreună pentru un moment, 
apoi se întorc la călătoriile lor. Momentul culminant este coliziunea unei comete cu 
una din planete, schimbându-i locaţia. Dezastrul evocă comentarii vii din partea 
celorlalte obiecte galactice. Formatorul opreşte activitatea, cerând tuturor partici-
panţilor să privească zona aceea şi să spună cum se simt în locaţiile lor actuale din 
galaxie. Jocul se încheie cu împărtăşirea experienţelor şi impresiilor într-un cerc. 
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Grădina magică
Şi în acest joc, prima sarcină e alegerea mediului activităţii. În final, echipa 
hotărăşte asupra unei grădini, ceea ce aduce cu sine mult simbolism. Alegerea 
rolurilor însă funcţionează diferit. Ele sunt distribuite fiecărui participant de că-
tre întregul grup. Se ia în considerare cunoaşterea despre un individ, locul lor 
în echipă, predispoziţia, trăsăturile specifice de caracter, şi nevoile. Propunerile 
grupului arată cum e percepută fiecare persoană de către alţii – de exemplu, ca 
grădinar, regina albinelor sau un copil care se joacă în grădină. Jocul a fost in-
trodus doar în acest moment al sesiunii, când participanţii deja se cunosc bine, 
şi grupul este integrat.

Urmează pregătirea scenei – participanţii folosesc toate decorurile disponibile 
şi materialele din încăpere. De data aceasta, îşi vor echipa personajele într-un 
cadru mai bogat. Cum cursurile se desfăşoară într-o sală de art terapie, e dis-
ponibilă o colecţie foarte largă – la dispoziţia lor sunt măşti, păpuşi şi costume 
teatrale, obiecte de decor scenic şi eşarfe. Participanţii arată o mare inventivitate 
şi ingenuitate în crearea scenei, antrenorul controlează pregătirile, anunţănd că 
mai rămân două minute pentru această fază a exerciţiului. Apoi e explicată faza 
următoare: “Sunteţi în propriile voastre roluri, puteţi să le dezvoltaţi în orice di-
recţie doriţi. Intraţi în relaţie cu ceilalţi şi vedeţi cine este în grădină”. Activităţile 
din grădina magică durează câteva minute şi sunt foarte spontane. Poveştile 
personajelor individuale evoluează prin împărtăşire şi interacţiune. Formatorul 
anunţă apropiatul final al jocului: “Ultimele două minute în grădină”. După un 
timp, opreşte: “Grădina nu mai e fermecată! Renunţaţi la magie, părăsiţi-vă 
rolurile! Acum puneţi tot ce aţi folosit ca şi costume şi décor în mijloc, şi aşezaţi-
vă în cerc.” Jocul se încheie prin împărăşire centrată în principal pe discutarea 
diferitelor roluri – participanţii examinează cum s-au simţit în dezvoltarea lor şi 
ce au devenit. Se dovedeşte că mulţi oameni şi-au schimbat funcţiile alocate lor 
în grup. De exemplu, cei care au jucat personaje pasive au găsit un nou impuls 
şi o nouă energie pentru activitate intensă.

Esenţa acestui exerciţiu e să joci roluri, şi natura lor improvizată duce la sponta-
neitate şi creativitate. Jocurile de grup au un potenţial educaţional foarte mare. 
Pentru a se potrivi diferitelor nevoi, activitatea poate fi folosită pentru a creşte 
în mod dramatic cantitatea de informaţie şi înţelegere care devine aparentă, şi 
e apoi utilizată în cursul ei. De exemplu, în primul joc structura galaxiei poate fi 
mai departe analizată, sau reevaluată după punctele de vedere ale unor perioa-
de diferite – cosmosul vechilor greci şi pictura medievală a unor sfere albastre 
concentrice. Jocul dă fiecărui participant o ocazie specială de a-şi vedea funcţia 
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atât în interiorul grupului, cât şi în viaţa de zi cu zi, în diferite contexte şi situaţii. 
E adesea cazul ca participanţii să descopere natura reală a comportamentului 
şi atitudinilor lor în cursul dramei improvizate. Alegând, de exemplu, rolul unei 
comete, aceasta poate simboliza hiperactivitatea sau tendinţele haotice ale unei 
persoane. O asemenea cunoaştere e uneori dificil de obţinut prin analiză inte-
lectuală – doar o experienţă emoţională o aduce la lumină. Jocurile de grup sunt 
valoroase şi pentru formator, ca sursă de informaţie despre membrii de grup şi 
relaţiile lor unul cu altul.

