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Who is this manual for?

-
-

What can we use Theatre of the Oppressed for?

-

-
-

-

-
-
-
-
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The Power of Theatre of the Oppressed

 1 

2  

1 The ZiPopo show, Association for Creative Moral Education 
2  Freire, Paolo (2017): The Pedagogy of the Oppressed, Penguin Books, Brazil



3 Boal, Augusto (1979): Theatre of the Oppressed, Pluto press, London. 
4 Boal, Augusto (1992): Games for Actors and Non-actors, Routledge, London.     

Boal outlines four different practical approaches which help to understand the 
importance of the conditions needed to practice this form of theatre. This is further 

Feeling what we touch
Listening to what we hear

Dynamizing several senses 

to sound and space and each other.  Seeing what we look at

The memory of the senses

important if we want to explore the practice of Theatre of the Oppressed. It is always 



5 https://www.orlandorep.com/kids-need-theatre/
6 https://www.deseret.com/2014/3/17/20537566/a-teach-
ing-role-how-theatre-enhances-academic-ability-performance-in-youths#young-actors-participate-in-a-performance-of-university-of-utah-y
outh-theatres-crow-and-weasel and https://www.aate.com/benefits-of-theatre-ed

Theatre (of the Oppressed) and Peacebuilding education 

Research

studies6

academic performance and attendance
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What exactly is Theatre of the Oppressed?



 7 https://envs.ucsc.edu/internships/internship-readings/freire-pedagogy-of-the-oppressed.pdf
 8 Boal, Augusto (1979) : Theatre of the Oppressed, Pluto Press, London,. 
 9 Boal, Augusto (1992): Games for Actors and Non- Actors, Routledge, London. 12

personal experiences of participants to create opportunities for critical reflection of our 

they can use later in reality.

7

 8 

First phase: know your body.

Second phase: make the body expressive. A person learns how to express them 

third phase
Simultaneous dramaturgy

Image theatre

Forum theatre

   the play.
Fourth phase 

 participates in it.

“tree of the Theatre 
of the Oppressed” 

Games

  

Image theatre
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Forum theatre

Newspaper theatre
exploration of social issues are newspapers.

Rainbow of Desire

Invisible theatre

Legislative theatre

11 

Direct action

10 Boal, Augusto (1995): The Rainbow of Desire, Routledge, London. 
11 Boal, Augusto (1998): The Legislative theatre; Using Performance to Make Politics, Routledge, London. 
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Redefining the space of ToO, online theatre and physicality in the time 
of Covid 19; issues of oppression during crisis 

aesthetic dimension of theatre. 

interaction with the audience means that certain forms of performance art are not 

online space. 

or especially made for online.
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that there are a few topics that are common to all people, globally (or at least in the 
majority of the Western world). One of them is  related to the sharing of the 
living space of our homes, with our  (be these our  partners 
or  in the time of physical distancing, and the related frictions and 
challenges. The other topic assumption is related to the issue of working from home vs. 
return to the  As the restrictions lift; does the system ask us to choose between our 
careers and our family’s health? And of course, the issues of protests upholding the 
human rights, freedom and justice, remains to be even more prominent in the time of
global crises.

Check the possibilities and challenges in online application of ToO on the following links 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = J H H w Q F C F H s Y & f e a t u r e = e m b _ t i t l e / 
http://www.seeyn.org/elearning/mod/hvp/view.php?id=456

Having said all of this, mentioning all the pros and cons for online theatre, we also have to 
admit that the need for a dialogue, and for creative action, not only remains to be there in 
the time of the pandemic, but is even more acute. The online platforms can and do 
provide certain context for a dialogue in general (in its essential  as  of 
meaning). When it comes to the online theatre (including ToO) in particular, the territory 
is still to be charted, as the issue of physicality in the online space still remains unresolved. 
In this time, when entire  communities move online, and new ones are 
created in the online space, some institutes that are engaged in the higher education in 

 the performing arts (such as Fontys University Master of Education in Arts 
from NL,12  which is using the SAMR model and Augmented Reality technologies), started 
developing research programs and technology on how to enhance the quality of 

 performing and  and the sense of presence in the virtual world. 
Will these new technologies replace the actual physical presence and compensate for the 
quality of theatrical experience as we know it? Probably not. But, we believe that through 
exploring the issue of physicality and presence in the online space, these will 
contribute to the quality of the learning experience.  Our ToO online project also aims to 
give some contribution in this direction. 

12 https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleiding-
en-en-cursussen/Master-Kunsteducatie-deeltijd1.htm?fbclid=IwAR1zKPnbD7Ot8W8xhqEvXHQGZ7__jlElZi9yMNrAfq60-k2OWuMPfA3ECJ8
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Games and exercises for the online Theatre of the Oppressed 

and are in fact an adaptation 
of these. Others were 

and are used to help the ToO 

the space itself etc. The 
exercises in ToO are aimed at 
increased awareness of the 



13 Boal, Augusto (1992):“Games for actors and non-actors”,(Chapter 3: page 49), Routledge, London.17

your audience. 

Categorization of the games and exercises in ToO

13
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Feeling what we touch: The cross and the circle 

Main Topics: 
Group Size: Any
Duration:
Supplies: none
Instructions:

Listening to what we hear: Counting in pairs (“1-2-3”) 

Main topics:
Sub-topics:
Instructions:



Wrap-up:

Dynamizing several senses:  Conquer the space (elbow-knee)

Main Topics:

Group Size: any
Duration: 
Supplies: none
Instructions:

 



Seeing what we look at “What has changed?”

Main Topics:
Group Size:
Duration:
Supplies: None
Setup Instructions:

appearance. 

Mirror game

Main Topics:
Group Size:
Duration:
Supplies: none
Setup Instructions:

The memory of the senses: Remembering yesterday

Main Topics:
Group Size: any
Duration:
Supplies: none
Setup Instructions:
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adaptations.

Writing the name with the body

Main Topics:
Sub-topic:
Group Size: any
Duration: 
Supplies: none
Setup Instructions:

Stand up, Sit, Left, Right

Main Topics:

Group Size: any
Duration:
Supplies: none
Setup Instructions:
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I take the ball

Main Topics:
Group Size: any
Duration:
Supplies: none
Setup Instructions:

The Johari Window (activity/game)

Main Topics:
Sub Topics:
Group Size: any
Duration:
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Delivery Format:
Supplies: none
Setup Instructions:

 
Directions from Facilitator:

1)    Open: 
“Name something that you know about yourself  

  and that others know about you.

2)    Hidden:
“Name something that you know about yourself  

  and that you do not think anyone in the group knows yet.

3)   Blind: 
“Try to name something about the volunteer  

  that he/she may not be currently aware of him/herself.

4)  Unknown: 

“Let’s see if we can help [the volunteer] to   
  realize something that he/she may not be currently aware of—and  
  something that we also are not aware of.

Discovery: 

Practice: 

Variations:
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Debrief Considerations:

14

Representing by object

Main Topics:
Group Size: any
Duration:
Supplies:
Setup Instructions: 
Instructions:

Note for facilitator:

deeper discussion.

 
Name story game

Main Topics: 
Group Size: Any
Duration:
Supplies: None
Setup Instructions:

Directions from Facilitator:

 session.

14 Johari Window created by psychologists Joseph Luft (1916–2014) and Harrington Ingham (1916–1995) in 1955



Relation with a chair

Main Topics:
Group Size: any
Duration: 
Supplies: a chair 
Instructions:

 
Improvisation

Main Topics:
Group Size: any
Duration:
Supplies: none
Instructions:

Imagine your dance 

Main Topics:
Group Size: any
Duration:
Supplies: none
Instructions:

that connect smoothly.

and dance. 

“Singing in the rain” 

Main Topics:

Group Size: any
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Duration:
Supplies: none
Instructions:

Touch blue

Main Topics:

Group Size: any
Duration:
Supplies: none
Instructions:

Seven loving touches 

Main Topics:

Group Size: any
Duration:
Supplies: none
Important thing to keep in mind: 

 
Instructions:
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Characters in the movement

Main Topics:
Group Size: any
Duration:
Supplies: none
Instructions:

Building a storyline

Main Topics:
Group Size: any
Duration:
Instructions:
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Silly Face

Main Topic: 
Group Size:
Duration:
Skills: mime 
Instructions:

What are you doing? 

Main topic:
Group Size:
Duration: 
Skills:

some other order. 



Image Theatre, usage and practice

theatre.



community.
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Image theatre exercises

Image of the World 

Main Topics:

Group Size: any
Duration:
Supplies: none
Instructions:

Note to facilitator:

Image of the family 

Main Topics:
Group Size: any
Duration:
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Supplies: none
Instructions: 

discuss important social issues and power relations. 

Joint image / Puzzle 

Main Topics:
Group Size: any
Duration:
Supplies:

Finalize the image 

Main Topics:
Group Size: any
Duration: 
Supplies: none
Instructions:

Images of freedom and oppression

Main Topics:
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Group Size: any
Duration:
Supplies: none
Instructions: 

Power 1 to 5

Main Topics:
Group Size: any
Duration: 
Supplies: none
Instructions:

Sculptures/ Sculpting exercises

1. Sculptor and clay.

 etc.. 
2. Museum of sculptures.

3. Many sculptors sculpt one person.

4. One person creates many sculptures.
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Dynamization of images 

  desires of their characters.



Video tutorial on Dynamization of images available at: http://www.seeyn.org/elearning/mod/h-
vp/view.php?id=455&forceview=1  and https://www.youtube.com/watch?v=A4LK3OZQ4Zk&fea-
ture=emb_title

Digging up the stories/topics/issues 

Theatre of the oppressed (ToO) is physical, sensual, and participatory. Digging for the story happens 
in the living community and ToO uses different approaches to come to the story that will be 
performed. These include a set of exercises taken from techniques like Image theatre, Newspaper 
theatre, Forum theatre, Playback, Theatre in Education, Community theatre, Drama Therapy, Theatre 
for Development etc. 

The facilitator usually has the group focus on visible everyday effects of conditions that allow prob-
lems and conflicts to exist. By using various techniques, we analyze conflict issues identified by the 
participants and create ways of performing it. When using Image Theatre in order to dig the story, for 
ex., the joker uses sculptures made by the participants with their bodies, as images of oppression and 
then uses their associations and connects them with the context. Or, the joker uses the local newspa-
pers to identify the specific stories of oppression present and relevant in the particular community, 
at that time. All the techniques developed in the framework of Theatre of the Oppressed are 
addressed to improve and awaken the so-called concretization of the Oppressed. (see further read-
ing in Freire’s Pedagogy of the Oppressed)15  In other words, to deal with the oppression and differ-
ent aspects of life, we have to somehow reach the awareness of this oppression and the ability to see 
ways of empowerment to change ourselves. This creates an opportunity for the workshop partici-
pants to articulate interactive theatre about relevant issues and to create something that is of great 
service to their communities. Briefly, the heritage of this type of theatre is already mentioned- consci-
entization and metaxis of the oppressed, actor or/and spectator. The aim is to engage in the strug-
gles of the characters, real-life stories, which we recognize as our own struggles. Not to break the 
oppression, but to create a healthy community, safety and peace.  

 15 Freire, Paolo (2017): , The Pedagogy of the Oppressed, Penguin Books, Brazil
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communities. 
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Image theatre





Symbol of oppression

Main Topics: Oppression and Power
Group Size: any
Duration:
Supplies:
Instructions:

 ideas in chat.

 used.

Note to the facilitator: 

Newspaper theatre
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Making a performance (text on practical things to keep in mind when it 
comes  to online theatre) 

stories shared in the plenum and decide which story resonates most with them and 

Dramaturgy of Theatre of the Oppressed 

•
•
•
•

16 
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Developing a character
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Connect Me

Main Topics:
Group Size: any
Duration: 
Supplies: none
Instructions:

•
• London
•
•
• One year

Turning objects into subjects

Main Topics: 
Group Size: any
Duration:
Supplies: none
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HASH (Happy-Angry-Sad-Happy)

Main Topics:
Group Size: any
Duration: 
Supplies: none
Instructions:

 
Variations:

Hot seat

Main Topics:
Group Size: any
Duration: 
Supplies: none
Instructions: 



Process of Forum Theatre (interventions) 

since the oppressor is always in the audience in some manifestation. They are always part 

 

 

 

 

 

performers. 
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conscious theatre. 
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the results of ideas from the audience and to direct the communication with the audience. 
 

certain community. If we relate to the community as a machine that will always react in 

Oppressed. 
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production. 



QUIZ 
on the role of the Joker



oppression.  

the character to the audience.



Setting up an agenda for the online workshop/training of Theatre of the 
Oppressed A list of things to keep in mind

 performers



An example of the agenda of Theatre of the Oppressed Training/ 
Workshop

on the created performance. 

TIME ACTIVITY METHODDESCRIPTION OF 
THE ACTIVITY

MATERIALS / 
LINKS

TRAINER

Session 1: Getting to know each other/ Introduction to ToO

Introduction Introduction to Presentation

Writing the 
name with 
the body

explained in the 
Game

Writing the 
name with 
the body

explained in the 
Game Random 

in ZOOM made 

Group contract
/ Ground rules explained in the 

of Theatre of 
the Oppressed  

Closure / 
Reflection

Facilitator 

participants to 
share one word  

they feel after 
the first session. 
If someone 
wants to share 

they can shortly 
say how they 
feel.

Reflection



Session 2. Introduction of ToO and opening the oppression issues

Session 3: Image theatre introduction

Conquer the 
space 
(elbow- knee)

explained in 
Participants 

Representing 
by object explained in 

plenary 

Writing the 
name with 
the body

explained in short 
presentations in 
plenary

Random 

Introduction 
to ToO more info in 

Introduction to 
ToO.

Short 
presentation.

Reflection Participants 
reflect on the 

they feel on a 
scale from 1 to 

Reflection

I take the ball
explained in 

Mirror exercise
explained in 

and Practice.

in Zoom



Session 5: Oppression in my community

Session 4: Joint image

Image of the 
World/ Image 
theatre process

explained in 

and Practice.
options 

Discussion Participants 
discuss the 
social issues 

opened.

Reflection – 
plenary room

Reflection on 

the topics that 
were discussed 

rooms.

discussion

Counting in 
pairs: 1,2,3 explained in concentration 

Random 

in pairs.

Choosing the 
topic participants 

choose the 

example of 
oppression.

Reflection Reflection on 
the day. 
Participants 
show how they 

sound and 

Touch blue
explained in 

What are you 
doing explained in 

Game



Session 6:

Sculpture and 
clay explained in 

and Practice.

Joint image / 
Puzzle explained in 

and Practice

Presentations 
of the images present their 

Reflection Participants 
reflect on the 

Reflection

Silly face
explained in Game

Making of a 
poem explained in 

Process of 

Developing a 
character explained in 

character.

Process of 

Seven loving 
touches explained in 

Game

Reflection Participants 
reflect on the 

Reflection



Session 7: Dynamisation and scene development

Session 8: Role of Joker and Interventions

Energizer

and exercises

Dynamization – 
movement 
and sound

explained in 

Performance 
development

More 
information 

performance 

of the Theatre 
of the 
Oppressed can 

Theatre of the 
Oppressed

Reflection Participants 
reflect on the 

Reflection

Energizer

Performance 
presentations  
and 
interventions

More 
information 

facilitate Forum 
theatre 

online space 

of Forum 
theatre 

Forum theatre 



Session 9 : Closing

Reflection Reflection on 
the social issues 
that are opened 
and on the 

solutions.

Reflection

Reflection on 
the whole 
training/ 
workshop

Participants 
reflect on the 

Reflection

Evaluation



Conclusions/ Recommendations

of learners.
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Моќта на Театарот на угнетените

Театарот е многу моќен инструмент во образовниот процес затоа што обезбедува одреден 
степен на интимност и ангажираност на публиката на физичко, интелектуално и емоционално 
ниво. Форум-театарот е „колективна проба на реалноста“. Како што вели Боал, театарот е „човеч-
кијазик“ (Боал, 2004) и затоа едукативните програми за театар во заедницата им овозможуваат 
на луѓето да ги развиваат своите внатрешни таленти и способности, помагајќи им да се изразат 
со нови форми.1 

Театарот на угнетените е подобен за употреба со различни групи луѓе и возрасти и може да се 
користи да им се даде можност да се вклучат во едно единствено искуство со учење преку 
истражување, размислување и дискутирање на различни теми. Учесниците изведуваат куса 
драматизација, која отсликува некоја чувствителна точка и го поттикнува разговорот меѓу 
групата гледачи, дозволувајќи им на долгогодишните уверувања и ставови да излезат на отво-
рено. 

Театарот на угнетените е арсенал од театарски техники и игри кој стреми да ги мотивира луѓето, 
да го врати вистинскиот дијалог и да создаде простор за учесниците да вежбаат „преземање 
акција“. Започнува од идејата дека секој има капацитет да дејствува во „театарот“на својот живот; 
секој е истовремено актер и гледач. Ние сме спект-актери(„spect-actors“), термин создаден од 
Августо Боал за да ги опише оние кои учествуваатво Форум-театарот. Тоа се однесува на двојна-
та улога на оние кои се вклучени во процесот и како гледачи и како актери, бидејќи истовреме-
но набљудуваат и создаваат драмско значење со преземање акција во претставата.

