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DE CE ATELIERE DE EDUCAȚIE PRIN TEATRU

Dragă diriginte, educator cultural sau artist implicat social, 

Suntem o echipă de artiști și specialiști în educație alternativă, care știu că 
în formarea elevilor este nevoie de subiecte ale lumii actuale precum și de 
modalități de interacțiune non-formală. Am realizat in ultimii 5 ani ateliere în 
cartiere defavorizate cultural din București, Ilfov, Mizil, Prahova, Tulcea etc. 
și am constat pe viu cât de dornici sunt elevii să participe la activități care îi 
provoacă să argumenteze, să empatizeze și să descopere perspective noi asupra 
unor subiecte discutate mai puțin în mediul școlar. 

Ghidul detaliază un atelier de educație prin artă care, pornind de la spectacolul 
de teatru Foreplay își propune să:

●  îi ajute pe elevi să identifice valorile la care aderă; 

●  îi stimuleze pe adolescenți în de a da răspunsuri echitabile atât pentru ei înșiși 
și valorile proprii, cât și pentru binele celorlalți; 

●  îi sprijine pe elevi în a-și contura un plan de viață benefic;

●  îi ghideze pe elevi în a identifica resursele de care au nevoie pentru a duce la 
îndeplinire planul pe viață. 

În Foreplay (spectacol care analizează fenomenul mamelor adolescente din 
România și lipsa educației sexuale) este vorba despre responsabilitatea față de 
sănătatea proprie, a partenerului, față de parcursul scolar (întrucat o sarcină 
timpurie duce adesea la abandon școlar). 

Spectacolul de teatru este cârligul care declanșează procesul experiențial din 
cadrul atelierelor. Pentru ca atelierele să suscite interesul adolescenților (atât de 
conectați la lumea digitală) am oferit exemple de activități care se pot realiza 
cu aplicații online, dar folosirea acestora este opțională și rămâne la latitudinea 
facilitatorului. 

Ghidul este creat pe baza experienței dobândite prin derularea atelierelor, în 
2022, în licee din București (Pantelimon, Rahova) și împrejurimi (comunele 
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Buftea, Clinceni). Ghidul explică pas cu pas modul de realizarea a acestui atelier 
și poate fi folosit în cel puțin 3 moduri: 

●  Pentru realizarea unor ateliere pe aceleași teme în cadrul orelor de dirigenție 
sau ca activități care să completeze curricula, în cadrul Săptămânii Școala Altfel 
(de către profesori sau artiști care lucrează în aria educației prin cultură) 

●  Ca îndrumar pentru interacțiunile online integrate în procesul de predare de 
zi cu zi, prin preluarea informațiilor despre tipuri de aplicații online; 

● Ca hartă pentru modalități de învățare experiențială pentru cei care doresc 
să dinamizeze interacțiunea cu elevii, să stimuleze implicarea acestora și să le 
dezvolte gândirea critică; Așadar, spectacolul de teatru poate fi înlocuit cu orice 
altă formă artistică (secvență de film, fotografie, sculptură, muzică etc.) pe orice 
altă temă de interes. 

Ingredientul cheie pentru ateliere și pentru învățarea experiențială este atmosfera 
în care au loc și, mai precis spus, atitudinea facilitatorului ( fie că este profesor 
sau nu).  Învățăm mai ușor prin acțiuni, când simțim și ne conectăm gândurile 
la experiențe concrete:  fapte reale, petrecute în lumea de azi, pe care pe care le 
putem “trăi” prin exerciții de empatie ( ce ai face dacă ai fi în “papucii” lui X). 

În educarea prin experiențe (culturale) este esențial ca adultul care îi ghidează 
pe adolescenti să îi sprijine să găsească propriile rezolvari, să încurajeze dialogul 
chiar dacă activitățile durează mai mult, chiar dacă răspunsurile date nu sunt la 
punct și virgulă cele urmărite. 