JOC DE GRUP – un exemplu de aplicaţie practică
Un workshop pentru psihiatri şi psihologi la conferinţa “Consultanţă în psihia-
trie”. Workshop realizat pentru a încuraja reflecţia asupra şi mai buna înţelegere 
a rezistenţei pacientului.

Participanţilor li se dă sarcina de a prezenta, ca grup, rezistenţa pacientului. Se 
formează un cerc. Apoi, câţiva participanţi sunt scoşi din grup şi li se dau noi 
roluri – trebuie să prezinte “Comportament în cazul rezistenţei”. Fiecărui partici-
pant i se dau două minute pentru sarcina sa. Exerciţiul se încheie cu împărtăşirea 
impresiilor – participanţii vorbesc despre emoţiile şi experienţele lor într-un mod 
foarte deschis, şi discută metodele şi strategiile care cresc sau descresc rezis-
tenţa.

Comentariul educatorului
Metoda folosită a permis participanţilor să experimenteze a fi atât “rezistenţa” 
cât şi “contra rezistenţei” şi a devenit o bază a muncii cu pacientul rezistent. 
Tehnica s-a dovedit a fi foarte eficientă – a ajutat în dezvoltarea interesului şi 
angajării în grup, a condus participanţii la a reflecta asupra modului propriu de 
lucru, şi a  ajutat la integrarea echipei la începutul exerciţiilor.
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ACVARIUL

Formare de grup în România. 
Formatori: Dr Éva Varró, Sorina Bumbuluţ

Subiectul întregii sesiuni au fost relaţiile între educatori şi acei oameni din grija 
lor care aveau nevoie de atenţie şi suport speciale. În primele activităţi, parti-
cipanţii au caracterizat grupurile de oameni cu care lucrau zilnic: oameni mai 
în vârstă, bolnavi mental, dependenţi şi familii (părinţi cu copii în creştere). În 
patru grupuri ei au discutat şi construit scenele, care ilustrează situaţii tipice 
cu participarea reprezentanţilor fiecăruia din grupuri. Următoarea verigă a fost 
exerciţiul care aprofundează analiza temei majore – “acvariul”.

Formatorul cere participanţilor să se împartă în două grupuri – unul care joacă 
rolul liderilor şi celălalt al oamenilor aflaţi în grija lor. Grupurile au format două 
cercuri, unul mai mic şi al doilea, mai mare, care-l înconjoară pe primul. Edu-
catorii sunt în cercul exterior. Membrii cercului interior conduc o discuţie, îşi îm-
părtăşesc opiniile despre îngrijitorii lor, se plâng şi împrăştie bârfe. Se poartă de 
parcă ar fi singuri în încăpere. Membrii cercului exterior doar ascultă, fără să se 
amestece. Exerciţiul începe cu două scurte interviuri – formatorii cer membrilor 
cercului interior să se prezinte unul câte unul – spunând un nume şi o vârstă 
fictivă. Jocul începe. Fiecare ia parte în conversaţie.
- Specialiştii aceştia ar trebui să-mi ajute copilul, nu să mă cheme pe mine aici. 
Nimeni nu e capabil să se descurce cu băiatul ăsta.
− Organizaţia are banii pe care i-au primit de la Uniunea Europeană, dar nu vor 
să-mi dea nimic.
− Femeia asta care are grijă de mine spune tot timpul că mă înţelege. Dar ce 
poate ea să înţeleagă?
− Mi-am îngropat soţul şi copiii şi oamenii ăştia îmi spun că viaţa e frumoasă. 
Trimit voluntarii să se joace cu mine, dar eu nu vreau asta.
− Acesta e singurul loc unde mă simt în siguranţă şi unde oamenii mă respectă. 
− Nu e aşa de rău, aici nu mă simt singur.
− Nu înţeleg toate regulile aici. Inventează mereu reguli noi pe care trebuie să le 
respectăm. Se distrează şi râd la bucătărie, îmi place şi asta.