Театарот на угнетените се темели на основното верување дека сите имаме внатрешни таленти 
кои можеме да ги применеме за да научиме нови работи за себе. Тоа ја претставува основата на 
целта на претставата: да обезбеди „етичка обука преку интерактивна драма“. Самата природа на 
Театарот на угнетените, вклучувајќи го и поттикнувањето на драмската уметност (сценарио, 
глума и режија), овозможува моментална креативна дебата за дискутирање на дилеми од реал-
ниот живот, и тоа многу често за првпат. Целта на претставата е да создаде дискусија за изна-
оѓање различни начини и пристапи, истовремено поттикнувајќи отворен дијалог и одговорност 
кај секој поединец. Целта е да се принудат учесниците да ги истражуваат и анализираат претпо-
ставките и да стекнат храброст за самостојно размислување.

Боал посочува дека кога сме едноставно пасивни членови на публиката, ние ја пренесуваме 
нашата желба да дејствуваме врз ликовите со кои се идентификуваме, а потоа ја наоѓаме таа 
желба остварена, додека конфликтот се разрешува на сцената, на филм или во вести. Катарза 
како заменa за акција. Театарските едукативни стратегии на Боал „ја реактивираат реалноста“, 
олеснувајќи  на публиката да ги испита прашањата што влијаат врз нивниот живот, идентифи-
кувајќи ги основните причини за проблемите и помагајќи им да најдат реални и практични 
решенија за подобрување на нивната состојба – процес што Фреир (1970) го нарече „конкрети-
зација“.2  

Боал (1979) се обидува да ги поттикне луѓето да го препознаваат и сузбиваат угнетувањето во 
нивниот живот предизвикано од надворешни фактори (експлоататорски систем, раководство 
на власт, институции што спроведуваат неправда и дискриминација, итн.) Театарот на угнетени-
те е повеќе насочен кон социјалниот контекст. Исто така, тој е форма на раскажување преку 
сценски уметности, драма и глума, кои ги ангажираат и умот и срцето на изведувачот, но и на 
гледачот. 
Обично, процесот се состои од следново:

1 Шоуто Зипопо, Асоцијација за креативно морално образование
2 Фреир, Паоло (2017):Педагогија на угнетените, Пингвин Букс, Бразил



3 Боал, Августо (1979): Театар на угнетените, Плуто Прес, Лондон. 
4 Боал, Августо (1992): Игри за актери и не-актери, Рутлиџ, Лондон

- Идентификување на проблемот или на прашањето што треба да се реши во општеството;
- Истражување на темата;
- Осмислување на идеи и презентирање на приказна или концепт кој прикажува 
 можно сти и избор на креативен начин;
- Консултации за планот за делување и подготовка на изведба која ќе ги изрази и 
 проблемот и можните начини за справување со проблемот (вклучувајќи уметничко  
 режирање, музика, костими/реквизити, активности по изведбата итн.);
- Спроведување на планот (т.е. организирање настапи, обид да се допре до широка   
 публика);
- Осврт на целиот процес, со земање предвид што успеало и што може да се подобри, со  
 обид за имплементирање можни начини за подобрување.

Во секој случај, овде е важно е да се утврди што би можело да биде специфично за улогата на
Tеатарот за угнетените. Постојат извесни ставови, според кои Tеатарот на угнетените е органи-
зиран и автономен самиот по себе. Како што сугерира Боал, театарот е инхерентно, особено 
„ефикасно оружје “3, различно од другите форми на уметност, на пример од литературата, 
бидејќи воспоставува непосреден контакт со својата публика. Во Театарот на угнетените, Боал 
наведува четири различни практични пристапи, кои помагаат да се истакне важноста на услови-
те потребни за практикување на оваа форма на театар. Ова е понатаму практично објаснето во 
„Игри за актери и не-ктери“4 . Оваа книга го содржи основниот принцип кој ја формира структу-
рата на практикување на Театарот на угнетените и предлага пет категории активности:
1. Препознаваме што допираме
2. Препознаваме што слушаме
3. Динамизација на неколку сетила
4. Препознаваме што гледаме 
5. Меморија на сетилата 

Во рамките на секоја од овие активности, постојат неколку различни категории. На пример: 
Препознаваме што допираме е составена од некои општи вежби, како што се прошетки, 
пораки, игри за интеграција и гравитација; Препознаваме што слушаме вклучува ритам, мело-
дија, звук, ритам на дишење и внатрешен ритам; Динамизирање на неколку сетила ги обеди-
нува претходните активности; на пример, користиме превез на очите за поттикнување на 
чувствителноста кон звукот, просторот и едни кон други;  Препознавамештогледаме ги вове-
дува техниките на Сликовниот театар; на пример, можеме да користиме вежби со огледала, да 
преминеме на вајарство, на создавање слики и на игри со ликови; Mеморија на сетилата нè 
наведува да правиме слики, на тој начин изразувајќи или конкретни теми или сопствени 
искуства.

Овие категории се важни доколку сакаме да ја истражиме практиката на Театарот на угнетените. 
Секогаш е важно да бидете свесни за оваа практика доколку имате ограничено време. Од 
нашето искуство во онлајн работилници, основните елементи можат да бидат вклучени дури и 
ако времето е ограничено: подготовка на телото, употреба на игри за поврзување и зајакнување 
на групата, фокусирање на воведување на прашањата за моќ, создавање слики и нивна динами-
зација и трансформација.

Театарот на угнетените честопати се нарекува „тело на театарски техники“ и укажува на многу 
поголемо „тело“: сложено, интердисциплинарно, мултивокално тело на философско знаење, 
кое ги опфаќа делата на Пауло Фреир и Бертолт Брехт, опфаќа карневал и циркус, бразилска 
татеатарска авангарда од средината на 20 век, како и влијанија на Хегел и Аристотел. Моќта на 
театарот е да замисли непосредно искуство кое е исто така трансцедентно. Уникатен момент кој 
преминува насекаде. Критика што нуди конкретни решенија. Отворена платформа на можности 
која ништо не зема здраво за готово.



5 https://www.orlandorep.com/kids-need-theatre/
6 https://www.deseret.com/2014/3/17/20537566/a-teach-
ing-role-how-theatre-enhances-academic-ability-performance-in-youths#young-actors-participate-in-a-performance-of-university-of-utah-y
outh-theatres-crow-and-weasel and https://www.aate.com/benefits-of-theatre-ed





7 https://envs.ucsc.edu/internships/internship-readings/freire-pedagogy-of-the-oppressed.pdf
8 Боал, Августо (1979) : Театар на угнетените, Плуто прес, Лондон
9 Боало, Августо (1992): Игри за Актери и не-актери, Рутлиџ, Лондон



10 Боал, Августо (1995): Виножитото на желбата, Рутлиџ, Лондон. 
11 Боал, Августо (1998): Законодавен театар; Користење на претстава за создавање политика ,Рутлиџ, Лондон. 





12 https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleiding-
en-en-cursussen/Master-Kunsteducatie-deeltijd1.htm?fbclid=IwAR1zKPnbD7Ot8W8xhqEvXHQGZ7__jlElZi9yMNrAfq60-k2OWuMPfA3ECJ8





13 Boal, Augusto (1992):“Games for actors and non-actors”,(Chapter 3: page 49), Routledge, London.
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2414 Јохари прозорец’- создаден од психолозите Џозеф Луфт (1916–2014) и Харингтон Ингам (1916–1995) во 1955
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Hyrje

Forumi ZFD Maqedoni, në partneritet me Media Artes (Ohër) vendosi të hulumtojnë 
mundësitë dhe të krijojë burime edukative, të trajnojnë dhe frymëzojnë edukatorë 
paqësorë nga Ballkani Perëndimor për përdorimin e teknikave alternative dramaturgjike 
dhe teatrore gjatë mësimit në distancë - ose më konkretisht për përdorimin e formave 
teatrale të teatrit të të shtypurve për edukim paqësor në hapësirën digjitale. 

Për atë qëllim, partnerët, me mbështetjen e një ekipi profesionistësh të kualifikuar, të 
përbërë nga Besnik Leka, Demir Mekiq, Ida Avdibegoviq - Karahasanoviq, Jasmina 
Bilaloviq, Dragan Atanasov, Gjorgji Llazov dhe me mbështetjen e Klementina Dupont - 
Praktikant në Forumin ZFD 'SEEYN learning house' - online platformë për mësim e Rrjetit 
Rinor në Evropën Juglindore, zhvilluan dhe zbatuan trajnim në distancë për edukatorë dhe 
krijuan disa burime arsimore të formateve të ndryshme për përdorimin e Teatrit të të 
Shtypurve në hapësirën digjitale dhe mësimin në distancë.

Botimi para Ju është një nga burimet që dolën nga ky partneritet. Bëhet fjalë për doracak 
trajnimi për edukatorët (paqësor) mbi përdorimin e formave teatrale të Teatrit të të 
Shtypurve në edukimin paqësor në hapësirën digjitale. Në të, edukatorët paqësorë mund 
të gjejnë informacione, udhëzime, sugjerime, ide dhe frymëzime për programe trajnimi 
dhe aktivitete që mund t'i ndihmojnë ata në përpjekjet e tyre të organizojnë dhe zbatojnë 
mundësi për edukim paqësor bazuar në teatrin e të shtypurve, në mjedisin e afërt, si dhe 
në distancë.

forumZFD
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Kujt i dedikohet doracaku?

Ky doracak është krijuar për të gjithë edukatorët (paqësor) në arsimin formal dhe 
joformal, siç janë mësuesit, edukatorët e shkollave, punonjësit e komunitetit, 
profesionistët e teatrit, punëtorët rinor dhe edukatorët rinor në sektorin e OJQ-ve, etj., të 
cilët dëshirojnë të zbatojnë teknikat artistike në veprimtaritë e tyre arsimore. Është krijuar 
duke pasur parasysh se përvoja nga mësimi bazuar në Teatrin e të Shtypurve mund të 
ofrohet në një gamë të gjerë mjedisesh, vendndodhjesh, ngjarjesh dhe me grupe të 
ndryshme nxënësish, si për shembull: 
 - Fëmijët dhe të rinjtë
 - Të rriturit: (familjet, prindërit, fqinjët, mësuesit, edukatorët dhe njerëzit me  
  formime dhe profile të ndryshme profesionale, p.sh. gazetarë, biznesmenë,  
  policë, mjekë (terapistë), mësues, punëtorë, vendimmarrës, etj.) 

Gjatë kësaj periudhe, për shkak të pandemisë Covid 19, ka shumë përpjekje për të 
përshtatur teknika të ndryshme arsimore që do të jenë të zbatueshme në Internet. Ky 
doracak është një nga ato përpjekje për të përshtatur përdorimin e teknikave të të 
mësuarit bazuar në teatër dhe dramë në një mjedis tjetër arsimor dhe për të siguruar 
online alternativë për edukatorët paqësorë në këto kohë të vështira.

Për çfarë mund të përdoret Teatri i të Shtypurve?

Teatri i të shtypurve mund të jetë një teknikë shumë e vlefshme që, në varësi të kontekstit, 
nevojave dhe qëllimit të të mësuarit, mund të përdoret: 
 - Të krijojë hapësirë për prezantimin dhe mendimin për situatat, ngjarjet,  
  ndjenjat, mendimet, idetë, vlerat, qëndrimet, sjelljet, marrëdhëniet, etj.;
 - Të forcojë hulumtimin e situatës kritike dhe të menduarit kritik;
 - T'i kushtojë vëmendje dhe të sigurojë hapësirë për hulumtime mbi natyrën  
  sistematike të formave të ndryshme të shtypjes;
 - Të hulumtojë dhe mbështesë të kuptuarit e një individi konkret, grupi ose  
  problemi ose çështje sociale;
 - Të ofrojë zgjedhje, për t'u dhënë zë atyre që janë të shtypur;
 - Të eksplorohen mënyrat e angazhimit të synuar sipas standardeve dhe  
  alternativave të mundshme;
 - Të krijojë hapësirë mësimore përmes ndarjes së përvojave, 
 - Të motivojë dhe frymëzojë ndryshim pozitiv. Në disa situata, i përdorur nga  
  profesionistë të trajnuar dhe në mjedis profesional, Teatri i të Shtypurve  
  mund të konsiderohet gjithashtu si teknikë e fuqishme sistematike   
  psiko-terapeutike. 
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Fuqia e Teatrit të të Shtypurve

Teatri është një instrument shumë i fuqishëm në procesin arsimor sepse siguron shkallë 
të caktuar intimiteti dhe angazhimi të audiencës në nivel fizik, intelektual dhe emocional. 
Teatri i Forumit është "provë kolektive për realitetin". Siç shprehet Boal, teatri është "gjuhë 
njerëzore" (Boal, 2004), kështu që programet arsimore të teatrit në komunitet u 
mundësojnë njerëzve të zhvillojnë talentet dhe aftësitë e tyre të brendshme, duke i 
ndihmuar ata të shprehen në forma të reja..1  

Teatri i të Shtypurve është i përshtatshëm për përdorim me grupe të ndryshme njerëzish 
dhe moshash dhe mund të përdoret për t'i dhënë atyre mundësinë të përfshihen në 
përvojë të vetme mësimore me hulumtim, mendim dhe diskutim së bashku për tema të 
ndryshme. Pjesëmarrësit realizojnë dramatizim të shkurtër, i cili reflekton ndonjë pikë të 
ndjeshme dhe stimulon bisedën midis grupit të spektatorëve, duke lejuar që besimet dhe 
qëndrimet e shumëvjeçare të dalin në shesh.

Teatri i të Shtypurve paraqet arsenal të teknikave dhe lojërave teatrale që synojnë të 
motivojnë njerëzit, të rivendosin dialogun e vërtetë dhe të krijojnë hapësirë për 
pjesëmarrësit për të praktikuar "ndërmarrjen e veprimeve". Fillon me idenë se të gjithë 
kanë kapacitet të veprojnë në "teatrin" e jetës së tyre; të gjithë janë edhe aktor edhe 
spektator. Ne jemi spekt- aktorë ("spect-actors") - një term i shpikur nga Augusto Boal për 
të përshkruar ata që marrin pjesë në Teatrin e Forumit. Ai i referohet rolit të dyfishtë të 
atyre që janë përfshirë në proces si spektator, ashtu edhe si aktor, pasi të njëjtit 
njëkohësisht vëzhgojnë dhe krijojnë kuptim dramatik duke ndërmarrë veprime në 
shfaqen.

Teatri i të shtypurve bazohet në besimin themelor se të gjithë kemi talente të brendshme 
të cilat mund t’i aplikojmë për të mësuar gjëra të reja për veten tonë. Kjo paraqet bazën e 
qëllimit të shfaqjes, të sigurojë "Trajnim etik përmes dramës interaktive". Vetë natyra e 
teatrit të të shtypurve, përfshirë inkurajimin e arteve dramatike (skenarizimi, aktrimi dhe 
regjia), lejon një debat momental kreativ për të diskutuar rreth dilemave nga jeta reale dhe 
shumë shpesh për herë të parë. Qëllimi i shfaqjes është të krijojë diskutim në lidhje me 
gjetjen e mënyrave dhe qasjeve të ndryshme, njëkohësisht duke inkurajuar dialogun e 
hapur dhe përgjegjësinë tek secili individ. Qëllimi është që të detyrojë pjesëmarrësit të 
hulumtojnë dhe analizojnë supozimet dhe të marrin guximin të mendojnë në mënyrë të 
pavarur.

Boal tregon se kur jemi thjesht anëtarë pasivë të audiencës, ne transferojmë dëshirën tonë 
për të vepruar mbi personazhet me të cilët identifikohemi dhe më pas e gjejmë atë dëshirë 
të ngopur ndërsa konflikti zgjidhet në skenë, në film ose në lajme. Katarza si zëvendësim 
për veprim. Strategjitë edukative teatrale të Boal "riaktivizojnë realitetin", duke e bërë më 
të lehtë për audiencat të eksplorojnë çështje që ndikojnë në jetën e tyre, duke identifikuar 
shkaqet themelore të problemeve dhe duke ju ndihmuar të gjejnë zgjidhje reale dhe 
praktike për të përmirësuar situatën e tyre - një proces që Freire (1970) e quajti 
"konkretizim".2  

Boal (1979) kërkon të inkurajojë njerëzit të njohin dhe luftojnë shtypjen në jetën e tyre të 
shkaktuar nga faktorë të jashtëm (sistemi shfrytëzues, udhëheqja në pushtet, institucionet 
që mbajnë të gjallë padrejtësinë dhe diskriminimin, etj.) Teatri i të shtypurve më tepër  
përqendrohet në kontekstin social. Gjithashtu ai paraqet formën e tregimit përmes artit 

1 Zipopo Shou, Asociacioni për Arsim Moral Kreativ
2 Freir, PaoloP(2017): Pedagogjia e të shtypurve, Pinguin Books, Brazil
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3 Boal, Augusto (1979): Teatri i të shtypurve, Pluto Pres, Londër. 
4 Boal, Augusto (1992): Lojëra për aktorë dhe jo-aktorë, Rutledge, Londër.   

skenik, dramës, aktrimit që i angazhon si mendjen ashtu dhe zemrën e interpretuesit, si 
edhe të shikuesit. 
Në mënyrë tipike, procesi përbëhet nga:
- Identifikimi i problemit ose çështjes që duhet të zgjidhet në shoqëri;
- Hulumtim mbi temën;
- Krijimi i ideve dhe prezantimi i një historie ose koncepti që tregon mundësi dhe  
 zgjedhje në mënyrë kreative;
- Konsultimet mbi planin e veprimit dhe përgatitjen e performancës që do të shprehin  
 problemin dhe mënyrat e mundshme për ballafaqim me problemin (përfshirë  
 regjinë artistike, muzikën, kostumet / rekuizitat, aktivitetet pas performancës, etj.);
- Zbatimi i planit (p.sh. organizimi i shfaqjeve, përpjekja për të arritur një audiencë të  
 gjerë);
- Analizë mbi tërë procesin, duke marrë parasysh atë që ka pasur sukses dhe çfarë  
 mund të përmirësohet, dhe përpjekje të implementohen mënyra të mundshme për  
 përmirësim.