Descrierea atelierului cuprinde: 

● Câteva gânduri despre ingredientul-cheie (atitudinea deschisă, centrată pe 
schimb de opinii și explorare a facilitatorului) 

● Modul de utilizare a platformelor online folosite pentru ateliere, precum 
și alternativele tradiționale:  tablă și cretă, cartonașe cu imagini, bilețele cu 
întrebări. 

● Pașii propriu-ziși pentru fiecare atelier ( planul de activități, tipuri de întrebări 
și cum sa încheiem atelierul) 

Sperăm să vă fie de folos! 
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* Foreplay - scris și regizat în 2017 de Ozana Nicolau, parte din repertoriul 
Centrului de Teatru Educațional Replika. 
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ATELIER DE EDUCAȚIE  
PENTRU SĂNĂTATEA REPRODUCERII 

COMPORTAMENT RESPONSABIL  

& RESURSE ÎN COMUNITATE

I.  Despre Foreplay

Foreplay este un spectacol de teatru documentar despre fenomenul mamelor 
adolescente din România: 10% dintre copiii născuți în fiecare an au o mamă 
minoră iar România se află pe locul 2 în UE la numărul de sarcini timpurii.  În 
jur de 20.000 de adolescente devin mame anual la noi în țară, iar dintre acestea 
spectacolul aduce în fata publicului 3 povești de viață:  

●  Miruna – premianta școlii, o fată de familie bună, din mediul urban; 

●  Irina – sora mai mare dintr-o familie din mediul rural, a cărei mama este 
plecată la lucru în străinătate

●  Mari – o fata măritată de părinți la vârsta de 12 ani si care a devenit mamă 
la 14 ani. 

Foreplay a fost creat din dorinta de a da voce situațiilor prin care trec mamele 
minore, pentru a crea conștientizare asupra riscului de abandon școlar pe care 
o naștere timpurie îl implică, pentru a aduce în lumina importanța educației 
sexuale în prevenirea sarcinilor la adolescente, pentru a oferi un punct de pornire 
pentru discuțiile încă dificil de purtat (în societatea românească) despre corp, 
intimitate, limite emoționale și fizice sănătoase, relații de cuplu și sexualitate. 
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II.  Atelier de educație pentru sănătatea 
reproducerii - Comportament responsabil & 
resurse în comunitate

 SCOPUL atelierului

Participanții vor conștientiza consecințele începerii vieții sexuale în adolescentă, 
comportamentele de risc asociate temei sarcinii și parentalității timpurii precum 
și opțiunile pe care le au pentru a lua decizii împuternicite, bazate pe ceea ce își 
doresc (nu pe presiunea anturajului sau influențe din mass-media) și pot susține 
emoțional și financiar, în mod realist, la aceasta vârstă. 

În cadru atelierului participanții vor: 
●  Explorara aspecte ale dezvoltării emoționale din perioada adolescenței.
●  Clarifica mituri legate de sănătatea reproducerii.
●  Vizualiza piesa de teatru și identifica comportamente responsabile cu privire 
la sarcină și parentalitate în adolescență.
●  Exersa modalități de analiză a deciziilor responsabile: se vor pune în locul 
personajelor din spectacol și vor oferi soluții alternative pentru situațiile 
prezentate în piesă. 

 DURATA atelierului – 3 ore (cu două pauze de câte 10 minute)

 ATITUDINE & ATMOSFERĂ. Concepte cheie ale atelierului

Următoarele îndrumări sunt despre ateliere pe tema delicată a educației sexuale 
și necesită atenție asupra contextului de lucru, chiar și în relația diriginte - elev.  
Fiecare educator trebuie să îşi utilizeze propria judecată şi propriul stil de predare 
în adaptarea materialului la condițiile reale.

Abordarea subiectelor despre sarcină implică discutarea aspectelor ce țin de 
sănătatea reproducerii și despre subiectul sexualității, al relațiilor și al influențelor 
din viața adolescenților. Pentru a îi ajuta pe participanți să treacă de la disconfort 
la un anumit grad de confort în comunicarea despre sexualitate, instructorii 
trebuie să fie conştienți că tinerii sunt la nivele diferite de înțelegere şi apreciere 
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a subiectului. 