După un timp, formatorul opreşte jocul, toţi participanţii se ridică şi schimbă lo-
curile – aceasta înseamnă că cei care au jucat rolurile de educatori stau în cercul 
lor interior şi încep să vorbească liber, iar cei care formează acum cercul exterior 
doar ascultă.



− Nu poţi mulţumi pe toată lumea. Dacă reuşim şi în parte să le satisfa-
cem nevoile, e destul de bine.
− Au aşteptări pe care nu le putem satisface. Nu suntem magicieni.
− Nevoile alor mei sunt mici – să aibă ce mânca şi să fi e împreună.
− Poate ar trebui să fi m mai implicaţi în vieţile celor care sunt în 
îngrijirea noastră.
− Ne dau porecle şi toată lumea râde de noi.
−  Nu ne spun ce gândesc, deschis şi onest, dar vorbesc pe la 
spatele nostru.

Formatorul termină exerciţiul şi invită pe toată cu lumea să 
formeze un cerc mare. În discuţia de fi nal, sunt analizate 
relaţiile între lider şi grup. Participanţii accentuează că au 
dobândit o nouă înţelegere asupra infl uenţei şi impac-
tului lor asupra oamenilor pe care îi au în îngrijire.

Acest exerciţiu e un alt exemplu al funcţiei educaţi-
onale şi cognitive a jocului de rol. Zidurile magice, 
invizibile, ale “acvariului”, prin care poţi să pri-
veşti şi să asculţi scena improvizată, fac să fi e 
posibil să obţii o informaţie mult mai valoroasă 
şi importantă despre modul de a gândi, sen-
timentele, aşteptările şi nevoile oamenilor 
cu care lucrăm sau cu care avem orice fel 
de contact. Situaţia aranjată poate fi  fi c-
tivă, dar conţine un element important 
de experienţă reală, de sentimente şi 
observaţii făcute de diferiţi oameni. 
În acea situaţie se concentrea-
ză diferite puncte de vedere, în 
principal puncte de vedere care 
sunt adesea inconsistente, 
care ne provoacă să punem 
sub semnul îndoielii idei şi 
credinţe fi xe.
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DARURI

Grup de formare în Polonia. Formator: Igor Hanuszkiewicz
 
Liderul propune acest exerciţiu ca ultima verigă în procesul muncii în grup – o 
formă de rămas bun psihodramatic, şi în acelaş timp sumarul întregului cerc. 
Sarcina grupului e să dea un cadou neobişnuit fiecăruia din participanţi. Partici-
panţii părăsesc pe rând încăperea în care se desfăşoară jocul, şi sarcina restului 
grupului e să decidă ce fel de cadou trebuie să dea persoanei care a plecat. Darul 
se presupune a fi în forma unei aşa-numite “vignette” – un tablou sau o scurtă 
scenă de mişcare, care subliniază o trăsătură importantă a personajului persoa-
nei care a părăsit încăperea – rolul persoanei în grup, sau un lucru de care per-
soana poate avea în mod particular nevoie în acel moment din viaţă. Mai întâi, 
participanţii vorbesc despre membrul de grup lipsă, îşi amintesc situaţiile şi eve-
nimentele care s-au desfăşurat în timpul orelor şi care sunt importante pentru 
persoană, dar de asemeni afirmaţiile lui sau ale ei şi rolurile pe care le-a jucat. 
Apoi încearcă să vină cu o formă teatrală a ideii de dar pe care au inventat-o şi 
îi testează diferitele forme posibile. Formatorul indică că poate fi folosită “teh-
nica oglinzii”, folosind un dublu – o persoană care e un substitut, reprezentând 
personajul principal în imaginea creată. Acest tip de procedură va fi apoi repetat 
în toate scenele. Când ideea de “vignette” e gata şi aprobată de toţi, atunci per-
soana absentă se întoarce în încăpere şi priveşte prezentarea.