Në çdo rast, është e rëndësishme të përcaktohet këtu se çfarë mund të jetë specifike për 
rolin e Teatrit për të Shtypurit. Ka disa pikëpamje sipas të cilave Teatri i të Shtypurve është 
i organizuar dhe autonom në vetvete. Siç sugjeron Boal, teatri është armë inherente, 
veçanërisht "armë efektive"3, ndryshe nga format e tjera të artit, për shembull letërsia, 
sepse krijon kontakte të drejtpërdrejta me audiencën e saj. Në Teatrin e të Shtypurve, Boal 
citon katër qasje të ndryshme praktike që ndihmojnë në theksimin e rëndësisë së kushteve 
të nevojshme për praktikimin e kësaj forme të teatrit.. Kjo shpjegohet më tej praktikisht në 
Lojërat për aktorë dhe jo-aktorë4. Ky libër përmban parimin themelor që formon 
strukturën praktike të Teatrit të të Shtypurve dhe propozon pesë kategori aktivitetesh: 
1. Njohim atë që prekim;
2. Njohim atë që dëgjojmë; 
3. Dinamizimi i disa shqisave;
4. Njohim atë që shohim; 
5. Memoria e shqisave. 

Në kuadër të secilës prej këtyre aktiviteteve, ka disa kategori të ndryshme. Për shembull: 
Njohim atë që prekim, është i përbërë nga disa ushtrime të përgjithshme si shëtitje, 
mesazhe, lojëra për integrim dhe gravitet; Njohim atë që dëgjojmë përfshin ritmin, 
melodinë, tingullin, ritmin e frymëmarrjes dhe ritmin e brendshëm; Dinamizimi i disa 
shqisave kombinon aktivitetet paraprake, për shembull përdorim një mbulesë për sytë në 
mënyrë që të inkurajojmë ndjeshmërinë ndaj zërit, hapësirës dhe njëri-tjetrit. Njohim atë 
që shohim, prezanton teknikat e Teatrit të Figurës, për shembull, mund të përdorim 
ushtrime me pasqyra, të kalojmë te skulptura, krijimi i imazheve dhe lojëra me 
personazhe. Memoria e shqisave na bën të formojmë imazh, duke shprehur kështu ose 
tema specifike ose përvojat tona.
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Këto kategori janë të rëndësishme nëse duam të shqyrtojmë praktikën e Teatrit të të 
Shtypurve. Gjithmonë është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm për këtë praktikë nëse 
keni kohë të kufizuar - nga përvoja jonë në online punëtoritë, elementët themelor mund 
të përfshihen madje edhe nëse koha është e kufizuar: përgatitja e trupit, përdorimi i 
lojërave për lidhje me grupin dhe përforcim, fokusimi në vendosejn e çështjeve të fuqisë, 
krijimi i imazheve dhe dinamizmi dhe transformimi i tyre.

Teatri i të shtypurve shpesh është quhet si - trupi i teknikave teatrale dhe i referohet një 
"trupi" shumë më të madh - "trup" kompleks, ndërdisiplinar, shumëvokal i njohurive 
filozofike që përfshin veprat e Paulo Freire dhe Bertolt Brecht, karnavalin dhe cirkun, 
avangardën teatrale të Brazilit të mesit të shekulli të njëzetë, ndikimet e Hegelit dhe 
Aristotelit. Fuqia e teatrit është të imagjinojë një përvojë të drejtpërdrejtë që është 
gjithashtu transcendente. Një moment unik që kalon kudo. Kritikë që ofron zgjidhje 
konkrete. Platformë e hapur mundësish që nuk merr asgjë si të mirëqenë.
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5 https://www.orlandorep.com/kids-need-theatre/
6 https://www.deseret.com/2014/3/17/20537566/a-teach-
ing-role-how-theatre-enhances-academic-ability-performance-in-youths#young-actors-participate-in-a-performance-of-university
-of-utah-youth-theatres-crow-and-weasel and https://www.aate.com/benefits-of-theatre-ed

Shikoni videon në dispozicion në: https://youtu.be/0B918LqjIyk dhe 
http://www.seeyn.org/elearning/mod/hvp/view.php?id=385 

Teatri përdor vallëzimin, dramën, pikturën, muzikën dhe lëvizjen si mjete për ilustrim dhe 
përforcim të të nxënit. Në të gjithë botën, arti ka dëshmuar të jetë një formë e fuqishme e 
komunikimit jo-verbal dhe kanal i drejtpërdrejtë për të arritur tek zemrat po ashtu edhe 
tek mendjet e njerëzve. Ndërsa kuptimi i të rinjve / të rriturve rritet, ata do të 
"performojnë" rregullisht përpara një audience të larmishme, duke vepruar kështu si 
shumëzues dhe duke përhapur arsimimin e tyre tek bashkëmoshatarët dhe komunitetet 
e tyre. Përveç kësaj, teatri do të inkurajojë të rinjtë të marrin pjesë në shërbime të 

Teatri i (Të Shtypurve) dhe edukimi për ndërtimin e paqes 

Duke përdorur teatrin për transformim personal dhe shoqëror, të rinjtë fuqizohen dhe 
bëhen bartës aktivë të ndryshimeve pozitive në komunitetet e tyre dhe në mënyrë 
proaktive ballafaqohen me sfidat që prekin ata dhe komunitetet e tyre. Përmes teatrit, 
fëmijët dhe të rinjtë me prejardhje të ndryshme mësojnë se si të punojnë së bashku në 
ekipe, të krijojnë dhe interpretojnë shfaqje artistike dhe të fitojnë aftësi jetësore si 
vendimmarrje konsultative, mendim krijues dhe kritik, vetë-shprehje, tolerancë, zgjidhja e 
konflikteve dhe aftësi organizative.

Nuk është e qartë pse artet do të konsideroheshin dytësore krahasuar me lëndët 
thelbësore. Kërkimet   tregojnë se duke marrë pjesë në teatër, të rinjtë mësojnë gjëra të 
tilla si: kreativiteti, bashkëpunimi, ndërtim i ekipit, aftësi komunikimi, mendim kritik, etj. 
Studime të tjera   tregojnë se programet solide të teatrit shkollor ndihmojnë në 
përmirësimin e suksesit dhe rregullsisë së nxënësve.
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ndryshme në komunitet, për shembull, puna vullnetare. Kështu, të rinjtë do të përjetojnë 
nga dora e parë rëndësinë e angazhimit qytetar dhe do të zhvillojnë ndjenjë përgjegjësie 
për komunitetet e tyre.

Çfarë është konkretisht Teatri i të Shtypurve?

Teatri i të Shtypurve është një formë e teatrit, të cilin e ka zhvilluar Augusto Boal, 
praktikues i teatrit dhe aktivist politik në vitet 1970. Augusto Boal vjen nga një epokë 
specifike në historinë braziliane, e njohur si epoka e Vargas (1930-1945), një epokë e 
paqëndrueshme politikisht, epokë e diktaturës ushtarake që rezultoi në ndarje 
shoqërore, varfëri dhe diskriminim. E gjithë kjo ndikoi fuqishëm mbi këtë sistem 
fenomenal, kompleks të teknikave të zhvilluara për t'i dhënë teatrit rolin e tij themelor dhe 
trashëgiminë për ndërhyrje politike dhe ripërcaktimin paqësor të rregullave të shoqërisë.

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/1184477-serie-de-leituras-e-debates-em-sp-rec
upera-a-obra-de-augusto-boal.shtml

Kjo metodë përdor teatrin si mjet të ndryshimit politik dhe social dhe përbëhet nga një 
seri lojërash, ushtrimesh dhe teknikash që përfshijnë trupin, shqisat dhe angazhojnë 
përvojat personale të pjesëmarrësve për të krijuar mundësi për mendim kritik të realitetit 
tonë shoqëror, të ndërtojnë dialog dhe së bashku të kërkojmë zgjidhje nga poshtë-lart për 
çështje sociale. Bëhet fjalë për formë interaktive dhe pjesëmarrëse e teatrit dhe krijon 
hapësirë të sigurt që njerëzit të praktikojnë veprimet e tyre dhe të gjejnë mënyra të 
ndryshme të transformimit personal dhe shoqëror që ata mund t'i zbatojnë më vonë në 
realitet.



7 https://envs.ucsc.edu/internships/internship-readings/freire-pedagogy-of-the-oppressed.pdf
8 Boal, Augusto (1979) : Teatri i të shtypurve, Pluto pres, Londër
9 Boalo, Augusto (1992): Lojëra për aktorë dhe jo aktorë, Rutlixh, Londër 13

Teatri i të Shtypurve ka një prapavijë të fortë shoqërore dhe politike, pasi A. Boal u 
frymëzua nga shumë teoricienë dhe aktivistë, veçanërisht puna e Paulo Freire dhe libri i tij 
"Pedagogjia e të Shtypurve".7  Fillimisht, Boal përdori metodën e tij të punës me fshatarë 
dhe punëtorë në Brazil me qëllim t'i aftësonte të luftonin pabarazinë dhe shtypjen në 
shoqëri. Nuk ka spektator në Teatrin e të Shtypurve të Boal, që vetëm vëzhgon në mënyrë 
pasive veprimet e aktorit. Personi bëhet spekt-aktor (spect-actor) duke u angazhuar dhe 
reaguar, duke bërë ndryshime konkrete në skenë.

Nuk ekziston "muri i katërt", kështu që publiku në shfaqje krijojë vizionin e tij të shfaqjes, 
me dhënien e zgjidhjeve konkrete për çështjet e paraqitura. ("Teatri i të Shtypurve" nga 
Augusto Boal)8 
Boal rendit disa faza gjatë bërjes së spekt- aktorit: 
- Faza e parë: njohja e trupit tuaj. Në këtë fazë personi bëhet i vetëdijshëm për  
 trupin, tingullin dhe lëvizjen. 
- Faza e dytë: shprehja e trupit. Fytyra mëson se si të shprehet përmes trupit. 
- Në fazën e tretë, ka nivele të ndryshme të pjesëmarrjes: 
- Dramaturgji simultane - ku personi nga audienca u jep udhëzime aktorëve se si të  
 sillen dhe si ta zgjidhin problemin.
- Teatri i imazheve- ku personi shpreh ndjenjat dhe pikëpamjet e tij përmes   
 imazheve.
- Teatri i forumit - ku publiku ndërhyn duke marrë rolin e protagonistit në skenat e  
 përgatitura dhe ndryshon drejtimin e shfaqjes.
- Faza e katërt: teatri si ligjërim. Mbahet dialog dhe audienca merr pjesë aktivisht në  
 dialog. 
Teatri i të Shtypurve ka shumë teknika që janë zhvilluar në periudha të ndryshme kohore, 
në varësi të nevojave të përcaktuara të komunitetit. Ato kanë pësuan ndryshime me 
kalimin e kohës dhe Boal zhvilloi teknika të reja. Të gjitha ato janë paraqitur në "pema e 
Teatrit të të Shtypurve" por shkurtimisht do t'i shqyrtojmë edhe këtu: 

Lojërat kanë rregulla të qarta por në të njëjtën kohë nxjerrin në pah kreativitetin dhe 
lirinë. Shërbejnë për të thyer barrierat dhe për të krijuar hapësirë të sigurt. ("Lojëra për 
aktorë dhe jo-aktorë" nga Augusto Boal)9  

Teatri i imazheve është teknikë ku pjesëmarrësit në proces komunikojnë duke përdorur 
trupin e tyre për të krijuar imazhe të palëvizshme përmes të cilave ata shprehin idetë, 
qëndrimet dhe / ose ndjenjat e tyre. 

Teatri i forumit është një nga teknikat më të njohura që hap dialog mbi çështje të 
caktuara sociale dhe të rëndësishme, përmes përfshirjes së audiencës, duke i ftuar ata të 
ofrojnë zgjidhje për një problem të caktuar. 
 



10 Boal, Augusto (1995): Ylberi i dëshirës, Rutledge, Londër. 
11 Boal, Augusto (1998): Teatri Legjislativ; Përdorimi i Shfaqjes për të bërë politikë, Rutledge, Londër. 
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Teatri Gazetë është një grup ushtrime dhe teknika ku burimi kryesor për kërkime mbi 
çështje sociale të caktuara janë gazetat.

Ylber dëshirash është teknikë që merret me shtypjen e brendshme. (emocione dhe 
çrregullime mendore, norma të brendshme). Zakonisht përdor imazhet si mjet për të 
hulumtuar ato probleme. Në shumë mënyra i ngjan psiko-dramës ose një socio-drame, 
por Boal thekson se rolet e përcaktuara nga kultura janë më të rëndësishme sesa 
karakteristikat individuale ose dinamika e familjes. ("Ylberi i dëshirës" nga Augusto Boal)10

Teatër i padukshëm përdor hapësirën publike për të paraqitur skenën me shtypjen. 
Skena luhet si ngjarje e vërtetë dhe qëllimi është të eksplorojmë reagimet e komunitetit 
ndaj çështjeve të ndryshme por edhe të paraqesim probleme të rëndësishme me të cilat 
përballet komuniteti. 

Teatri legjislativ është një teknikë e ngjashme me Forum Teatrin, por përqendrohet në 
ligje dhe legjislacion specifik, duke bashkuar qytetarët dhe përfaqësuesit e institucioneve. 
Ky është niveli më i lartë i pjesëmarrjes së një individi, përmes krijimit të drejtpërdrejtë të 
ligjeve. ("Teatri Legjislativ: Përdorimi i shfaqjes për të bërë politikë") nga Augusto Boal)11 

Aksion i drejtpërdrejtë është teknikë e ngjashme me Teatrin e Padukshëm. Nënkupton 
qasje teatrale ndaj protestave, demonstratave, marshimeve... (shembull për aksioni 
teatror në rrugë, i organizuar me të rinj në Ohër, si pjesë e një fushate për të rritur 
ndërgjegjësimin për aktivizmin rinor dhe angazhimin qytetar mund të shihet në linkun në 
vijim: https://www.facebook.com/events/376277606052359/?active_tab=discussion)

Teatri i të Shtypurve përdoret në të gjithë botën për aktivizëm shoqëror dhe politik, 
ndërtimin e komunitetit, zgjidhjen e konflikteve dhe shumë çështje të tjera dhe njihet nga 
UNESCO si mjet për ndryshime sociale. 
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Ripërkufizimi i hapësirës së TSh-së, online teatrit dhe fizikalitetit gjatë 
Covid-19; çështjet e shtypjes në kohë krize 

Teatri, si arti i "këtu dhe tani", si dhe medium artistik me dinamikën më të fortë shoqërore, 
është ndër disiplinat artistike që janë prekur më shumë nga pandemia e shkaktuar nga 
virusi korona. Në këto kohë kur distancimi shoqëror bëhet imperativ dhe normë e re, dhe 
mbledhjet publike janë të kufizuara ose të ndaluara plotësisht, marrëdhëniet 
ndërvepruese dhe ndërveprimi janë në një proces të transformimit të përhershëm, të 
pakthyeshëm. Është e pashmangshme që ky transformim të pasqyrohet në 
dramaturgjinë e re, korona / pas korona dhe në procesin dhe teknologjinë e krijimit dhe 
shfaqjes teatrale për audiencën.

Pas reagimit fillestar me rezistencë, mjaft shpejt pas shpërthimit të pandemisë, shumë 
punëtorë të teatrit filluan të kërkonin mënyra për të përshtatur veten dhe punën e tyre 
me "normalin e ri" që nënkupton distancë sociale, izolim dhe kufizim, duke kërkuar 
formate për atë se si të përshtatin punën e tyre me kushtet e reja. Ngarkimi i videove me 
përmbajtje teatrale të regjistruar në internet, si dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i 
shfaqjeve të sapo krijuara, janë disa nga këto formate të reja. Është debatuar në mesin e 
praktikuesve të teatrit, se online teatri nuk është dhe nuk mund të jetë një zëvendësim 
për teatrin e vërtetë. Argumentet tregojnë se thelbi i kënaqësisë dhe shijimit të artit 
teatror qëndron në një fakt relacioni; atë të gjallërisë së jashtëzakonshme të shfaqjes që 
"shihet" në vendin e ngjarjes; në kuptimin më të gjerë të mundshëm të fjalës: të pranuar, 
të perceptuar ose të njohur. Ky argument mbështetet nga ideja se kënaqësia që marrim 
nga teatri nuk kufizohet në kufijtë e estetikës; por ndjenja e bashkësisë, afërsisë dhe lojës 
që është karakteristike për afërsi të tillë dhe që është më e vjetër dhe më e rëndësishme 
se dimensioni estetik i teatrit. 