Atitudinea educatorului necesară în acest atelier este de imparțialitate față de 
orice caz discutat de adolescenți și de evitarea expunerii opiniilor și experiențelor 
personale. 

În cazul cadrelor didactice care aplică atelierele în orele de dirigenție și/sau 
consiliere și orientare, trebuie să acorde o atenție sporită asupra principiilor și 
regulilor de lucru pe care elevii le percep în cadrul atelierului. Elevii au nevoie 
să înțeleagă că modul de lucru în cadrul acestor ateliere este diferit de orele 
obișnuite, ceea ce înseamna că vor avea libertatea unor discuții deschise și 
interactive. După finalizarea atelierului cadrul didactic are dreptul să revină la 
relația obișnuită pe care o are cu elevii în cadrul orelor obișnuite.

După ce scopul atelierului este introdus, este recomandat stabilirea unor 
principii de lucru sau reguli de grup. Rugați participanții să scrie pe o bucată de 
hârtie (sau să spună cu voce tare) ce consideră că este important pentru ei când 
lucrează într-un grup. 
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Dați exemple dacă este nevoie:
• Fiecare își poate exprima opinia.
• Începem şi terminăm la timp.
• Confidențialitate.
• Discutăm cazurile și nu persoanele etc.

Fiecare dintre următoarele activități au la bază învățarea experiențială ca proces 
de învățare nonformală și împreună creează o spirală a învățării pentru care se 
recomandă respectarea planului de activități. 

Ciclul de învățare experențială conține patru elemente:
• Experiența concretă 
• Observații și reflecții asupra experienței concrete
• Formarea unor concepte abstracte bazate pe observații și reflexii 
• Testarea noilor concepte

 PLATFORME ONLINE pentru desfășurarea atelierului 

Elevii au nevoie doar de o tabletă/un laptop/un telefon cu acces la internet. 

Facilitatorul poate să folosească mai multe platforme, cu funcții diverse, ecranul 
principal al acestora fiind proiectat (cu ajutorul unui video proiector conectat la 
laptop) pe un perete al clasei, în timp real.  

În cazul în care nu se dorește folosirea platformelor online, toate activitățile se 
pot realiza cu mijloace clasice: cartonașe cu imagini sau bilețele cu text, tablă 
cu cretă.

Miro (www.miro.com)  
Este o aplicație care permite participanților să comunice și să interacționeze 
cu o multitudine de instrumente adunate într-un loc. În cadrul atelierului este 
folosit pentru a construi un colaj din imagini despre adolescență (Activitatea 1) și 
pentru a face o hartă mentală a procesului decizional (Activitatea 4).

Wardwall (www.wordwall.net) 
Wardall este o aplicație potrivită pentru construirea de chestionare într-un mod 
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creativ sau în cazul acestui atelier pentru a crea o atmosferă de concurs folosind 
roata din funcțiile aplicației (Activitatea 2).

Mentimeter (www.mentimeter.com) 
Este un software pentru prezentări interactive care permite feed-back-ul 
participanților în timp real. În prezentul atelier aplicația este folosită pentru 
a ghida discuția despre piesa de teatru prin întrebări adresate de facilitator și 
răspunsurile date de participanți.   

 PLAN DE ACTIVITĂȚI

Atelierul începe cu o scurtă prezentare din parte dvs. a scopului și a modului în 
care se va desfășura atelierul. Începeți direct cu Activitatea 1.

Activitatea 1 – Cum ne simțim în adolescență

Scop: Participanții vor recunoaște și explora aspecte ale dezvoltării emoționale 
din perioada adolescenței. Activitatea contribuie la deschiderea participanților 
față de subiectele adolescenței și implicarea lor în discuție, iar timpul alocat 
necesită atenție și înțelegere a experiențelor exprimate de către aceștia.