Pensula
Grupul e în unanimitate de acord că participantul feminin pentru care e pregătit 
darul a jucat un rol special în grup – anume, că a adus ordine şi pace în diferite 
situaţii dificile. A fost de asemeni foarte atentă la aspectele estetice ale activită-
ţilor şi realităţii create în cursul acestor ore. Unul dintre participanţi a sugerat o 
scenă în care dublul va picta din nou grupul, dăruindu-i o formă nouă, ordonată. 
Această idee pare a fi cea mai distinctă şi clară. După o scurtă repetiţie a activi-
tăţii planificate, personajul principal (femeia anterior menţionată) – protagonis-
tul, intră ceremonios în încăperea în care participanţii stau jos şi întinşi în poziţii 
neglijente, demonstrând respingerea, plictiseala şi ambivalenţa. Dublul e situat 
de o parte, aşezat, acoperit cu o bucată de pânză. Protagonistul schimbă pozi-
ţiile cu dublul şi apoi priveşte desfăşurarea pe scenă. Într-o mână, dublul duce 
o pensulă şi abordează fiecare participant şi atunci îi conturează noua poziţie 
cu câteva trăsături de penel. Imaginea de haos şi lipsă de armonie lasă loc unei 
imagini a unui grup activ şi coordonat. După, dublul înapoiază pensula protago-
nistului, şi scena se încheie cu aplauze.
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Caruselul eşarfelor
Când vorbesc despre prietenul lor feminin, participanţii sunt cu toţii de acord că 
a fost un moment în cursul formării în care a existat o schimbare pozitivă la ea 
– doar atunci s-a deschis şi a lăsat grupul să o cunoască cu adevărat. Ei decid 
să arate acea metamorfoză într-o manieră simbolică, folosind eşarfe. După ce 
iau în considerare diferitele idei, formează un cerc strâns în jurul dublului, care 
se ghemuieşte în mijloc ţinând un mănunchi de eşarfe. După un timp, dublul 
revine la viaţă şi dă fiecărei persoane o eşarfă şi apoi pune cercul în mişcare cu 
un gest. Participanţii desfăşoară eşarfele cu braţele deschise şi crează un „caru-
sel” colorat. La final, dublul încheie activitatea dând ultima eşarfă pe care o are 
protagonistului.

Acest exerciţiu poate fi util în îndeplinirea diferitelor scopuri, ca şi a sarcinilor 
educaţionale, de exemplu ca o formă atractivă şi neobişnuită de repetare şi 
împletire a scopului cursului, dar de asemeni de reafirmare a tehnicilor potrivi-
te, prin aplicarea şi utilizarea lor creativă într-o nouă situaţie. Poate căpăta şi 
forma unui examen, în care persoana care primeşte darul ghiceşte semnificaţia 
sau mesajul ascuns al scenei prezentate şi îi analizează caracterul şi structura. 
Acţiunea însăşi joacă un rol important, integrativ, întăreşte legătura de grup, şi 
e în acelaş timp centrată pe nevoile individuale ale fiecărui participant. Poate 
apare de asemeni într-o variantă simplificată, aşa cum e sugerat de un formator 
din Portugalia: participanţii îşi dau unul altuia lucruri (eşarfe) care simbolizează, 
de exemplu, pace, dragoste, vise – toate aceste lucruri de care, în opinia lor, 
persoana aleasă are cea mai mare nevoie – lucrurile care-i pot lipsi pentru mo-
ment. Exerciţiul poate fi legat de o ocazie particulară, cum ar fi Crăciunul, care e 
momentul din an când oamenii deja dau în mod normal daruri altor oameni, sau 
poate fi condus la finalul unei sesiuni îndelungate, aşa cum a fost descris în acest 
caz. Activitatea cere ceva timp, şi ar fi benefică dacă fiecare din participanţi ar 
primi un dar (cursurile descrise aici au durat câteva ore).
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CALEA
Formare de grup în Cipru. Formator: Roulla Demetriou

Formatorul invită grupul la o călătorie simbolică prin programul workshop care 
tocmai se implementează. Scopul său e împrospătarea amintirilor şi revelarea 
întregului proces al muncii de grup, cele mai importante şi reuşite experienţe şi 
momente cheie. Participanţii îşi închid mai întâi ochii şi se gândesc la întâlnirile 
trecute, încercând să reamintească imaginile şi activităţile. Apoi îşi împărtăşesc 
reflecţiile – fiecare vorbeşte despre care i s-a păruta fi cel mai important. Sarcina 
lor e de asemeni să imagineze şi să arate, folosind gesturi şi mişcare, participa-
rea lor la curs, ca un drum cu o formă specifică – propria lor “topografie”. Sunt 
demonstrate multe concepte diferite: scări care urcă, o linie dreaptă, cucerirea 
coastelor montane, un labirint.