Të ngjashme janë sfidat edhe në procesin arsimor në kohë pandemie. Sfidat kryesore të 
krijimit dhe mirëmbajtjes së online mësimdhënies lidhen me faktin se nuk ka prani fizike 
(pa aromë, pa prekje, etj.) në hapësirën online. Mungesa e ndërveprimit me audiencën do 
të thotë që forma të caktuara të performancës nuk janë të mundshme; dhe është 
gjithashtu e vështirë të mbahet vëmendja e nxënësve / audiencave në online hapësirën.

Kur bëhet fjalë për nevojat dhe sfidat e procesit të mësimdhënies / të të nxënit, koha dhe 
hapësira janë elemente kyçe në këtë proces, si për mësuesin ashtu edhe për nxënësin. 
Për të zgjidhur këtë, duhet të zhvillohen forma arti dhe / ose mësimdhënie që janë 
përshtatur me platformat online, ose veçanërisht të përshtatura për internet.

Teatri i të Shtypurve, është një nga kryqëzimet më të mëdha midis teatrit dhe arsimit, 
adreson sfidat me të cilat përballen të dy disiplinat. Në mënyrën e tij normale, regjim fizik 
jashtë rrjetit, e bën atë një nga mjetet më efektive për mësim nga përvoja, si për individët 
ashtu edhe për komunitetet.

Kur bëhet fjalë për problemin e shtypjes, ai është gjithmonë i pranishëm dhe veçanërisht 
aktiv në kohë krizash. Duke hyrë në më shumë detaje, nëse shikojmë prapa në
jetën gjatë muajve që nga fillimi i pandemisë, do të identifikojmë se ka disa tema që janë 
të përbashkëta për të gjithë njerëzit, globalisht (ose të paktën në shumicën e botës 
perëndimore). Njëri prej tyre përfundimisht ka të bëjë me ndarjen e hapësirës së jetesës 
në shtëpitë tona, me "shokët e dhomës" (qofshin anëtarët e familjes sonë, partnerët apo 
shokët e klasës), në kohë të distancës fizike dhe anktheve dhe sfidave që shkojmë bashkë 
me to. 



12 https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleiding-
en-en-cursussen/Master-Kunsteducatie-deeltijd1.htm?fbclid=IwAR1zKPnbD7Ot8W8xhqEvXHQGZ7__jlElZi9yMNrAfq60-k2OWuMPfA3ECJ8
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Tema tjetër lidhet me çështjen e punës nga shtëpia kundrejt kthimit në zyrë, me 
lehtësimin e masave kufizuese; nëse sistemi kërkon të zgjedhim midis karrierës dhe 
shëndetit të familjes tonë? Dhe, sigurisht, protestat në mbështetje të të drejtave të njeriut, 
mbeten edhe më të spikatura në kohë krizash globale.

Shihni mundësitë dhe sfidat për zbatimin e Teatrit të të Shtypurve online në linqet e 
mëposhtme: https://www.youtube.com/watch?v=JHHwQFCFHsY&feature=emb_title / 
http://www.seeyn.org/elearning/mod/hvp/view.php?id=456 

Përkundër gjithë kësaj, duke pasur parasysh të gjitha të mirat dhe të këqijat e online 
teatrit, duhet të pranojmë se nevoja për dialog dhe veprim krijues jo vetëm që mbetet në 
kohë pandemie, por është edhe më akute. Internet platformat mund dhe japin një 
kontekst për dialog të përgjithshëm (në përkufizimin e tij thelbësor si një rrjedhë e 
rëndësishme). Kur bëhet fjalë për online teatrin (përfshirë Teatrin e të Shtypurve), territori 
është ende i pashkelur, pasi çështja e aktivitetit fizik në internet hapësirën mbetet ende e 
pazgjidhur.

Në kohë kur bashkësitë e tëra ekzistuese po hyjnë në internet dhe të reja po krijohen 
gjithashtu në internet, disa institute të përfshira në arsimin e lartë të arteve, përfshirë 
artet skenike (të tilla si Universiteti Fontis për arsim për artet në Holandë)12  I cili përdor 
modelin SAMR dhe teknologjitë e realitetit të ndryshuar), filluan të zhvillojnë programe 
kërkimore dhe teknologji se si të përmirësohet cilësia e përvojës - në performancë dhe 
mësim - dhe sensin e pranisë në botën virtuale. A do të zëvendësojnë këto teknologji të 
reja praninë e vërtetë fizike dhe a do të kompensojnë cilësinë e përvojës teatrore siç e 
njohim ne? Me siguri, jo. Por, ne besojmë se përmes hulumtimit të çështjes për fizikalitetin 
dhe pranisë në hapësirën e rrjetit, ato patjetër do të kontribuojnë në cilësinë e të nxënit. 
Projekti ynë për online Teatrin e të Shtypurve synon gjithashtu të kontribuojë në këtë 
drejtim.



13 Boal, Augusto (1992):“Games for actors and non-actors”,(Chapter 3: page 49), Routledge, London.17

Lojëra dhe ushtrime për online Teatrin e të Shtypurve 

Teatri i të Shtypurve si dhe Forum Teatri si metoda e tij më e njohur dhe më popullore, 
përdor lojëra dhe ushtrime si pjesë e arsenalit të tij. 

Lojërat kanë për qëllim rritjen 
e ekspresivitetit të trupit si 
dërgues dhe marrës i 
mesazheve. Lojërat janë një 
lloj dialogu dhe atyre u duhet 
bashkëbisedues. Loja është 
ekstroverte. Disa nga lojërat 
që përdoren në Teatrin e të 
Shtypurve u zhvilluan nga një 
larmi lojërash për fëmijë, nga e 
gjithë bota, dhe në fakt janë 
adaptime. Pjesa tjetër u shpik 
përmes punës së themeluesit / 
babait të Teatrit të të 
Shtypurve, vetë Augusto Boal.
Nga ana tjetër, ushtrimet 
përfshijnë lëvizje fizike, 
muskulore (frymëmarrëse, 
motorike, vokale) dhe 
përdoren për të ndihmuar 
interpretuesit e Teatrit të të 
Shtypurve të fitojnë njohuri 
dhe njohje më të mirë të trupit 
të tyre, muskujve, nervave, 
lidhjeve të tij me objekte të 
tjera dhe trupa, me vetë 
hapësirën, etj. Ushtrimet në 
Teatrin e të Shtypurve kanë 
për qëllim rritjen e 

ndërgjegjësimit të organizmit dhe mekanizmave të tij, atrofive dhe hipertrofive të tij, 
aftësisë për rigjenerim, rindërtim dhe riarmonizim. Çdo ushtrim është reflektim fizik i 
aktorit / pjesëmarrësit që e kryen atë. Në atë kuptim, ushtrimi është një lloj monologu, 
introvercë. 

Lojërat dhe ushtrimet në TSH nuk vijnë në formë "të izoluar", por janë mjaft të 
ndërthurura. Adrian Jackson, një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Augusto Boal, i 
quan ata "gamesercises" - "ushtrime për lojëra", sepse ka shumë lojëra në ushtrimin dhe 
shumë ushtrim në lojën. Dallimi varet nga qëllimi didaktik. Asnjë teatër nuk është i 
mundur pa frymën e lojës dhe kënaqësisë - madje (ose sidomos) kur merret me tema "të 
vështira"!

Kur bëhet fjalë për online TSH, në të gjitha aktivitetet e tij- përfshirë lojërat dhe ushtrimet, 
prezantimet dhe aktivitetet e tjera, xhokeri dhe pjesëmarrësit duhet të jenë të 
vetëdijshëm për kamerën dhe rëndësinë e saj si një partner i padukshëm që duhet të 
merret parasysh, të kihet parasysh dhe të shndërrohet në lojë. Si zbatohet kjo deklaratë 
në praktikë gjatë online seance të TSH-së? Pra, si pjesëmarrës (përfshirë xhokerin) duhet 
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të përcaktoni hapësirën në të cilën uleni, lëvizni dhe bëni aktivitete fizike gjatë sesionit. Kjo 
është hapësira që kamera kap në kompjuterin tuaj dhe është pjesë e kornizës së 
monitorit tuaj. Është e dobishme të shënohen kufijtë e kësaj hapësire, veçanërisht nëse 
nuk jeni interpretues profesionist dhe / ose nëse nuk jeni me përvojë të luani para 
kamerës. Pse? Thjesht sepse ajo që bëni gjatë TSH-së, të gjitha aktivitetet - duhet të shihen 
nga xhokeri, pjesëmarrësit e tjerë dhe / ose audienca ; përndryshe, nëse jeni jashtë syrit 
të kamerës suaj dhe nuk jeni në kornizë, madje edhe nëse performanca juaj është më e 
mira (fituese e Oskarit) do të jetë e pakuptimtë nëse të tjerët nuk mund të shohin dhe 
komunikojnë me ju si aktor / pjesëmarrës. E njëjta gjë vlen edhe për tingullin, kështu që 
është vërtet e këshillueshme të kontrolloni intensitetin e zërit tuaj përkundër altoparlantit 
që përdorni, veçanërisht kur jeni larg tij, me qëllim të siguroheni se pjesëmarrësit e tjerë 
në sesion mund t'ju dëgjojnë. E gjithë kjo mund të tingëllojë sikur komentojmë dhe 
deklarojmë gjëra që janë shumë të dukshme; megjithatë, është e dobishme të kihet 
parasysh dhe të përgatitet sesioni i TSH-së në kohën e duhur; përndryshe, shumë energji 
dhe kohë do të humbej në zbulimin dhe zgjidhjen e këtyre problemeve gjatë sesionit, 
duke rezultuar në zbatim më pak efikas të planit të punës. Për ta përmbledhur: kini kujdes 
se ku ndodhen kamera dhe mikrofoni juaj dhe luani edhe me ta si me partner të 
padukshëm, pasi ato janë "sytë" dhe "veshët" e kolegëve tuaj - pjesëmarrës të seancës 
dhe / ose "sytë" dhe "veshët" e audiencës suaj.
 
Kategorizimi i lojërave dhe ushtrimeve në Teatrin e të Shtypurve

Në sistematizimin dhe përpunimin e lojërave dhe ushtrimeve të përdorura në TSH, Boal 
fillon nga parimi se trupi i njeriut është unitet - një tërësi e pandashme, aparati fizik dhe 
mendor i të cilit janë të pandashëm, që është në përputhje me punën e Stansilavski mbi 
aktivitetin fizik dhe konkluzionet se idetë, emocionet dhe ndjesitë janë të ndërthurura në 
mënyrë të pazgjidhshme. "Lëvizja e trupit" është "mendim dhe mendimi shprehet në 
formë trupore”” .  Së bashku me unitetin e parë - unitetin e aparatit fizik dhe mendor, Boal 
përcakton unitetin e dytë - unitetin e pesë shqisave të cilat janë gjithashtu të ndërlidhura 
dhe asnjëra prej tyre nuk ekziston veçmas.
Shqisat vuajnë në betejën trupore me botën dhe ne fillojmë të ndiejmë shumë pak nga 
ato që prekim, të dëgjojmë shumë pak nga ato që dëgjojmë, të shohim shumë pak nga ato 
që shohim, etj; shumë shpesh në jetën e përditshme, trupi përshtatet me punën që duhet 
të bëjë dhe fillon të ndiejë, dëgjojë dhe shohë sipas profesionit të tij, duke zhvilluar atrofi 
dhe hipertrofi. Qëllimi i përgjithshëm i lojërave dhe ushtrimeve të Boal është prishja e 
automatizmit të trupit dhe "profesionit" të tij, në mënyrë që të riharmonizohet për të 
dërguar dhe marrë të gjitha mesazhet e mundshme. Boal sistemon lojërat dhe ushtrimet 
e përdorura në TSH në pesë kategori. Në kategorinë e parë, qëllimi është të kapërcehet 
hendeku midis prekjes dhe ndjenjës; në të dytën, midis dëgjimit dhe zërit; në të tretën, 
qëllimi është të zhvillojmë disa shqisa në të njëjtën kohë; në të katërtën, të përpiqemi të 
shohim atë që shohim dhe në kategorinë e pestë qëllimi është të zgjojmë memorien e 
shqisave.

Më poshtë janë shembuj të lojërave dhe ushtrimeve në secilën prej këtyre kategorive që 
shërbejnë gjithashtu për qëllime specifike për sa i përket dinamikës dhe procesit të grupit. 
Disa prej tyre janë modifikime dhe përshtatje të lojërave / tutorialeve origjinale për TSH 
online.
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Shikoni videon mësimore se si të përdorni ushtrimet për TSH të disponueshme në 
platformën - SEEYN learning house: 
http://www.seeyn.org/elearning/mod/hvp/view.php?id=387&forceview=1 

Njohim atë që prekim: kryqin dhe rrethin 

Njohim atë që prekim: Kryqin dhe rrethin
Temat kryesore: Koordinimi, zhvendosja midis trurit të majtë dhe të djathtë, 
përqendrimi
Madhësia e grupit: çfarëdo
Kohëzgjatja: 5 min.
Rekuizita: nuk ka
Udhëzime: Pjesëmarrësit, të cilët janë në këmbë ose ulur, duhet të vizatojnë një rreth me 
dorën e tyre të djathtë. Mund të jetë i madh ose i vogël, nuk ka rëndësi. Kjo është detyrë 
e lehtë. Pas një kohe, moderatori / xhokeri u kërkon pjesëmarrësve të ndalojnë. U jep 
udhëzim të ri: të vizatojnë kryq me dorën e majtë. Kjo gjithashtu është detyrë e lehtë. Pas 
pak, moderatori / xhokeri u kërkon atyre të ndalojnë. Më pas u jep udhëzime të reja: të 
kryejnë të dyja detyrat në të njëjtën kohë. Atëherë bëhet pothuajse e pamundur. 
Teorikisht, ky duhet të jetë ushtrimi më i lehtë, megjithatë, për shkak të mekanizimit tonë 
psikologjik dhe fizik, është mjaft e vështirë kjo të arrihet praktikisht.

Njohim atë që dëgjojmë: Numërimi në çifte ("1-2-3") 

Tema kryesore: komunikimi verbal dhe jo verbal
Nën-tema: ritmi, përqendrimi, dëgjimi, bashkëpunimi, përgjegjësia 
Udhëzime: Në punën me prani fizike, kjo lojë bëhet në çifte, dhe partnerët janë përballë 
njëri-tjetrit. Në online adaptimin, çiftet shkojnë në një dhomë të veçantë online dhe 
shikohen përmes monitorit, duke ndjekur të njëjtat rregulla si në versionin me prezencë 
fizike. Detyra për secilën palë është të numërojë deri në tre, pa pushim, duke vendosur 
dhe mbajtur një ritëm në numërim. Kur kryejnë detyrën, partnerët ndërrohen gjatë gjithë 
kohës në shqiptimin e numrave. Rregulli është që numrat thuhen gjithmonë në rendin 
vijues: "1-2-3". Udhëzimi i parë i xhokerit për çiftet është të numërojnë verbalisht. Çifteve 
u jepet pak kohë për të praktikuar dhe rregulluar ritmin e tyre. Pasi të kenë sukses në këtë, 
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udhëzim të ri: të zëvendësojnë numrin "1" me një përplasje të duarve, ndërsa "2" dhe "3" 
mbeten të numërohen verbalisht. Çifteve u jepet pak kohë për ta praktikuar këtë dhe për 
të rregulluar ritmin e tyre. Pasi të kenë sukses, xhokeri paraqet udhëzim të ri: zëvendësoni 
numrin "2" me një përplasje me gishta, kështu që, numri "1" është një përplasje e duarve, 
numri "2" është një përplasje e gishtave ndërsa "3" mbetet për t'u numëruar verbalisht . 
Çifteve u jepet pak kohë për ta praktikuar këtë dhe për të vendosur një ritëm, dhe pasi të 
kenë sukses, xhokeri paraqet udhëzimin e fundit: zëvendësoni numrin "3" duke trokitur 
këmbën në dysheme; kështu që numri "1" është përplasje e duarve, numri "2" është 
përplasje e gishtave dhe numri "3" përplasje me këmbë.
Pasi çiftet të kenë praktikuar udhëzimin e fundit, të gjitha dyshet mblidhen në dhomën 
plenare dhe nëse dikush dëshiron, mund të bëjë prezantim të lojës, duke respektuar të 
gjitha ndryshimet e dhëna më parë në udhëzimet, duke filluar me numërimin verbal, 
zëvendësimin gradual të numrave verbalë me gjeste jo verbale dhe duke përfunduar me 
numërim total joverbal.
Mbarimi: Rishikimi i përvojës së pjesëmarrësve: Si kaluat? Cili ishte udhëzimi më i 
vështirë për tu ndjekur? Çfarë ishte më e lehtë?