Exemplu de imagini organizate în Miro, care pot fi manipulate de participanti în timp real 

În locul aplicației Miro puteți folosi cartonașe cu imagini, prinse pe un panou. 
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Etape: Pregătiți imagini sau cuvinte care ilustrează interese, emoții, influențe 
din viața adolescenților. Încărcați imaginile/cuvintele în platforma Miro. 

Cuvintele cheie pe care le puteți aduce în discuție pot fi: grijă, plăcere, conștiință, 
putere, vulnerabilitate, siguranță, limite personale, mândrie, frică, furie și lista 
poate continua. 

Rugați participanții să intre pe platforma Miro și să aleagă imagini și cuvinte cheie 
pe care le consideră reprezentative și despre care cred că definesc adolescența, 
argumentând alegerea făcută. Încurajați participanții să aducă propriile cuvinte 
și imagini care exprimă gândurile lor. 

După ce au fost selectate suficiente elemente, solicitați concluzii despre colajul 
final. Întrebări care pot fi adresate:
● Care sunt așteptările celorlalți de la adolescenți? Care sunt interesele 
adolescenților?
● Care sunt motivele pentru care adolescenții ajung în situații de risc?
● Cine sau ce ajută adolescenții să diminueze riscurile la care aceștia se expun?

Activitatea 2 – De unde vin riscurile

Scop: Participanții identifică riscurile asociate lipsei de informații legate de 
comportamentul sexual și reproductiv. O mare parte din informațiile pe care 
aceștia le dețin nu sunt complete sau corecte, iar interesul lor este de natură 
fiziologică. Este o activitate în care aceștia își pot clarifica o multitudine de 
neclarități, dar și o activitate în care educatorul are nevoie de o pregătire 
suplimentară.

Etape: Pregătiți o serie de întrebări de tip Adevărat/Fals pe platforma 
Wardwall și rugați participanții să se implice în activitate imaginându-și că 
sunt la un concurs Știi și câștigi. Pentru încurajarea participării solicitați prima 
persoană care să răspundă, iar apoi aceasta va selecta următoarea persoană 
care să răspundă. Pe măsura ce participanții răspund la câte o întrebare, folosiți 
funcția „Eliminate” pentru a scoate respectiva întrebare de pe roată. 
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Exemplu de întrebări Adevarat/Fals în Wordwall  

In locul aplicației Wardwall puteți folosi bilețele cu întrebări

Oferiți răspunsurile corecte și complete pentru fiecare afirmație.  
Exemple întrebări și răspunsuri:

Fetele care nu au încă menstruație, nu pot rămâne însărcinate?  
FALS

Ține cont că menstruația este dovada că sistemul reproducător a început să 
funcționeze, iar acest lucru începe cu ovulația (perioada fertilă), care este înaintea 
menstruației. Orice contact sexual neprotejat în această perioadă poate rezulta 
o sarcină. 

Fertilizarea unui ovul are loc în trompele uterine? ADEVĂRAT

După eliminarea ovulului din ovar, acesta rămâne 48 de ore în treimea 
superioară a trompei uterine și așteaptă fecundarea (întâlnirea unui ovul cu un 
spermatozoid). După ce acest lucru se întâmplă, noua celulă formată va coborî 
în uter, unde se va dezvolta sarcina. Este important să cunoaștem faptul că 
dacă nu are loc coborârea în uter a ovulului fecundat, există riscul unei sarcini 
extrauterine care poate afecta capacitatea de a obține o sarcină. 