A doua fază a reconstruirii procesului cere ca toţi participanţii la workshop să 
lucreze împreună. Sarcina lor e să traseze o cale, folosind eşarfe colorate şi în-
treg spaţiul încăperii. Trebuie să lucreze împreună şi să fie de acord asupra unei 
versiuni a imaginii pe care să o accepte cu toţii, chiar dacă fiecare îşi are propriile 
sentimente şi impresii subiective. E excelent pentru a antrena deprinderi cum ar 
fi cooperarea, compromisul şi comunicarea. Pe podea apare un drum cu multe 
cotituri. Formatorul întreabă în mod repetat participanţii dacă sunt mulţumiţi de 
rezultat, sau ar vrea să fie schimbat sau adăugat ceva. Unii oameni au de câş-
tigat din această ocazie. Următoarea sarcină a fiecărei echipe ar fi să marcheze 
limitele între diferitele sesiuni, şi să identifice fiecare workshop folosind orice 
obiecte din încăpere. Participanţii, împreună cu antrenorul, discută şi îşi reamin-
tesc unul altuia ce s-a întâmplat în diferite stadii ale programului, şi ce exerciţii şi 
jocuri au fost importante pentru ei. Antrenorul încurajează grupul să caute sem-
ne şi simboluri creative pentru a exprima cel mai bine semnificaţia şi atmosfera 
fiecărei sesiuni. Oamenii prezenţi la fiecare sesiune în parte sunt responsabili 
pentru crearea reprezentării acelei sesiuni. Restul, observând şi ascultând, au 
ocazia să înveţe despre activităţile la care nu au participat.

Când imaginea s-a format în fine, formatorul cere participanţilor să păşească 
individual şi în tăcere pe drum, întorcându-şi gândurile la fiecare stadiu la ace-
le situaţii şi experienţe care au semnificaţie pentru ei. Apoi, în grupuri mici, ei 
pregătesc scurte prezentări spontane, ilustrând fiecare din sesiunile drumului. 
Prin mişcare, sunet şi cuvinte, încearcă să prezinte un incident specific care e în 
mod particular reprezentativ pentru fiecare workshop, să reproducă atmosfera, 
arătându-şi emoţiile. Sarcina participanţilor include de asemeni să se alăture 



celorlalţi. Sunt discutate toate activităţile prezentate, şi unele exerciţii sunt 
repetate pe scurt, astfel încât cei care au lipsit la primele sesiuni să poată 
înţelege ceva din natura lor.

Activitatea fi nală a workshop-ului e o ilustrare simbolică a naturii con-
tinue a sesiunii prin crearea de sculpturi vii. Participanţii se aşează în 
poziţii care le refl ectă sentimentele. Antrenorul sumarizează pe scurt 
întregul exerciţiu.
− Aceasta e călătoria noastră împreună, în care fi ecare îşi are locul 
său, şi a fost parte din grup. Astăzi ne-am privit realizările, ca-
pacitatea de conştientizare pe care am dezvoltat-o, care ne va 
ajuta în munca noastră.

La fi nal, fi ecare participant, într-un cuvânt, explică ce a sim-
ţit în acel moment, încheind astfel călătoria simbolică.

Tehnica căii e un mod foarte bun de a repeta experienţa 
şi cunoaşterea pe care a dobândit-o fi ecare grup în 
cursul implementării programului sau workshop-ului 
educaţional. Poate fi  de asemeni un test al deprin-
derilor practice – dând participanţilor o şansă de 
a prezenta exerciţiile şi sarcinile alese în felul lor 
propriu. Activitatea are o structură multi-stra-
tifi cată, permiţând o analiză în profunzime 
a paşilor individuali în procesul de a lucra 
împreună şi a închega înţelegerea. O altă 
variaţie a acestui exerciţiu e construirea 
unei căi individuale pentru fi ecare parti-
cipant. În această versiune sunt multe 
variante diferite ale aceleiaşi experi-
enţe educaţionale. Fiecare se foca-
lizează pe ceea ce e cel mai bine 
reamintit, şi repetarea temelor 
majore ajută la consolidarea cu-
noaşterii dobândite.
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CALEA – un exemplu de aplicaţie practică
Centrul pentru adulţi dependenţi de alcool, droguri şi jocuri de noroc. Cursuri 
pentru planificarea individuală a terapiei personale.