Dinamizmi i disa shqisave: Pushto hapësirën (bërryl-gju) 

Temat kryesore: Lidhja e trupit dhe hapësirës, dinamizmi i disa shqisave, bashkëpunimi, 
komunikimi jo verbal, krijimi i përbashkët
Madhësia e grupit: çfarëdo
Kohëzgjatja: 10-15 min.
Rekuizita: nuk ka
Udhëzime:  Në versionin e pranisë fizike, kjo është një lojë në të cilën merr pjesë i gjithë 
grupi. Pjesëmarrësit lëvizin shumë shpejt nëpër hapësirë (por nuk vrapojnë), duke u 
siguruar që të mos mbetet hapësirë bosh në dysheme; me fjalë të tjera, të gjithë janë 
shpërndarë si grup në të gjithë dhomën. Në një moment xhokeri thotë "ndalo", dhe 
pjesëmarrësit "ngrijnë" në cilën do pjesë të dhomës dhe pozicionin në të cilin ndodhen 
për momentin. Në mënyrë ideale, nuk duhet të ketë hapësirë boshe në dysheme.
Në nivelin tjetër, xhokeri zëvendëson fjalën e thënë "ndalo" duke përplasur duart dhe 
menjëherë thotë pjesët e trupit përmes të cilave lidhen pjesëmarrësit; për shembull, 
"vesh me pëllëmbë" ose "bërryl me gju" që do të thotë që pjesëmarrësit bëjnë kontakt 
fizik me njëri-tjetrin përmes këtyre pjesëve të trupit. Udhëzimet për "pjesët e trupit" mund 
të zëvendësohen me numër i përplasjeve të duarve, që shënon numrin e njerëzve në një 
nëngrup që duhet të organizohen menjëherë pasi të dëgjojnë duartrokitjen, duke pritur 
udhëzime për formacionin që duhet të bëjnë së bashku, me trupat e tyre (p.sh. "Kulla e 
Ajfelit", "Helikë", "Karrige", "Elefant", "Aeroplan", etj.).

Në online adaptimin, kjo lojë kolektive kthehet në ushtrim individual: megjithatë, edhe në 
një online format, pjesëmarrësit duhet të kenë parasysh idenë dhe qëllimin fillestar të 
lojës (përkatësisht të pushtojnë hapësirën me trupin e tyre, të ndjejnë ritmin e të tjerëve 
në grup dhe për të sinkronizojnë ritmin e tyre me ritmin e grupit, të bashkëpunojnë me 
pjesëmarrësit e tjerë). Në adaptimin në Internet, secili pjesëmarrës pushton hapësirën që 
ka (në shtëpi ose zyrë, para kamerës) duke lëvizur trupin e tij. Në sinjalin "Stop", ata duhet 
të pushtojnë sa më shumë hapësirë me trupin e tyre; në sinjalin me përplasjen e duarve 
dhe udhëzimet për pjesët e trupit, pjesëmarrësit duhet të vendosin kontakt me këto pjesë 
të ndryshme të trupit të tyre. Ndërsa zhvillohet ushtrimi, xhokeri duhet të rrisë bastin dhe 
ta bëjë atë fizikisht më sfidues për pjesëmarrësit, duke rritur ritmin e lëvizjeve ose çiftimin 
e pjesëve të trupit që nënkupton një pozicion të trupit që është më e vështirë për tu 
mbajtur dhe / ose ekuilibruar.
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Njohim atë që shohim në "Çfarë ka ndryshuar?"

Temat kryesore: Shkathtësi për të vërejtur dhe mbajtur mend ato që janë parë
Madhësia e grupit: çfarëdo (punë në çifte)
Kohëzgjatja: 10 min.
Rekuizita: nuk ka
Udhëzime: 
Në punën me prezencë fizike, kjo lojë luhet në 2 nën-grupe, të formuara në 2 rreshta të 
kthyera njëri përballë tjetrit dhe duke u vëzhguar. Pastaj kthehen me shpinë dhe 
ndryshojnë disa detaje në pamjen e tyre, pas së cilës kthehen përballë tjetrit dhe shihen, 
secili duhet të kuptojnë se cilin element ka ndryshuar personi përballë. Në online 
adaptimin, kjo lojë luhet në çifte, në online dhoma të veçanta. Në vend që t’i kthejnë 
shpinën njëri-tjetrit pasi të vrojtojnë partnerin e tyre, në versionin online, partnerët mund 
të mbyllin sytë ndërsa ndryshojnë detajet e pamjes së tyre.

Loja pasqyrë

Temat kryesore: Shkathtësi në vëzhgim, koordinim dhe bashkëpunim
Madhësia e grupit: çfarëdo (punë në çifte)
Kohëzgjatja: 10 min.
Rekuizita: nuk ka
Udhëzimet: Të ndarë në çifte, në online dhoma të veçanta, pjesëmarrësit luajnë lojën 
Pasqyrë. Njëri prej tyre është subjekti "A", tjetri është reflektimi "B". "A" - subjekti bën një 
seri lëvizjesh, përfshirë lëvizjet trupore dhe ndryshimet e shprehjeve të fytyrës që 
reflektimi i partnerit të tij / saj "B" duhet të kopjojë në detajet më të vogla. "A" duhet të jetë 
i kujdesshëm mos bëjë lëvizje të papritura që do të ishte e pamundur të ndiqen. Ideja 
është që të arrihet sinkronizimi i përsosur i lëvizjeve midis A dhe B, që do të thotë se 
bashkëpunimi midis partnerëve është i detyrueshëm. Në rastin ideal, një vëzhgues i 
jashtëm nuk mund të tregonte se cili prej tyre ishte udhëheqës dhe cili pasues.
Në versionin online loja mund të zgjatë një kohë derisa partnerët të harmonizohen çfarë 
është majtas, çfarë djathtas (sepse njëri mund të përdorë kamerën e përparme dhe tjetri 
kamerën e pasme). Kjo tingëllon më lehtë (përmes provës dhe gabimit) sesa është në të 
vërtetë.
 
Memoria e shqisave: Kujtimi i së djeshmes 

Temat kryesore: Përdorimi i shqisave për të rikthyer kujtesën
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: 20-30 min.
Rekuizita: nuk ka
Udhëzimet: Aktorët duhet të ulen të qetë në karrige, plotësisht të relaksuar. Ngadalë, ata 
duhet të lëvizin secilën pjesë të trupit me radhë, duke u përqendruar vetëm në atë pjesë, 
veç e veç. Sytë mbyllur. Pastaj xhokeri fillon t'i inkurajojë ata të kujtojnë gjithçka që ka 
ndodhur një natë më parë, para se të shkojnë në shtrat. Çdo detaj duhet të shoqërohet me 
ndjesi trupore, shije, erë, ndjesi prekëse, forma, ngjyra, modele, thellësi, tinguj, ton, 
melodi, zhurmë, etj. Aktorët duhet të bëjnë një përpjekje të veçantë për të kujtuar ndjesitë 
e tyre trupore dhe të përpiqen t'i përjetojnë përsëri. Për të lehtësuar punën vetes, ata 
duhet të përsërisin lëvizjet e trupit. Për shembull, nëse ka ngrënë diçka natën e kaluar, 
atëherë lëviz buzët, gjuhën, gojën dhe përpiqet të shprehë shqisën për nuhatje, etj. Nëse 
mendon për dushin, atëherë shprehja e trupit dhe ujit dhe lëkurës dhe aroma bëhen më 
të qarta, ose nëse është ecja që ka bërë, atëherë lëvizjet e muskujve të këmbëve ose 
thembrave, etj.
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Pas kësaj, xhokeri vazhdon të pyesë. Tani ai u kërkon aktorëve të kujtojnë se çfarë u ka 
ndodhur atë mëngjes: si u zgjuan, nëse i zgjoi ndokush, zhurma e alarmit, zëri i personit, 
nëse dikush tjetër i zgjoi, të gjitha detajet e dhomës ku fjetën, sallën për mëngjes, ngjyrat, 
zhurmat, tingujt ...
Më pas pyet për mjetet e transportit që ata përdorën - metro, autobus, taksi, makinë, për 
shokët e tyre të udhëtimit, tingullin e mbylljes së derës, etj. ... Më në fund, mbërritja e tyre 
në këtë "hapësirë për bisedë" në të cilën ndodhen - kë panë së pari; zërin e të cilit ata e 
dëgjua të parin; të japin përshkrim shqisor të dhomës dhe njerëzve në të. Hapni sytë, bëni 
krahasim.

Zbatimi i lojërave dhe ushtrimeve të TSH-së, në funksione të ndryshme 
që lidhen me punën në grupe dhe menaxhimin e dinamikës së grupeve

Meqenëse hapësira e sigurt është një nga kërkesat themelore për punën në grup në 
kontekst teatror edukativ, një gamë e tërë lojërash dhe ushtrimesh synojnë të sigurojnë 
hapësirë të sigurt, përmes prezantimit të pjesëmarrësve, vendosjes së rregullave 
themelore, ushtrime për ngrohje, argëtim dhe ndarje. Gjatë gjithë procesit, hapësira e 
sigurt ruhet dhe thellohet dhe zgjerohet më tej duke fituar besim, komunikim dhe 
bashkëpunim brenda grupit si bazat kryesore për punën në ekip drejt një qëllimi të 
përbashkët - performancat në TSH. Më poshtë janë detajet dhe përshkrimet e lojërave dhe 
ushtrimeve specifike, si dhe këshilla dhe truqet se si ato zbatohen për qëllime specifike të 
procesit në grup, duke përfshirë edhe adaptimet për online.

Shkrimi i emrit me ndihmën e trupit

Temat kryesore: ngrohja, energjizimi i pjesëmarrësve, dinamizimi i disa shqisave
Nën-tema: memorizimi i emrave në grup
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: 5- 10 min.
Rekuizita: nuk ka
Udhëzimet: Xhokeri u thotë pjesëmarrësve "Shkruani emrin tuaj" me ndihmën e pjesëve 
të trupit (5 min.) Personi i parë që e shkruan e thotë emrin e pjesëmarrësit tjetër, tjetri 
vazhdon dhe e shkruan emrin me trupin dhe kështu deri te pjesëmarrësi i fundit. 

Çohuni, uluni, majtas, djathtas

Temat kryesore: zgjimi i trupit dhe shpirtit, energjizimi i pjesëmarrësve për punën e 
ardhshme më të thellë 
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: 10 min.
Rekuizita: nuk ka
Udhëzime: Moderatori fton të gjithë aktorët / pjesëmarrësit të ndjekin udhëzimet që ai / 
ajo do të thotë gjatë ushtrimit. Para fillimit të aktivitetit, moderatori shpjegon kuptimin e 
udhëzimeve, të cilat janë:

Çohu - të gjithë çohen.
Uluni - të gjithë ulen në karrige; 
Majtas - lëvizni duart në të majtë; 
Djathtas - lëvizni duart në të djathtë;
Lart - Ngrini duart sikur të përpiqeni të kapni tavanin; 
Poshtë - prekni dyshemenë;
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Shkundni - vendosni duart në lartësinë e shpatullave dhe shkundni ato;
Përqafim - përqafohuni. 
Moderatori tregon udhëzimet dhe aktorët / pjesëmarrësit i ndjekin ato. Kjo mund të 
përsëritet disa herë, duke kombinuar udhëzime të ndryshme. Në një moment, moderatori 
shpjegon se nga ai çast e tutje, "rregullat" ndryshojnë.
Kur lehtësuesit thonë "Çohu - të gjithë ulen. Ulu- do të thotë - çohu.
Kur lehtësuesit thonë Majtas - të gjithë lëvizin duart e tyre djathtas. Kur moderatori thotë 
djathtas - të gjithë lëvizin duart majtas.
Kur thotë Lart - kjo do të thotë poshtë (të gjithë prekin dyshemenë). Kur moderatori thotë 
Poshtë - të gjithë ngrenë duart.
Kur thotë Shkund, kjo do të thotë përqafim, kur do thotë Përqafim, kjo do të thotë Shkund.
Shënim për moderatorin: Mos e ndryshoni çdo rregull në të njëjtën kohë. Vendosni 
rregullat e reja një nga një, në mënyrë që pjesëmarrësit të ndjekin ndryshimet. Gjithashtu 
mund të shpikni udhëzime të reja që përfshijnë shprehje të fytyrës, për shembull: fytyrë të 
trishtuar dhe fytyrë të lumtur.

E marr topin

Temat kryesore: ushtrim për ngritjen e atmosferës, lojë zbavitëse
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: 10 min.
Rekuizita: nuk ka
Udhëzime: Ushtrim argëtues dhe i shpejtë ku i gjithë online grupi është në lëvizje. Një 
person udhëheq duke thënë disa fjali dhe lëvizje, të tilla si: E marr topin, ndërsa tregon 
sikur mbaj topin me të dy duart dhe grupi përsërit fjalinë - e marr topin.
Udhëheqësi: E marr topin, duke treguar sikur e mban topi me të dy duart dhe të tjerët 
përsërisin fjalinë dhe lëvizjen menjëherë pas: E marr topin.
Udhëheqësi: E vendos këtu, duke treguar shpatullën. Grupi përsërit: E vendos këtu ...
Udhëheqësi: Luaj me topin, (përsërit lëvizjen sikur luan me shpatullën me topin) ...Grupi 
përsërit: Luaj me topin. 
Udhëheqësi: përsërit me një ton më të lartë: Luaj me topin. Grupi: Luaj me topin ...
Udhëheqësi: E marr topin (mendohet  nga shpatulla) ... Grupi përsërit: E marr topin ... 
Udhëheqësi: E vendos këtu (tregon këllkun) Grupi përsërit: E vendos këtu. 
Drejtuesi: Luaj me top (duke bërë lëvizje me këllkun) Grupi përsërit: Luaj me top. 
Udhëheqësi: E marr topin (nga këllku) Grupi përsërit: E marr topin ... 
Udhëheqësi: E vendos këtu (tregon kokën). Grupi përsërit: E vendos këtu ...
Udhëheqësi: Luaj me top (lëviz kokën sikur e godet topin) Luaj me top.
Udhëheqësi: E marr topin (nga koka) Grupi përsërit: E marr topin ... 
Udhëheqësi: E hedh topin. Grupi përsërit: E hedh topin.

Dritarja Johari (aktivitet / lojë)

Temat kryesore: Njohja e vetvetes, komunikimi  
Nën-temat: Dhënia dhe marrja e reagimeve, hulumtimi i identitetit, ndërtimi i 
ndjeshmërisë (empatisë)
Madhësia e grupit: çfarëdo
Kohëzgjatja: 20 - 40 min.
Formati i performancës: Ndërveprim përjetues, introspeksion 
Rekuizita: nuk ka
Udhëzimet: Kopjoni faqen për Johari dritaren (Johari Window), ose ndani ekranin dhe 
shënoni gjithçka përveç "Hapur, E verbër, E fshehur, E Panjohur" ("Open, Blind, Hidden, 
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Unknown"). 
Udhëzime nga moderatori: Duke iu referuar diagramit të letrës, shpjegoni secilin katror 
(shih shpjegimin më poshtë), duke dhënë shembuj të asaj që mund të ketë në secilën 
fushë. Plotësoni emrin e secilit katror ndërsa kaloni shpjegimin. Pasi të keni identifikuar 
katroret, ftoni një vullnetar të "qëndrojë" (e lusni vullnetarin të imagjinojë se qëndron në 
kuti) në secilën kuti dhe të punojë me mendim për secilin katror me mbështetjen e grupit 
dhe moderatorit. Shihni shpjegimet dhe renditjet e mëposhtme:
1) Hapur:
 a) Udhëzim për vullnetarin: “Thoni diçka që dini për veten tuaj dhe atë që të  
  tjerët dinë për ju. Për shembull: "Unë kam flokë kaçurrela". Pasi vullnetari të  
  përgjigjet,
 b) Konfirmoni me pjesëmarrësit e tjerë se ata tashmë e kanë ditur këtë për  
  vullnetarin. Nëse është diçka që ata nuk e dinin, kërkoni nga vullnetari të  
  provojë përsëri.
2) E fshehur:
 a) Udhëzim për vullnetarin: “Thoni diçka që dini për veten tuaj dhe për të cilën  
  nuk mendoni se dikush në grup e di. Për shembull: "Sporti im i preferuar  
  është futbolli". Pasi vullnetari të përgjigjet,
 b) Konfirmoni me grupin se ata nuk e dinin këtë rreth vullnetarit. Nëse e kanë  
  ditur, kërkoni nga vullnetari të provojë përsëri.
3) E verbër:
 a) Udhëzim për pjesëmarrësit: “Mundohuni të përmendni diçka rreth vullnetarit  
  për të cilin ai / ajo mund të mos jetë i/e vetëdijshëm/e për momentin. Për  
  shembull:ai / ajo është kuzhinier i shkëlqyeshëm. Pas çdo supozimi,
 b) Konfirmoni me vullnetarin se për këto informacione deri tani nuk ka qenë i  
  vetëdijshëm se i kanë ditur prej më parë. Nëse është diçka tashmë e dimë,  
  kërkoni grupit të provojë përsëri.
4) E panjohur: Në këtë katror është më e vështirë të zbulosh diçka të re për vullnetarin.  
  Ndoshta nuk do të mund të identifikoni asgjë, por kaloni disa minuta duke  
  shqyrtuar mundësitë.
  a) Udhëzim për pjesëmarrësit: “Të shohim nëse mund ta ndihmojmë  
   [vullnetarin] të kuptojë diçka për të cilën ai ose ajo mund të mos jetë në  
   dijeni  për momentin - diçka që gjithashtu nuk e dimë as ne. Mënyra e  
   vetme për ta arritur atë është të bëni pyetje."
  b) Inkurajoni grupin të bëjë pyetje në lidhje me qëllimin, objektivat (p.sh.,  
   Pse punoni punën që po bëni) ose për gjërat që i pëlqen / nuk i pëlqen,  
   etj. Qëllimi është të arrijmë në një pikë ku vullnetari do të mund të  
   nxjerrë konkluzione për veten për të cilin paraprakisht nuk ka qenë i  
   vetëdijshëm.
Zbulimi: Kjo mund të funksionojë shumë mirë për inicimin e një moduli mbi 
ndërgjegjësimin kulturor, komunikimin / informacionin kthyes ose vetë-njohjen.