Lipsa unei menstruații indică prezența unei sarcini?  ADEVĂRAT

Ciclul menstrual este o funcție a sistemului reproducător care dovedește 
faptul că acesta funcționează și își desfășoară activitatea pentru reproducere. 
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Absența unei menstruații este unul dintre principalele semne de sarcină, însă în 
adolescență ciclul menstrual poate să nu respecte un calendar fix și să producă 
întârzierea menstruației. În cazul în care a existat un contact sexual neprotejat 
este recomandată efectuarea unui test de sarcină

Dacă penisul nu intră în vagin, nu se poate produce o sarcină? FALS

În cazul în care ejacularea are loc pe zona genitală externă denumită și vulvă, 
spermatozoizii pot ajunge prin mediul lichid în vagin și ulterior trompele uterine, 
datorită capacităților genetice. Există și alte activități intime care pot conduce 
la intrarea spermatozoizilor în vagin și care prezintă un risc crescut pentru o 
sarcină. 

Fetele nu rămân însărcinate dacă sunt la menstruație? FALS

Deși în mod obișnuit perioada fertilă este la jumătatea ciclului menstrual, 
acest fapt nu este valabil întotdeauna. Activitatea hormonală poate determina 
modificări ale calendarului menstrual, iar în adolescență acest lucru se întâmplă 
frecvent, putut conduce la o perioadă fertilă foarte aproape de menstruație sau 
care se suprapune cu perioada menstruației. 

Avortul se poate face oricând, la cerere? FALS

În România avortul la cerere este legal până la 3 luni de sarcină. Se consideră că 
până la acel moment nu sunt dezvoltate simțurile fătului. 

Retragerea penisului înainte de ejaculare (coitul întrerupt) reprezintă 
o metodă eficientă de contracepție? FALS

Înaintea ejaculării se elimină un lichid care se numește picătura plăcerii sau 
lichid pre-spermatic. Aceasta are rolul de a neutraliza uretra și poate conține 
spermatozoizi. Nu poate fi controlată de către bărbat.

Oamenii se pot infecta cu infecții cu transmitere sexuală (ITS) de pe 
clanțele ușilor, colacul de WC sau din bazinele de înot? FALS

Infecțiile cu transmitere sexuală se pot contracta prin schimbul de fluide ale 
corpului în care agentul patogen este prezent în cantități suficiente pentru 
transmitere (sânge, spermă, secreții vaginale). Respectarea regulilor de igienă în 
spațiile publice sunt suficiente pentru a prevenii o posibilă infectare, altfel fiecare 
dintre noi am fi avut cel puțin o dată o ITS.  
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Fetele nu rămân însărcinate la primul contact sexual? FALS

Acesta este un mit deseori întâlnit în rândul adolescenților, alături de mitul 
„mie nu mi se poate întâmpla”. Orice contact sexual neprotejat poate duce la o 
sarcină.  

Pilulele contraceptive previn ITS? FALS

Acțiunea pilulelor contraceptive este de natură hormonală. Pilulele contraceptive 
nu intervin în actul sexual, drept urmare nu previn infecțiile cu transmitere 
sexuală.

Întrebări care pot fi adresate: De ce este important să ne informăm cu 
privire la fiziologia sistemului reproducător și metodele de menținere a sănătății 
reproductive? Cum putem să ne informăm?

Activitatea 3 – Vizionarea piesei Foreplay

Scop: Participanții explorează temele sarcinii și parentalității în adolescență. 
Adolescenții întâlnesc des cazuri de sarcină în adolescență și recunosc 
consecințele acesteia, însă de cele mai multe ori consideră că această situație este 
departe de ei. Exemplele de sarcină în adolescență din realitate îi determină pe 
aceștia să conștientizeze riscurile propriilor decizii. 

Etapa 1: Pregătiți videoproiector sau orice alt dispozitiv care să permită 
vizionarea piesei împreună.  Pregătiți link-ul materialului video și asigurați-vă 
că toți participanții au acces la materialul video. Oferiți o scurtă pauză după 
vizionarea materialului. 

Etapa 2: Pregătiți un material de sprijin cu întrebări pentru a putea dezbate 
aspecte ale poveștii, împreună cu participanții. Înainte de a adresa întrebări 
specifice despre situații și comportamente prezente în poveste, asigurați-vă că 
participanții au urmărit firul narativ și au reținut numele personajele și aspecte 
specifice din poveste. 