Participanţii stau într-un cerc, şi liderul explică tehnica propusă. Fiecare persoa-
nă, în ordinea stabilită de un grup, foloseşte bucăţi colorate de pânză pentru a 
marca un punct pe podea care reprezintă finalul căii lor terapeutice. Apoi, arată 
unde se simt în prezent pe această cale. Stând în această locaţie, examinează 
realizările de până acum, şi cât mai au de mers. Antrenorul şi întregul grup încu-
rajează fiecare participant în călătoria sa de reflecţii şi realizări, punând întrebări 
ajutătoare şi împărtăşindu-şi propriile experienţe. În ultima parte a sesiunii, fi-
ecare îşi sumarizează munca, vorbind despre sentimentele şi gândurile cu care 
fiecare încheie sesiunea.

Comentariul educatorului
O tehnică foarte utilă pentru construirea motivaţiei şi învăţarea unei abordări 
sistematice a auto-ajutorării. Dă încredere şi ajută oamenii cu stimă de sine 
scăzută să creadă în ei înşişi. Grupul s-a implicat cu entuziasm în activităţi, ceea 
ce a readus în prim plan multă emoţie. Centrul planifică să încorporeze această 
tehnică în programul său standard.
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SUMAR
Seria serie de workshop-uri pilot, care a durat un an, din cele patru ţări parte-
nere pe proiect, nu a fost doar un concept pentru formarea educatorilor, ci şi o 
platformă de cooperare între psihodramaticieni şi educatori. Metodele şi tehnicile 
sugerate de experţii în psihodramă, sociodramă şi dramaterapie au fost discuta-
te în contextul eventualului lor transfer la domeniul programelor educaţionale. 
Vocea educatorilor e extrem de importantă în cadrul acestei dezbateri pentru a 
verifica valoarea programului de workshop în ce priveşte utilitatea sa în procesul 
de achiziţie a cunoaşterii şi dezvoltare multilaterală pentru educatorii de adulţi. 
Câteva din rapoartele din partea educatorilor care au luat parte în cursurile de 
formare conţin observaţii şi comentarii valoroase, care sunt citate în multe părţi 
ale acestor publicaţii. Ele reprezintă o componentă inestimabilă în orice încercare 
de a sumariza proiectul:

Prezentările scenice se bazează direct pe potenţialul creativ al educatorilor de 
adulţi – ele cer utilizarea formei vizuale şi a limbajului corporal. În timp ce pre-
gătesc subgrupele, participanţii câştigă deprinderi utile, învaţă regulile muncii de 
echipă şi cum să comunice eficient cu ceilalţi.
         Ana Leal

Utilizarea materialelor pentru activităţi artistice şi manuale în procesul creaţiei 
poate fi utilă pentru oamenii care au acceptat o nouă provocare educaţională cu 
mult timp în urmă. Arta îi ajută să îşi exprime gândurile şi sentimentele.
         Sara Brandão
 

Psihodrama, dramaterapia şi sociodrama se potrivesc în mod clar lumii teatrale, 
creind o nouă realitate prin strânsa colaborare între oameni. Scena e un mediu 
unic care permite cuiva să trăiască fenomenele prin propriile emoţii şi efort cre-
ativ. Experienţele şi influenţa directă a realităţii create pe scenă nu pot fi înlo-
cuite doar de înţelegerea intelectuală. Combinarea acestor instrumente pentru 
programele educaţionale poate fi un factor important în stimularea activităţii, 
rezolvarea de probleme motivată intrinsec şi noi răspunsuri, şi explorarea pasi-
unilor şi intereselor.

Drama e o sinteză a artelor, şi include exprimarea prin corp şi prin cuvinte, ele-
mente de mişcare şi sunet, şi prezenţa temei care în procesul creaţiei copiază 
şi în acelaş timp trimite la viaţă. Folosind teatrul poţi să transmiţi informaţia în 
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multe feluri, limbajul bogat şi colorat al simbolurilor, sugestiilor, metaforelor, 
imagini ambigue.
În teatru, oamenii se întâlnesc unul cu altul pe un plan care este convenţional, 
ficţional şi totuşi foarte real – făcând mai uşoară stabilirea relaţiilor şi revelarea 
potenţialului creativ al cuiva.
 