Praktika: Kjo funksionon veçanërisht mirë si mundësi për të praktikuar aftësitë për 
informacione kthyese (veçanërisht në katrorin "Verbër"). Katrorë "E panjohur" lejon 
gjithashtu më shumë vetë-njohje përmes pyetjeve të thella dhe dëgjimeve.

Variacione: Nëse koha lejon, ndani grupin në grupe të vogla me 3-5 persona dhe ftoni ata 
që të kalojnë me radhë nëpër një proces të ngjashëm me njëri-tjetrin. Ata mund të 
përdorin rrjete tokësore ose thjesht t'i referohen diagramit të flip grafikut dhe të bisedojnë 
për secilin katror.
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Debrifing: Përveç 3 pyetjeve standarde, gjithashtu mund të pyesni:
- Çfarë ju befasoi?
- Çfarë mësove për moshatarët tënd?
- Cila ishte sfida juaj më e madhe?
- Si u ndiet në secilin katror? Çfarë ishte e lehtë? Çfarë ishte vështirë? Pse? 

Prezantim përmes objektit 

Temat kryesore: njohja e vetvetes, vetë-zbulimi, vetë-përfaqësimi
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: 20-30min
Rekuizita: sende të ndryshme, çfarëdo qoftë
Udhëzime:
Udhëzime për skenën: Secili pjesëmarrës duhet të gjejë një ose dy objekte përreth. 
Udhëzime: Secili pjesëmarrës prezanton veten përmes temës. Ata kanë 5 minuta kohë 
për t'u përgatitur (të zgjedhin sipas intuitës, të eksplorojnë objektin, të mendojnë për të 
dhe karakteristikat e tij, materialin nga i cili është bërë dhe si ai lidhet me to; në fund të 
bëhen ai objekt / përmes objektit të përfaqësojnë veten e tyre). Qëllimi: prezantim më i 
thellë i vetes përpara grupit, përmes projeksionit.
Për shembull: - Përshëndetje, unë jam Xhon dhe fjala që më përshkruan më mirë është 
shkëndijë! Objekti im është  çakmak / llambë / gur. Besoj se objekti im sqaron pasionin tim 
për jetën, dëshirën time për të mësuar dhe eksploruar dhe kjo është arsyeja pse zgjodha 
fjalën shkëndijë dhe çakmak për të përshkruar më mirë veten time.
Shënim për moderatorin: Moderatori, nëse është e nevojshme, mund të inkurajojë 
pjesëmarrësin me pyetje që shpjegojnë lidhjen e objektit me personin në mënyrë që të 
nxisë diskutim më të thellë.
 
Lojë- histori për emrin

Temat kryesore: vetë-zbulimi, vetë-prezantimi, ndërtimi i ekipit përmes artit, dramës, 
këndimit
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: 20-30min (në varësi të madhësisë së grupit)
Rekuizita: nuk ka
Udhëzime: Secili pjesëmarrës duhet të mendojë për historinë pas emrit të tij.
Udhëzime nga moderatori: Ndani grupin në të paktën 3-4 pjesëmarrës. Ata mund të jenë 
në dhoma të ndryshme në ZOOM ku të gjithë do të tregojnë historinë rreth emrit të tyre, 
kush u ka dhënë emrin (nëse e dinë / mbajnë mend), nëse ka ndonjë kuptim, sa i 
zakonshëm është, nëse njerëzit kanë vështirësi në shqiptim ose të mbajnë mend emrin e 
tyre, a u pëlqen, a përballen me ndonjë vështirësi / mospëlqim në kontekste të caktuara 
për shkak të emrit të tyre etj.
- Pasi të gjithë kanë ndarë historitë e tyre, grupi duhet të vendosë / votojë për   
 historinë më të mirë që kanë dëgjuar 
- Pasi të kenë zgjedhur historinë më të mirë, ata duhet të krijojnë shfaqje, dramë,  
 këngë, poezi ose thjesht ta tregojnë atë në mënyrë që të paraqesin historinë pasi të  
 kthehen në seancën plenare.
- Prezantimet mund të përfshijnë skena, tinguj, tregimin e storjes
- Kthehu në seancën plenare, secili grup ndan një histori të emrit përmes   
 prezantimeve krijuese: audio, këngë, skenë, etj.
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Marrëdhënia me karrige

Temat kryesore: fizikaliteti, shqisat
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: 10-20min 
Rekuizita: karrige
Udhëzime: Aktorët / pjesëmarrësit eksplorojnë funksionet e ndryshme të karriges. Ata 
duhet të mendojnë të paktën 10 mënyra të përdorimit të karriges, të përdorin imagjinatën 
e tyre dhe ta transformojnë karrigen në: tavolinë, partner, kapelë ose çfarëdo që do tu vijë 
në mendje dhe ta demonstrojnë të njëjtën gjë.

Improvizim

Temat kryesore: improvizim, kreativitet
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: /
Rekuizita: nuk ka
Udhëzime: Grupi harton skenën e improvizimit, përcakton situatën, protagonistët, 
marrëdhëniet midis aktorëve, vendin dhe kohën. Dy ose më shumë njerëz interpretojnë 
skenën (dialogun) duke improvizuar. Të tjerët mund të shkruajnë fjalë të caktuara në 
opsionin për bisedë (chat) që aktorët do të duhet t'i përdorin në shfaqjen e tyre. Emocionet 
mund të regjistrohen gjithashtu në 'chat', që do të jetë detyra e interpretuesve ta aktrojnë.

Imagjinoni kërcimin tuaj 

Temat kryesore: ngrohje, energjizimi i disa shqisave 
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: 10 min.
Rekuizita: nuk ka
Udhëzime: Aktorët / pjesëmarrësit ulen në karriget e tyre. Muzika luan përmes opsionit 
Sound Sharing. Lehtësuesit u thonë të relaksohen, të mbyllin sytë dhe të marrin frymë 
thellë, disa herë. Kur grupi është i relaksuar, moderatori u thotë të imagjinojnë se po bëjnë 
lëvizje vallëzimi, vallëzojnë në muzikën që dëgjojnë. Në një moment, moderatori jep 
udhëzime të gjithë të përcaktojnë një koreografi të thjeshtë të përbërë nga 3 lëvizje të 
lidhura.
Në pjesën e dytë të ushtrimit, pasi aktorët / pjesëmarrësit të kenë sajuar koreografinë, 
moderatori i fton ata të kryejnë lëvizjet "live". Vijon prezantimi i koreografive.
Shënim për moderatorin: Është e rëndësishme që të gjithë të kenë hapësirë të 
mjaftueshme të lëvizin dhe të kërcejnë. 

Këndojmë ndërsa bie shi

Temat kryesore: ushtrime për ngrohje dhe argëtim; dinamizimi i disa shqisave; krijimi i 
një konteksti në të cilin pjesëmarrësit mund të jenë të lëvizshëm, të relaksuar dhe ku 
mund të lejojnë të jenë çamarrokë
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: 10 min. 
Rekuizita: nuk ka
Udhëzime: Zakonisht kryhet me ecje në rreth të madh, në versionin online, pjesëmarrësit 
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luajnë lojën secili në hapësirën e tyre, por me idenë dhe qëllimin për ta bërë atë në një 
rreth të madh. Këndohen 4 vargjet e para të këngës. Ndërsa 4 vargjet e para këndohen 
normalisht, xhokeri u tregon pjesëmarrësve se çfarë të bëjnë pas çdo refreni. Me 
prezantimin e secilit udhëzim të ri, udhëzimet e dhëna më parë mbeten gjithashtu të 
vlefshme. Udhëzimet e xhokerit janë si më poshtë:
- 1: "Kokën lart" (duart nën kokë), pastaj përsëri këndim i 4 vargjeve;
- 2. "Duart jashtë" (kokën lart, duart jashtë), pastaj përsëri këndim i të njëjtave 4 vargje;
- 3. "Prapanicën lartë" (kokën lart, duart jashtë, prapanicën lart), pastaj përsëri këndimi i të 
njëjtave 4 vargje;
- 4. "Gjunjët e bashkuar" (kokën lart, duart jashtë, prapanicën përpjetë, gjunjët të 
bashkuar), përsëri këndim

Prek blu 

Temat kryesore: ngrohja e trupit dhe mendjes, marrëdhënia trup-hapësirë, dinamizimi i 
disa shqisave, fokusi, prania dhe vigjilenca 
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: 10 min. 
Rekuizita: nuk ka
Udhëzime: Filloni me atë që moderatori thotë diçka të preket, për shembull, "prek blu" 
ose "prek diçka të ngrohtë". Pastaj, secili pjesëmarrës duhet të lëvizë dhe prekë diçka që 
është blu ose e ngrohtë. Kjo mund të jetë diçka në tavolinën e tyre të punës, diçka nga 
rrobat e tyre, ose diçka që duhet të shkojnë dhe ta gjejnë në raftin e tyre të librave. Personi 
i fundit që gjen një send të tillë duhet të zgjedhë veçorinë tjetër. 

Nëse dëshironi të vendosni pak frymë konkurruese në ushtrim, jepuni atyre 
pesëmbëdhjetë sekonda të gjejnë diçka, të prekin dhe eliminoni ata lojtarë që nuk arritën 
të gjejnë asgjë në kohë. Vazhdoni të luani dhe t'i bëni gjërat më të komplikuara ose të 
zvogëloni kohën derisa të mbetet vetëm një lojtar. Mund të jetë gjithashtu efektive 
përsëritja e disa raundeve të këtij ushtrimi gjatë punëtorisë për t'i mbajtur pjesëmarrësit 
gatishmëri!

Shtatë prekje dashurie 

Temat kryesore: Lidhje më e thellë dhe ndërtim i përparuar i besimit ndërmjet 
pjesëmarrësve; thyerja e izolimit, kapërcimi i frikës nga personi tjetër, ndihmë për 
pjesëmarrësit që të heqin tabutë kulturore thellë të rrënjosura, për prekjen e trupit (të tyre 
ose të dikujt tjetër) dhe të preken nga dikush tjetër
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: 15-20min 
Rekuizita: nuk ka
E rëndësishme të kihet parasysh: Kjo lojë, veçanërisht në seancë me prani fizike, bëhet 
pasi pjesëmarrësit të njihen mjaft mirë me njëri-tjetrin dhe pasi të vendosin një hapësirë 
të sigurt, rregulla themelore dhe atmosferë besimi në grup. Përfundimisht nuk është 
akullthyese dhe lojë fillestare për njoftim!

Udhëzime: Online përshtatja e lojës "7 prekje dashurie", e cila në punëtori me prani fizike 
bëhet me çifte, në nëngrupe, madje edhe në grup më të madh. Në online adaptimin, loja 
bëhet ushtrim individual pasi secili pjesëmarrës prek veten e tij. Megjithatë, edhe në 
formatin online, pjesëmarrësit duhet të kenë parasysh idenë dhe qëllimin origjinal të lojës 
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(p.sh. të thyejnë izolimin, të kapërcejnë frikën nga tjetri dhe tu ndihmojnë pjesëmarrësve 
të heqin tabunë nga prekja e trupit të huaj ose të prekesh nga një qenie tjetër njerëzore; 
nëse është e nevojshme, mund të përdoret gjithashtu si lojë për mësimin ndërkulturor, në 
këtë rast duhet të sigurohet kontekst i përshtatshëm - me theks të lojës në lidhje me 
ndryshimet kulturore kur bëhet fjalë për prekjen dhe ndjenjën e prekjes (disa kombe janë 
"më të prekshëm / prekës" krahasuar me Skandinavët ose Japonezët, për shembull)
 Pjesëmarrësit udhëzohen të mendojnë për 7 prekje të cilat do t'i bëjnë në trup, gjë që për 
ta paraqet shprehje e dashurisë. Këto prekje mund dhe duhet të jenë në pjesë të 
ndryshme të trupit: kokë, qafë, kraharorin, gjymtyrët, si dhe pjesën e përparme dhe të 
pasme të trupit. Çdo prekje duhet të ketë vendin / numrin e tij rendor. Pasi të zgjedhin dhe 
të vendosin se cilat janë 7 prekjet e tyre të dashurisë, moderatori i udhëzon të praktikojnë 
këto 7 prekje dashurie, një nga një, me radhë, duke përsëritur sekuencën disa herë. 
Moderatori u jep pjesëmarrësve aq kohë sa mendon se u duhet të mësojnë përmendësh 
sekuencën. Moderatori pastaj lëshon muzikë të këndshme dhe qetësuese (muzikë klasike, 
të themi Bah, është e përshtatshme për qëllimin) dhe i udhëzon pjesëmarrësit të gjejnë 
ritmin e tyre të lëvizjes që është në përputhje me ritmin e muzikës. Është shumë e 
rëndësishme që ata të gjejnë ritmin e tyre dhe të bëjnë ushtrimin "nga brenda jashtë", të 
mos e vëzhgojnë veten nga jashtë dhe të mos mendojnë "si duket lëvizja" ose "a është e 
bukur". Pasi të kenë përcaktuar ritmin, pjesëmarrësit mund të luajnë sipas ritmit të 
lëvizjeve dhe gradimin e intensitetit. Si rezultat, krijohet një pjesë e koreografisë: 
individuale (në versionin online) ose duo / grup (në versionin fizik).

Personazhe në lëvizje 

Temat kryesore: improvizim
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: /
Rekuizita: nuk ka
Udhëzime: Një aktor është para kamerës dhe bën aktivitete të ndryshme për të treguar 
nga vjen, çfarë bën dhe ku shkon. Të tjerët duhet të përpiqen ta kuptojnë atë me këto disa 
hapa:
- Personi sapo hyri nga rruga, 
- Gjendet në dhomën e pritjes, 
- Sapo do të nxjerrë dhëmb; 
- Vjen nga lokali,
- Gjendet në hollin e hotelit para se të ngjitet në dhomën e tij; 
- Del nga shtëpia e tij në mëngjes, 
- Gjendet në ashensor, 
- Sapo do të fillojë të punojë në zyrë, etj.

 
Ndërtimi i ndërlikimit 

Temat kryesore: ndërtimi i ekipit, punë në grupe
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: 10 min. 
Rekuizita: nuk ka
Udhëzime: Tregimi i historive si mënyrë të afrohen njerëzit, të ndërtojnë marrëdhënie 
dhe të ndihmojnë njëri-tjetrin. Rrathët me tregime i ndihmojnë pjesëmarrësit të zhvillojnë, 
sqarojnë dhe strukturojnë historinë që duan të krijojnë në mbështetje të grupit.
Bëni që i gjithë grupi në mënyrë virtuale të "formojnë rreth" në video thirrjen dhe filloni 
procesin kështu: Personi i parë fillon historinë me një fjali fillestare dhe një fjali tjetër të 
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paplotë. Për shembull: "Në ditëlindjen e 35-të të Xhonit, të gjithë miqtë dhe familja e tij 
janë mbledhur rreth dhomës së tij të ndenjes. Ai do të hyjë në shtëpi për befasinë, por 
atëherë..."
Tjetri plotëson fjalinë e mëparshme dhe shton një fjali tjetër të paplotë. Në këtë mënyrë, 
secili pjesëmarrës kontribuon në distancë derisa të gjithë të kenë kaluar radhën. Qëllimi 
është të zhvillohet histori e kuptueshme e rrumbullakosur deri në fund të lojës! Jo vetëm 
që tregimi i ngjarjeve i detyron ekipet të përdorin talentet e tyre krijuese, por gjithashtu i 
ndihmon ata të dëgjojnë njëri-tjetrin dhe të përmirësojnë bashkëpunimin në ekip.

Fytyrë qesharake 

Temat kryesore: forcimi i ekipit, punë në grup, fitimi i lehtësimit emocional
Madhësia e grupit: i gjithë grupi dhe në çifte 
Kohëzgjatja: 10 min. 
Aftësitë: pantomimë
Udhëzime: Hidhni fytyrën - por kini kujdes se në cilin drejtim fryn era :)
Grupi qëndron në rreth - ZOOM ka mundësinë të ketë të gjithë grupin në ekran. 
Moderatori u cakton numra pjesëmarrësve 1-15 që të jenë të vetëdijshëm për rendin e 
tyre. Personi i parë tregon fytyrën e tij dhe e lëviz përpara kamerës, duke lëvizur buzët, 
sytë, gjuhën, vetullat - gjithçka që mund të përdoret për të bërë një fytyrë groteske. Kjo 
mund të bëhet duke e fshehur fytyrën me duar dhe kur të jetë gati, hiqen duart dhe 
tregohet fytyra qesharake. Pastaj i gjithë grupi imiton fytyrën. Kur lojtari i parë e sheh këtë, 
kthehet në pozicionin neutral në mënyrë që të vazhdojë i radhës. Zakonisht kjo është mjaft 
argëtuese për të gjithë dhe grupi me të vërtetë relaksohet dhe lidhet në këtë mënyrë.