Mentimeter poate fi o platformă utilă în a colecta cât mai multe răspunsuri de la 
participanți și de a oferi interactivitate. 
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Întrebări care pot fi adresate participanților:

● Precizează un cuvânt/gând care ți-a trecut prin minte atunci când ai văzut 
piesa de teatru?

● Tu ai putea să ai grijă de copilul Irinei? Ai mai avut grijă de copii mici? Cum 
a fost experiența? Ai vrea să faci asta în fiecare zi?

● Crezi că personajele pot fi catalogate „ușuratice” pentru ceea ce au făcut?

● Care este părerea ta despre cazul Mirunei? Dar despre cel al Irinei?

● Ce poate influența în adolescență decizia de a avea un contact sexual neprotejat? 
(Posibile variante de răspuns: Presiunea partenerului; Lipsa educației sexuale; 
Așa sunt relațiile din adolescență; Caracterul personajelor; Absența modelelor 
responsabile.)

● Tu cum ai fi procedat în locul personajelor? Poți alege orice moment.

● Cum putem evita astfel de riscuri?

● Către cine ne putem îndrepta în astfel de cazuri?

Exemplu de arbore decizional realizat in Miro 

În locul aplicației Miro arborele se poate realiza pe tablă cu marker/cretă.
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Activitatea 4 – Arbore decizional

Scop: Participanții vor identifica o metodă responsabilă de analiză și luare a 
deciziilor. Adolescența este perioada în care ne câștigăm independența, dar și 
perioada în care deciziile pe care le luăm afectează tot parcursul vieții. De aceea 
este important să acordăm atenție asupra tuturor deciziilor, indiferent de natura 
lor.

Exercițiul este eficient dacă elevii pot construi hărți mentale (Miro este una 
dintre aplicațiile care vă pot ajuta în facilitarea activității). 

Exemplu de arbore decizional realizat in Miro 

În locul aplicației Miro arborele se poate realiza pe tablă cu marker/cretă.
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Începeți exercițiul cu întrebarea „Îmi încep viața sexuală?” și explicați că în fața 
oricărei decizii pe care o avem de luat sunt 2 tipuri de răspuns „DA” și „NU”. 

Rugați grupul să identifice consecințele deciziilor „da” şi „nu”, până când decizia 
nu le mai aparține, ramificând arborele cu decizii şi urmările lor. 

Asigurați-vă că introduceți în arbore și deciziile cum ar fi: „Mă protejez?”; 
„Merg sau nu la medic în cazul unei infecții cu transmitere sexuală?” și „Păstrez 
sau nu sarcina?”. Punctați informațiile necesare şi responsabilitățile care rezultă 
din arborele realizat. 

Întrebați grupul dacă are alte întrebări şi care este părerea legată de arborele 
realizat.

Întrebați-i pe elevi de ce ar avea nevoie pentru a duce la îndeplinire deciziile pe 
care le iau. Punctați cele mai importante resurse: persoane de sprijin 
(din familie sau comunitate: părinți, profesori, consilieri școlari, 
prieteni corect informați), role-models (persoane care îi inspiră / 
motivează fără a fi neapărat în imediata apropiere), valori la care 
aderă, organizații (ONG-uri, cluburi, instituții care oferă burse). 

Încheiați atelierul accentuând că începerea vieții sexuale nu 
este condiționată de vârstă, ci de capacitatea de asumare a 
responsabilităților ce decurg din această decizie, de asumare a unui 
comportament responsabil în sexualitate.
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RESURSE

Informații despre sănătatea reproducerii (broșuri realizate de Fundația 
Tineri pentru Tineri) : https://pubhtml5.com/bookcase/gqik 

www.y4y.ro 

https://www.instagram.com/tineri_pentru_tineri.tpt 

Pentru a vă pune la dispoziție spectacolul Foreplay, scrieți-ne un email la 
adresa: artrev.ro@gmail.com

https://www.facebook.com/ArtRevolution.ro

https://artrevolution.ro