Succesul proiectului depinde în principal de posibilitatea de a găsi un mod de a 
utiliza beneficiile oferite de dramaterapie şi psihodramă în implementarea pro-
gramelor educaţionale pentru adulţi. Am încredere că a lucra astăzi cu adulţii 
cere căutarea de noi metode, precum şi strategii atractive, pentru a fi o alterna-
tivă la omniprezenţa mass media.
        Klitos Symeonides

 
Teatrul e doar una din ideile creative care pot fi un mecanism eficient pentru  
a motiva adulţii să dobândească noi deprinderi şi cunoştinţe. Utilizat într-o mare 
varietate de programe educaţionale, formate şi activităţi particulare, oferă o 
contrapondere la rutină şi monotonie, surprinde, motivează, stimulează expe-
rimentarea şi curiozitatea curajoasă. Atractivitatea predării didactice e în sine 
valoroasă. Aceasta nu trebuie să însemne să nu iei în considerare curricula, care 
va ramâne întotdeauna importantă şi în prim plan. Dar pentru a-şi îndeplini în 
mod eficient obiectivele, trebuie să găsim un mod de a-i ajuta pe cei care învaţă 
să capete un interes în tema cursurilor, să se familiarizeze cu munca din grupu-
rile lor, să îi mobilizeze pentru a face efortul. Elevii adulţi trebuie să depăşească 
adesea mari obstacole pe calea înţelegerii nevoilor lor educaţionale.

În contextual educaţiei adulţilor putem risca să spunem că psihodrama poate 
motiva un grup să facă un efort pentru propria sa educaţie. Poate fi utilizată ca 
metodă de a depăşi vechi obiceiuri şi moduri de gândire şi a valoriza judecăţi 
rămase în suspensie din anii anteriori (“asta e plicticos, nu merită citit”). În psi-
hodramă, prin reflecţie, poţi accepta în mod conştient sau respinge conţinutul 
propus. Deschiderea acestei sfere permite doar o experienţă fragmentară, care 
cu toate astea poate fi restructurantă pentru participanţi.
       Piotr Kostuchowski
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Conceptul unei căi e o metaforă excelentă pentru procesul educaţional, în care 
atât întregul grup cât şi componenţii săi individuali caută aceeaşi destinaţie. În 
schimb, esenţa experienţei psihodramatice e să te afli într-o „surplus realitate” 
(unul din termenii cheie ai lui Moreno care denotă posibilitatea de a trece dincolo 
de modelele stabilite şi pattern-urile de comportament). Utilizarea psihodramei 
în educaţie dă participanţilor o oportunitate unică de a se redescoperi „în tran-
zit”, în procesul de a elibera talente, aptitudini şi nevoi până atunci necunoscute, 
ascunse sau suprimate.

Tehnicile psihodramatice sunt foarte utile în munca de supervizare a educatori-
lor, în special în contactul lor cu grupurile vulnerabile. Prin schimbul de rol cu cei 
aflaţi în grija lor, profesorii câştigă o nouă perspectivă şi înţelegere a acţiunilor 
lor. Ei au ocazia de a-şi reconsidera ideile despre nevoile elevilor şi rolul lor în 
oferirea de suport. Supervizia, care utilizează tehnicile de psihodramă, facilitea-
ză discutarea rolurilor profesionale, conflictul între valori profesionale şi perso-
nale şi dilemele etice asociate cu munca profesională.
     Maria Roth, Sorina Bumbuluţ, Éva Varro

Educator, antrenor, lider, profesor – cel care conduce grupul şi duce la îndeplinire 
programul educaţional e o figură cheie în cursul achiziţiei de către participanţi a 
cunoştinţelor şi deprinderilor. Natura căii educaţionale a fiecărui elev depinde în 
mare măsură de curajul educatorului de a propune metode inovative, creative şi 
eficiente de lucru.