Shënim për moderatorin: Pjesën më të madhe të jetës sonë e kalojmë duke mbajtur të 
njëjtën shprehje të fytyrës. Kjo lojë na lejon të provojmë më shumë shprehje dhe të dalim 
nga zonat e rehatisë. Ndërsa kryejmë këtë aktivitet, bëhemi të vetëdijshëm për kufizimet 
dhe fleksibilitetin tonë.

Çfarë bën? 

Temat kryesore: Forcimi i ekipit
Madhësia e grupit: i gjithë grupi ose në çifte 
Kohëzgjatja: 15 min. 
Aftësitë: Zbatimi i kreativitetit, marrja e rreziqeve, spontaniteti, shprehja jo verbale, 
improvizimi
Udhëzimet: Mund ta luajmë këtë lojë në shumë mënyra - në çifte ose me të gjithë grupin. 
Një mënyrë është që grupi të qëndrojë në rreth dhe një lojtar të shkojë në qendër të rrethit 
dhe të fillojë të bëjë diçka. Kur bëhet e qartë se çfarë po bën ai / ajo, personi tjetër hyn 
spontanisht ose hyn me radhë. Është më mirë kur është spontane, por mund të ndodhë 
që vetëm disa njerëz të jenë aktivë në lojë, ndërsa të tjerët të mbesin të pasigurt. Opsioni 
kur jeni në ZOOM është të caktoni numrat e pjesëmarrësve në mënyrë që të gjithë të dinë 
saktësisht se kur të fillojnë. Moderatori duhet të inkurajojë të gjithë pjesëmarrësit të 
luajnë, dhe kjo mund të arrihet në shumë mënyra të ndryshme - dikush mund të ndjekë 
renditjen e rrethit ose ndonjë rend tjetër.

Kur futet lojtari tjetër brenda dhe pyet "Çfarë bën?!" Lojtari i parë i tregon atij gjënë e parë 
që do ti vijë në mend, në mënyrë të pa lidhur me veprimin që e shohim. Për shembull, nëse 
lojtari kreh flokët, mund të përgjigjet se po luan në piano. Ai / ajo do të fillojë të bëjë veprim 
(luan piano) derisa pjesëmarrësi tjetër ta pyesë çfarë bën. 
Për të ngrohur atmosferën dhe për të inkurajuar lojtarët të përgjigjen shpejt dhe në 
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mënyrë spontane - gjëja e parë që të vjen në mendje - kjo lojë zakonisht luhet me të 
vërtetë shpejt.

Sigurisht, nuk duhet të harrojmë se ky aktivitet mund të përdoret me grupe të ndryshme 
dhe se mund të rregullohet në mënyra të ndryshme, në varësi të qëllimit të vendosur nga 
moderatori. Kjo lojë "stërvit" aftësitë dhe lirinë e improvizimit, reagime të shpejta dhe 
spontane, shprehje joverbale dhe është shumë argëtuese, kështu që duhet të shkaktojë 
energji të mirë dhe të rezultojë me të qeshura në grup.

Për shkak të pamundësisë për ta bërë këtë aktivitet në mënyrë spontane në versionin 
online (vonesa në kohë dhe imazh, situata kur ka 3 ose më shumë njerëz aktiv në të njëjtën 
kohë, dhe atëherë nuk e dimë kë po shikojmë, diçka që do të zgjidhej lehtësisht në jetën 
reale), moderatori para kohe e bën renditjen e grupit. Kjo është vetëm në versionin online 
- në jetën reale do ta bënim lojën në rreth, me një person gjithmonë të jetë në mes dhe një 
tjetër që pyet dhe e bën veprimin.
Kjo lojë mund të luhet edhe në çifte (që kërkon reagime edhe më të shpejta dhe shumë ide 
të reja), dhe mund ta bëjmë atë në një frymë garuese- një çifte luan derisa të mos ketë më 
ide, derisa të ndalet dhe të mos mund të shpikë më ide të reja. 

Teatër me imazhe, ushtrime për përdorim dhe praktikë 

Teatri me imazhe është një nga teknikat e metodës Teatri i të Shtypurve, që përdoret më 
shpesh si pjesë e procesit të Teatrit Forum, një hap përpara drejt zhvillimit të skenave të 
forumit. Duke parë "Pemën e Teatrit të të Shtypurve" mund të shohim se teatri me imazhe 
është pjesë e trungut të pemës, së bashku me lojërat dhe Teatrin forum.

Burimi: 
http://www.forumoteatras.lt/en/methodics/augusto-boal-tree-of-the-theatre-of-the-oppr
essed-165.htm 

Imazhet e paraqitura në këtë formë teatri janë një seri imazhesh aktive të bëra me 
ndihmën e trupit (trupave) ose tablo që dinamizohen (ringjallen) në mënyra të ndryshme. 
Imazhi është një pjesë e rëndësishme e metodologjisë, e cila përfaqëson bazën (rrënjët) e 
Teatrit të të shtypurve, së bashku me zërin dhe fjalën.
Përcjellja e një mesazhi, ideje ose ndjenje përmes një imazhi kërkon thellim në thelbin e 
problemit. Duke vepruar kështu, nxirret pamja më e sinqertë e interpretuesit për këtë 
çështje, kapet në momentin e pikturës. Imazhet lënë hapësirë të mjaftueshme për 
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"lexime" të ndryshme nga shikuesi dhe për parashikime të përvojave personale. Për më 
tepër, ngjyrosja kulturore e pikturës shpeshherë është e pashmangshme, siç e konfirmoi 
vetë Augusto Boal duke eksploruar të njëjtat koncepte në kontinente dhe vende të 
ndryshme me përdorimin e Teatrit të Imazheve. Në pozicionin e trupit të interpretuesve, 
shprehjet e tyre të fytyrës, lidhja e tyre me hapësirën dhe interpretuesit e tjerë, mund të 
njihet lehtësisht konteksti shoqëror i komunitetit.
Megjithëse Teatri i Imazheve përdoret rrallë si një teknikë e veçantë, ai është një mjet 
shumë i dobishëm për të eksploruar qëndrimet dhe emocionet e njerëzve të përfshirë në 
procesin teatror. Mund të përdoret për të eksploruar tema shoqërore të tilla si shtypja, 
fuqia, diskriminimi ose cilat do tema të tjera për ndërtimin e paqes, si dhe për të mësuar 
se si të shohim me të vërtetë atë që shohim ("leximi" subjektiv dhe objektiv i imazheve).
Praktikuesit në Teatrin e të Shtypurve përdorin një gamë të gjerë ushtrimesh që mund të 
zbatohen në një larmi mjedisesh, individualisht ose në grupe. Imazhet e palëvizshme / 
skulpturat akoma mund të bëhen individualisht, në çifte ose në grupe, varësisht prej 
kuptimit dhe qëllimit të aktivitetit.
Një mënyrë për të përdorur Teatrin e Imazheve është t'u kërkohet nga pjesëmarrësit të 
bëjnë një skulpturë / imazh si një përgjigje individuale ndaj koncepteve të ndryshme që 
janë të rëndësishme për përpunim. Zakonisht, konceptet e para që hulumtohen janë 
arketipe (nëna, për shembull), por gjithashtu mund të përdoren koncepte që lidhen me 
drejtësinë shoqërore dhe paqen (të tilla si: konflikti, pushteti, shtypja, (pa) barazia, etj.). 
Zakonisht, studentët të rreshtuar në një rreth duhet të krijojnë imazhe fizike në përgjigje 
të një teme të caktuar dhe ata duhet ta bëjnë këtë shpejt, pa mendim paraprak.

Si të përdoret ushtrimi 'pasqyrë'? Shikoni video udhëzimin në internet në 
http://www.seeyn.org/elearning/mod/hvp/view.php?id=454&forceview=1 / 
https://www.youtube.com/watch?v=8Uw7ZTJENeA&feature=emb_title 

Një mënyrë tjetër për ta përdorur teknikën e teatrit të imazheve është që të ndahen 
grupet në çifte ose grupe më të vogla, ku një person, duke vepruar si skulptor, i formon të 
tjerët si statuja, duke përdorur vetëm teknikën e prekjes ose pasqyrimit (shih më shumë 
rreth ushtrimit - pasqyrë, në udhëzimin) Kjo bëhet pa përdorimin e fjalëve, vetëm përmes 
trupit.

Diskutimi që vijon pas prezantimit të imazheve është shumë i rëndësishëm dhe mund të 
jetë një hap i rëndësishëm drejt dinamizimit të imazhit, por edhe drejt krijimit të skenave 
të performancës / skenave  në teatrin e forumit. Përdorimi i kësaj metode online është një 
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sfidë, por është e realizueshme. Edhe pse puna në grupe nuk mund të zbatohet në një 
mjedis real, bota digjitale ofron mjete të tjera që mund të përdoren për të njëjtin qëllim 
(për shembull:
përdorimi i fotove). Teatri i Imazheve në Internet prapëseprapë mund të inkurajojë 
pjesëmarrësit të shprehin idetë, pikëpamjet dhe ndjenjat e tyre për çështje të 
rëndësishme.

Ushtrime për Teatrin e imazheve 

Imazhi i botës 
Temat kryesore: Eksplorimi i problemeve sociale, fizikaliteti, shprehja joverbale, përballja 
me ngjarjet fillestare të shtypjes
Madhësia e grupit: Çfarëdo 
Kohëzgjatja: 20-40min 
Rekuizita: nuk ka
Udhëzimet: Pjesëmarrësit janë me sy të lidhura. Pastaj moderatori thotë një fjalë dhe të 
gjithë bëjnë imazhin e tyre që përfaqëson atë fjalë. (p.sh. "shkollë") Imazhi përfaqëson 
mendimet, emocionet e tyre, gjëja e parë që u erdhi në mendje kur dëgjuan atë fjalë / 
koncept. Moderatori u thotë atyre të jenë pjesëmarrës aktivë dhe i inkurajon të jenë të 
çuditshëm dhe krijues në bërjen e imazheve. Moderatori gjithashtu u thotë 
pjesëmarrësve se ata mund të shpikin tregimin, por do të ishte më mirë nëse është e 
vërtetë dhe ata paraqesin historinë / mendimin / qëndrimin e tyre personal.
Moderatori numëron nga 5, dhe në 1 të gjithë hapin sytë dhe paraqesin imazhin e tyre. 
Dikush është i ftuar të "shkojë në mes" që ta bëjë imazhin e tij, të tjerët komentojnë duke 
dhënë komente objektive ("gjuri është i përkulur", "sytë janë të mbyllura", "gishti tregon 
drejt dyshemesë", etj.), Dhe vëzhgime subjektive (" ajo është e hutuar "," ai është i 
zemëruar "etj.) Në skenat e vëna online, ai që shfaq imazhin mund të shihet nga të tjerët, 
duke përdorur opsionin ZOOM - Reflektor për të gjithë.

Moderatori i kujton pjesëmarrësit të jenë të vetëdijshëm se ne i projektojmë përvojat 
personale në ato që shohim në figurë. Personi që paraqet imazhin nuk duhet të tregojë 
pjesën tjetër për kuptimin e imazhit të tij / saj / tyre.
Moderatori mund t'i thotë grupit të bëjë imazhe të fjalëve / temave të ndryshme. Disa prej 
tyre mund të jenë: teatër, dhunë, paqe, nënë, forcë, konflikt, dhunë, qyteti im / vendi / 
fshati / qyteti. Kur ndihem i fuqishëm / i pafuqishëm ...

Shënim për moderatorin: Ndërsa kryeni aktivitetin, është e rëndësishme të inkurajoni 
diskutimin duke bërë pyetje. Pyetjet e sugjeruara për diskutim:
- Çfarë shohim në imazhin?
- Çfarë paraqet imazhi?
- Si ndihet personi në imazh?
- Çfarë e hap këtë skulpturë / pikturë si pyetje?
- Si lidhet ky imazh me ndërtimin e paqes / shtypjes?
Këto pyetje mund të përdoren në çdo ushtrim të Teatrit të Imazheve.
 



33

Imazhi i familjes 

Temat kryesore: fizikalitet, hulumtim mbi problemet shoqërore, të shprehurit joverbal
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: 20-40min 
Rekuizita: nuk ka
Udhëzimet: Të ndarë në grupe, pjesëmarrësit kanë për detyrë të bëjnë një imazh për 
familjen. Përmes atij imazhi ata duhet të tregojnë marrëdhëniet midis anëtarëve të 
familjes, të paraqesin një ditë / situatë tipike në jetën e tyre. Pasi të kenë mbaruar 
përpunimin e imazheve, ata prezantohen. Në cilësimet në internet, ushtrimi mund të 
bëhet duke përdorur opsionin e dhomës së veçantë (për të ndarë pjesëmarrësit në grupe) 
dhe opsionin e kapjes së ekranit (një person në grup është "regjisori" dhe bën një foto të 
imazhit të marrë nga grupi). Imazhet / imazhet paraqiten në dhomën plenare.

Shënim për moderatorin: Është e mundur që grupet e vogla të paraqesin dhunë në 
familje, fuqinë e një anëtari të familjes mbi të tjerët, etj. Kjo mund të jetë një pikënisje për 
diskutimin e çështjeve të rëndësishme shoqërore dhe marrëdhëniet e fuqisë.
Variacioni: Ushtrimi gjithashtu mund të ketë ton qesharak dhe mund të përdoret për 
qëllime të ndryshme. Mund të përdoret si një ushtrim ngrohje nëse fasilitatori i thotë 
grupit të krijojë një familje me: lepuj, minj, mace, avokatë, mjekë, etj.

Imazh i përbashkët / lojë me bashkim pjesësh figure 

Temat kryesore: fizikalitet, shprehje joverbale, punë në grupe
Madhësia e grupit: Çfarëdo 
Kohëzgjatja: 30-50 min 
Rekuzite: nuk ka / pajisje (kompjuter) dhe ZOOM aplikacion
Udhëzimet: Të ndarë në grupe të vogla, pjesëmarrësit zgjedhin temën / historinë që i 
intereson dhe u zgjon pasionin. Së bashku ata krijojnë një imazh të përbashkët me 
ndihmën e trupave të tyre që e përfaqëson atë histori.
Një person në grup është "regjisor". Ai person drejton grupin dhe me sceenshot bën 
fotografi të imazhit të grupit. Disa nga temat që mund të hapen këtu janë: shtypja; 
ndërtimi i paqes; dhuna; shembuj konkretë të shtypjes nga komuniteti i tyre, etj.

Përfundimi i imazhit

Temat kryesore: fizikalitet, shprehje joverbale, punë në grupe
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: 20-40min 
Rekuizita: nuk ka
Udhëzimet: Një person bën skulpturë / pikturë. Tjetri vazhdon të krijojë një imazh të ri. Ky 
imazh është bërë në mënyrë që të plotësohet i mëparshmi, të bëhet një relacion, një 
histori... Personi i parë largohet, i dyti qëndron dhe një person i ri ftohet të bëjë imazh 
tjetër për ta përfunduar fotografinë që po paraqitet. Moderatori hap diskutim rreth 
imazheve, duke bërë pyetje të tilla si: çfarë është lidhja midis personazheve; ku zhviohet 
kjo situatë, etj.
Shënim për moderatorin: Në cilësimet e rrjetit, ky ushtrim mund të kryhet duke përdorur 
mjetin  'Spotlight for Everyone' e ZOOM. Mund të vini në dukje (spotight) personin që 
përfaqëson imazhin, ta hiqni nga qendra e vëmendjes (remove spotlight) dhe më pas të 
etiketoni një pjesëmarrës tjetër. ZOOM Pro ju lejon që njëkohësisgt të vini në qendwr tw 
vwmendjes shumë përdorues në të njëjtën kohë (në qendër të vëmendjes).
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Imazhe të lirisë dhe shtypjes 

Temat kryesore: fizikalitet, shprehje joverbale, punë në grupe
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: 20-30min 
Rekuizita: nuk ka
Udhëzimet: Secili pjesëmarrës paraqet një imazh të shtypjes. Kur secili paraqet 
fotografinë e tij, moderatori fton interpretuesit / pjesëmarrësit të krijojnë një imazh për 
lirinë. Në fund, të gjithë duhet të bëjnë një fotografi që përfaqëson një hap që duhet të 
hidhet në mënyrë që të mund të kalojmë nga shtypja te liria. Në fazën e fundit të 
ushtrimit, ata lidhin tre imazhet, duke rezultuar në një lloj koreografie. 

Fuqia nga 1 në 5 

Temat kryesore: vetë-realizimi, vetë-pozicionimi
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: 20 min 
Rekuizita: nuk ka
Udhëzimet: Çdo person merr një numër në një bisedë private. Ekzistojnë numra nga 1 në 
5, të cilët përfaqësojnë sasinë e fuqisë dhe statusin shoqëror të personit (1 - si niveli më i 
lartë i fuqisë; 5- niveli më i ulët i fuqisë dhe statusit në shoqëri). Pjesëmarrësit duhet të 
marrin në konsideratë se cili grup / individ ka atë nivel të fuqisë në shoqëri. Kur 
përcaktojnë një grup, ata duhet të marrin parasysh tingullin dhe lëvizjen që do të 
përfaqësonte atë grup.