În fiecare zi, educatorii sunt confruntaţi cu multe dificultăţi şi probleme în munca 
lor – şi au nevoie de suport. Supervizia condusă prin folosirea psihodramei oferă 
nu doar oportunitate pentru discutarea problemelor dificile, ci şi pentru transfe-
rul lor spre dimensiunea activităţilor şi experienţelor pe scenă. Psihodrama e de 
asemeni o sursă foarte valoroasă de feedback din partea membrilor de grup. Prin 
împărtăşire, feedback de rol şi feedback de identificare, fiecare problema ana-
lizată pusă într-un context  mai larg cu multe variante, care ajută la depăşirea 
sentimentului de singurătate, frustrare şi neputinţă.
 
Urez tuturor educatorilor, în special participanţilor în proiectul pilot de workshop 
din ţările partenere, energie creativă, curaj şi perseverenţă în munca lor zilnică, 
dificilă, care e extrem de importantă şi necesară.
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ORGANIZAŢII RESPONSABILE PENTRU PROIECT
 

Asociaţia Artistică Teatrul Grodzki din Bielsko–Biała, Polonia, 
Este autoarea şi coordonatoarea proiectului. Este responsabilă pen-
tu crearea şi publicarea cărţii şi materialelor fi lmate, ca şi pentru 
organizarea unui seminar Grundtvig ţinut în iunie 2010 (Cracovia, 
Polonia) “Crearea unei punţi între psihodramă şi educaţia adulţilor”.
www.teatrgrodzki.pl
 
E o asociaţie de caritate care funcţionează din 1999, acreditată pe 
un program vast de suport pentru asistarea şi motivarea celor diza-
bilitaţi şi dezavantajaţi, pe baza unor abordări creative şi artistice. 
Teatrul Grodzki a produs un număr de cărţi, fi lme, şi materiale mul-
timedia de natură instrucţională. De asemeni organizează formări, 
conferinţe şi seminarii legate de arte, educaţie şi economie socială, 
conduce programul de ergoterapie “E nevoie de tine!” şi două work-
shop-uri protejate.

Societatea de Psihodramă „J.L. Moreno” , Cluj-Napoca, Romania 
Este responsabilă pentru dezvoltarea metodologiei de aplicare a psi-
hodramei în educaţia adulţilor.
www.psihodrama.ro

Societatea îşi desfăşoară activitatea încă din 1994 şi e o organiza-
ţie profi tabilă care oferă formări în psihodramă în multe oraşe din 
România (în limba română şi maghiară). Organizează de asemeni 
multe seminarii de psihodramă şi conferinţe internaţionale. Socie-
tatea este membră a Federation of European Psychodrama Training 
Organisations (FEPTO).
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Asociaţia pentru Educaţia Adulţilor din Cipru, Nikosia, Cyprus  
Responsabilă pentru coordonarea programului de workshop în toate 
ţările partenere.
www.cyaea.org.cy

Asociaţia îşi desfăşoară activitatea din 1982 şi e una din cele mai 
vechi organizaţii europene care lucrează în domeniul educaţiei adul-
tului. Misiunea asociaţiei este promovarea învăţării pe parcursul vie-
ţii în Cipru şi dezvoltarea cooperării internaţionale în această arie. 
CAEA e membră a Consiliului Internaţional pentru Educaţia Adulţilor, 
ca şi a Asociaţiei Europene pentru Educarea Adulţilor (EAEA).

Sociedade Portuguesa de Inovaçao (Societatea Portugheză de Ino-
vaţie), Porto, Portugal 
Responsabilă pentru crearea şi implementarea campaniei promo-
ţionale.
www.spi.pt

Organizaţia activează din 1997, dezvoltând activitatea în trei sec-
toare: formare, consiliere, şi cercetare şi dezvoltare (R&D). Este 
centrată pe dezvoltarea gândirii inovative şi pe benefi ciile cooperării 
internaţionale. SPI este activă în Europa, America de Nord şi Asia.

EST Lifelong Learning Centre, Wadowice, Poland
Este responsabilă pentru evaluarea tuturor activităţilor proiectului şi 
pentru campania promoţională.

www.est.iq.pl

EST îşi desfăşoară activitatea din 1994, oferind cursuri de limbă, 
calculatoare, formări în comunicarea interpersonală şi intercultura-
lă, proiecte de cercetare şi dezvoltare, şi evaluarea unor programe 
educaţionale. EST lucrează activ în parteneriate cu multe organizaţii 
europene din domeniul învăţării pe parcursul vieţii.
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