Aktorët / pjesëmarrësit janë të ndarë në dhoma të veçanta online (në mënyrë të 
rastësishme) dhe kanë për detyrë të veprojnë në përputhje me statusin dhe fuqinë / 
pafuqinë e tyre dhe të kryejnë tingullin dhe lëvizjen që e kanë sajuar. Ata mund t'i ndjekin 
të tjerët dhe të krijojnë lidhje me ta dhe nëse mendojnë se duhet, ata mund t'i ndryshojnë 
lëvizjet dhe tingujt e tyre. 

Skulptura / Ushtrime për skalitje 

Ushtrimet e skalitjes përdoren shpesh si pjesë e procesit të teatrit të imazheve. Ka shumë 
variacione të ushtrimeve të skalitjes. Disa nga ato variacione janë:
1. Skulptor dhe argjilë. Pjesëmarrësit ndahen në çifte, në dhoma të veçanta online.  
 Njëri është skulptori dhe tjetri është argjila. Skulptori jep udhëzime për argjilën (ku  
 të lëvizë, si të vendoset). Udhëzimet mund të jenë verbale dhe të fytyrës (skulptori  
 mund të përdorë edhe opsionin 'chat'), por është e rëndësishme të mos   
 përmendim idenë e skulpturës që ata duan të bëjnë. Tema e skulpturës mund të  
 jetë një ndjenjë, një çështje sociale, etj.
2. Muzeu i skulpturave. Procesi i bërjes së skulpturës është i njëjtë si në ushtrimin e  
 mëparshëm (skulptor dhe argjilë), por këtu pjesëmarrësit janë të ftuar të tregojnë  
 skulpturat e tyre dhe t'i paraqesin ato në "muzeun e skulpturave". Ata mund të  
 krijojnë tregim që shpjegon skulpturën e tyre, historinë pas skulpturës, etj.
3. Shumë skulptorë skalitin një person. Pjesëmarrësit ndahen në grupe të vogla (në  
 dhoma të veçanta ZOOM). Një person është "argjilë" dhe të tjerët janë skulptorë,  
 ata përpiqen të sinkronizohen dhe ta bëjnë skulpturën me të njëjtën temë. Secili  
 duhet të kontribuojë në krijimin e skulpturës.
4. Një person bën shumë skulptura. Një person është skulptor dhe i skalit të tjerët në  
 një imazh të përbashkët. Pas kësaj, skulptori pozicionohet në imazhin. Ky ushtrim 
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shpesh përdoret për t'u zhytur në tregime dhe tema personale, ku skulptori tregon një 
tregim për shtypjen, një shembull personal ose tregim të njerëzve të tjerë që ai ose ajo i 
konsideron të rëndësishme dhe emocionuese.

Dinamizimi i imazheve 

Dinamizimi i imazheve është animimi i imazheve, duke përdorur një larmi teknikash, 
futjen e zërit dhe lëvizjen e imazhit, por gjithashtu duke zhvilluar marrëdhënie midis 
tblove individuale. Dinamizimi ndihmon interpretuesit të thellohen në çështjen shoqërore 
me të cilën merren; shërben si një hap drejt zhvillimit të skenave të forumit dhe si një 
ushtrim për zhvillimin e karakterit. Mund të bëhet në shumë mënyra:
1. Pasi secili interpretues / pjesëmarrës të ketë krijuar fotografinë e tij individuale, dy  
 ose më shumë njerëz ftohen të ndajnë fotografitë e tyre në qendër të rrethit. Në  
 këtë mënyrë ata bëjnë një tablo grupi, e cila mund të dinamizohet duke shtuar  
 tinguj dhe lëvizje.
2. Një person ose grup krijon imazh, dhe pjesa tjetër e interpretuesve mund të   
 shtojnë tinguj në imazhin. Ata zakonisht mund ta bëjnë këtë duke hyrë në skenë,  
 duke goditur interpretuesin mbi supe dhe duke thënë fjalën që personazhi e thotë  
 në skenë ose e mendon në situatën e dhënë.
3. Një person ndan imazhet e tij në një rreth, dhe të tjerët mund të lidhin duke bërë  
 imazhet e tyre në krahasim me imazhin e artistit.
4. Secili personazh në imazh kërkohet t'i flasë me zë të lartë mendimet e tij pa lëvizur  
 për 30 sekonda. Kjo mund t'i ndihmojë pjesëmarrësit / interpretuesit të kuptojnë  
 personazhet e tyre dhe rolin e tyre në skenë / imazh.
5. Secili personazh në fotografi kërkohet të prodhojë një tingull të përsëritur dhe të  
 bëjë lëvizje mekanike. Moderatori mund të luajë rolin e "dirigjentit", i cili mund të  
 "kyçë" dhe "shkyçë" secilin pjesëmarrës duke i trokitur mbi supe. Kur janë të   
 "kyçur", pjesëmarrësit vazhdimisht përsërisin tingullin dhe lëvizjen e tyre.
6. Performuesit në skenë duhet të lëvizin ngadalë për të shprehur dëshirat e   
 personazheve të tyre.
7. Performuesit që paraqesin një imazh të një lloj shtypjeje ftohen të krijojnë "imazhin  
 e dëshiruar", një imazh ku shtypja nuk ekziston. Më vonë, ata duhet të bëjnë një  
 fotografi që është një hap midis këtyre dy fotove, duke iu përgjigjur pyetjes: Çfarë  
 duhet bërë për të arritur këtë "imazh të dëshiruar"? Në fazën përfundimtare të  
 ushtrimit, pjesëmarrësit / interpretuesit paraqesin të gjitha imazhet (3) në të njëjtën  
 kohë, duke u përpjekur të bëjnë lëvizje të papenguara nga imazhi i parë (imazhi i  
 shtypjes) te i fundit (imazhi i dëshiruar).
8. Bërja e një kënge nga perspektiva e protagonistit dhe / ose shtypësit të imazhit  
 mund të jetë një nga mënyrat e dinamizimit të imazheve (duke i bërë ato "të gjalla"),  
 ku pjesëmarrësit / interpretuesit mund të futen më thellë në personazhet dhe  
 dëshirat, motivet e tyre, etj. Pjesëmarrësit mund të bëjnë këngë duke përdorur  
 teknika të ndryshme:
 - Stili i lirë. Pjesëmarrësve / interpretuesve u jepet detyra e përgjithshme për  
  të bërë një poezi nga këndvështrimi i karakterit të tyre ose nga    
  këndvështrimi i ndonjë personazhi. Poezia mund të jetë e çdo zhanri.
 - Shkrimi i këngës duke përdorur skicë / ritëm. Moderatori mund të sigurojë  
  skicën e këngës për pjesëmarrësit dhe ata ta zhvillojnë më tej atë.
 - Trup i jashtëzakonshëm. Një metodë me të cilën bëhet një koleksion i fjalëve  
  në mënyrë kolektive. Secili pjesëmarrës / interpretues i shton përbërjes në  
  rend, ose duke ndjekur rregullin (p.sh. "mbiemër, emër, ndajfolje, folje, emër  
  mbiemër", si në "Rosa e gjelbër e këndoi ëmbëlsisht vajtimin e tmerrshëm")  
  ose kur është e lejueshme të shihet vetëm fundi i asaj që e ka shtuar personi  
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Udhëzuesi video për animimin e imazheve është në dispozicion në: 
http://www.seeyn.org/elearning/mod/hvp/view.php?id=455&forceview=1 dhe 
https://www.youtube.com/watch?v=A4LK3OZQ4Zk&feature=emb_title 

Gjetja e tregimeve / temave / pyetjeve 

Teatri i të Shtypurve (TSH) është fizik, sensual dhe pjesëmarrës. Gjetja e tregimit ndodh në 
një komunitet ku TSH përdor qasje të ndryshme për të të ardhur deri te tregimi që do të 
tregohet. Ai përfshin një sërë ushtrimesh të ndërmarra nga teknika të tilla si teatri i 
imazheve, teatri i gazetave, teatri i forumit, riprodhimi, teatri ne arsim, teatri në 
komunitet, terapia e dramës, teatri për zhvillim, etj.

Fasilitatori zakonisht përqendron grupin në efektet e dukshme, të përditshme të 
gjendjeve që lejojnë ekzistimin e problemeve dhe konflikteve. Duke përdorur teknika të 
ndryshme, ne analizojmë çështjet e konfliktit të theksuara nga pjesëmarrësit dhe krijojmë 
mënyra për t'i kryer/aktruar. Kur përdor Teatrin e Imazheve me qëllim për të gërmuar një 
tregim, xhokeri përdor skulptura të bëra nga trupat e pjesëmarrësve si imazhe shtypjeje, 
pastaj përdor ato asociacione dhe i lidh ato me kontekstin. Ose, xhokeri i përdor gazetat 
lokale për të treguar tregime specifike të shtypjes të pranishme dhe të rëndësishme në 
një komunitet të veçantë në atë kohë. Të gjitha teknikat e zhvilluara brenda kornizave të 
Teatrit të të Shtypurve tregojnë përmirësimin dhe zgjimin e të ashtuquajturve 
konkretizimi i të Shtypurve. (Pedagogjia e të shtypurve nga Freire)15   Me fjalë të tjera, 
në mënyrë që të merremi me shtypjen dhe aspekte të ndryshme të jetës, ne duhet disi të 
arrijmë vetëdijen për këtë shtypje dhe aftësinë për të parë mënyra për gjetjen e fuqisë për 
ta ndryshuar veten. Kjo krijon një mundësi për pjesëmarrësit e punëtorisë të artikulojnë 
një teatër interaktiv për çështje relevante dhe të krijojnë diçka me shumë shërbim për 
komunitetet e tyre. Shkurtimisht, trashëgimia e këtij lloji teatri tashmë është përmendur 
si zgjimi dhe metaksi i të shtypurve, aktorëve dhe / ose shikuesve. Qëllimi është që të 
përfshihemi në betejat e personazheve, tregimet e jetës reale, të cilat ne i njohim si 
luftimet tona. Jo për të thyer shtypjen, por për të krijuar një komunitet të shëndetshëm, 
siguri dhe paqe. 

15 Freir, PaoloP (2017): Pedagogjia e të shtypurve, Pinguin Books, Brazil
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Këtu është një shembull i një studimi të rastit: në vitin 2018, "Gjërat që dua t'i them, por 
kurrë s'do t'i them", u krijua në shkollën e mesme gjimnazin Druga në Sarajevë dhe zbatoi 
metodologjinë se si të formonte përfaqësim të një kërkimi anonim të kryer në shkollë.
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Një pjesë e madhe e njohurive nga të cilat doli teatri i të shtypurve u fituan gjatë punës në 
arsim. Grupi i teatrit rinor ReACT zhvilloi një sondazh anonim dhe së pari bëri një mjedis 
tre minutësh përmes vizitave në klasë që i frymëzoi nxënësit t'u përgjigjeshin tre pyetjeve 
themelore të sondazhit: "Çfarë do të thuash"? "Kujt doni t'ia thoni këtë?" "Pse nuk do ta 
thuash këtë?" Duke eksploruar këto pyetje të thjeshta, por intime, u krijua një shfaqje me 
mendime dhe dialogje duke filluar nga tema qesharake deri te temat dramatike, duke 
inkurajuar audiencën të reagojë dhe të mendojë më mirë për marrëdhënien tonë.

Shfaqja flet për një mësues i cili merr rolin udhëheqës në hulumtimin e problemeve të 
ndryshme për të cilët adoleshentët nuk guxojnë të flasin dhe 15 nxënës në skenë, që 
përfaqësojnë një klasë tipike. Kjo shfaqje përdori metodën e teatrit në forum, ku rolin e 
xhokerit e mori vetë mësuesi-aktor, i cili qysh në fillim komunikonte vazhdimisht me 
audiencën (prindërit, mësuesit, vëllezërit e motrat, anëtarët e komunitetit), të vetëdijshëm 
se roli i tij është të veprojë në mënyrë spontane, imagjinare dhe terapeutike në drejtim të 
lidhjes së aktorëve me audiencën dhe të formojë dialog që do të çonte në një zgjidhje të 
mundshme të çështjeve të ngritura në shfaqje. Disa nga çështjet e ngritura gjatë 
performancës ishin; homoseksualiteti, anoreksia, komunikimi i gabuar me prindërit, 
hendeku i brezave, problemet me mësuesit, mosrespektimi, varësitë, dhuna në familje, 
abuzimi.
Të gjitha pyetjet u hapën përmes monologjeve, dialogjeve dhe vendosjes së një atmosfere 
të ngrohtë midis aktorëve dhe mësuesit. Strategjitë për vlerësimin e forum teatrit janë të 
drejtuara nga konteksti dhe kanë të bëjnë kryesisht me dhënien e zërit pjesëmarrësve - 
aktorëve dhe spekt-aktorëve. Kështu, vlerësimi përqendrohet kryesisht në atë që 
interpretohet në vend të asaj se si zbatohet në mënyrë që të ketë efekt më të gjerë tek 
individët dhe komunitetet.

Më poshtë janë mjetet dhe disa shembuj konkretë të aktiviteteve që mund të përdoren në 
mënyrë efektive për të kërkuar histori shtypjeje në komunitetin e pjesëmarrësve:

Teatri i imazheve 

Teatri i imazheve (shih disa kapituj më sipër) është mjeti më i përdorur më së gjeri dhe më 
së shpeshti i TSH për adresimin e çështjeve me interes për pjesëmarrësit e sesioneve të 
TSH, përfshirë shtypjen e pranishme në komunitetin e tyre. Me prezantimin e Teatrit të 
imazheve, xhokeri jo vetëm që i pajis pjesëmarrësit me mjetet e TSH, por gjithashtu krijon 
kontekst dhe mjedis të sigurt për shfaqjen e temave dhe tregimeve. Edhe përmes 
imazheve fillestare, xhokeri mund të marrë një ide të qartë se cilat tema rikumbojnë fort 
me pjesëmarrësit e përfshirë dhe do të rikumbojnë me audiencën më të gjerë gjatë 
sesionit të teatrit në forum. Një gjë e rëndësishme për të mbajtur në mend gjatë procesit 
të gërmimit / gjetjes së tregimit është që pjesëmarrësit duhet të kujdesen vërtet për 
temën / tregimin, qoftë personale apo jo; ata duhet të tregojnë respekt, sepse megjithëatë 
është histori personale e dikujt dhe ata duhet të tregojnë ndjeshmëri. Për shembull, 
veprimtaria "Imazhi i botës" e përshkruar më sipër në kapitullin 9. Teatri i imazheve mund 
të përdoret për të gjetur tema dhe tregime që janë të rëndësishme dhe jehojnë te 
pjesëmarrësit dhe komuniteti. Xhokeri mund të prezantojë fjalët / temat e mëposhtme 
ndërsa bën ngrohjen e pjesëmarrësve:
Fjalët / temat: teatër, paqe, nënë, pushtet, konflikt. Pastaj xhokeri / fasilitatori paraqet fjalë 
shtypjeje. Pjesëmarrësit marrin imazhet e tyre, dhe xhokeri / fasilitatori fotografon 
ekranin (screenshot) me imazhin e secilit (në varësi të madhësisë së grupit, xhokeri e ndan 
grupin në nëngrupe dhe i ndan ata në dhoma online të veçanta ose bën aktivitetin në 
grupin plenar); atëherë xhokeri / fasilitatori bën një mozaik të pamjeve të ekranit dhe i 
ndan me të gjithë ndërsa i analizon së bashku.
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Analiza e imazhit (vazhdim): Një temë e re u jepet pjesëmarrësve, p.sh. "Lufta" ose "Teatri" 
dhe secili pjesëmarrës bën imazhin e tij. Fasilitatori pyet: Çfarë mund të përfaqësojë ky 
imazh? A është metaforë? Çfarë ndjenje po shpreh personi? (Kini parasysh se rrallë mund 
t'i shohim gjërat me objektivitet. Gjëja më e rëndësishme është që imazhi të bëjë një 
tërësi, duke treguar të gjithë përvojën me shkollën, luftën, etj. Kjo është një mënyrë për të 
prezantuar botën e brendshme). Imazhet mund të ndihmojnë të sugjeroni gjëra dhe tema 
që nuk mund t'i shprehim me fjalë; kështu Teatri i imazheve ndihmon shumë. Gjithashtu 
mund t'i sigurojë personit një strategji për të zbuluar se si ndihet. Personi, imazhi i të cilit 
është duke u analizuar do të mësojë. Ashtu si të gjithë të tjerët.
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Një mënyrë tjetër për të ardhur deri te tregimet e shtypjes është duke kërkuar dhe 
eksploruar simbolet e shtypjes. Më poshtë vijon një shembull konkret i veprimtarisë në 
atë drejtim:

Simbol i shtypjes

Temat kryesore: Shtypja dhe pushteti
Madhësia e grupit: çfarëdo 
Kohëzgjatja: 30-40min
Rekuizita: fletë letre, laps / stilolaps
Udhëzimet:  (hyrje në temën e shtypjes)
1. Fasilitatori u kërkon aktorëve / pjesëmarrësve të mendojnë për shtypjen në shoqëri dhe 
simbolet që përfaqësojnë shtypjen dhe fuqinë. Ata mund të shkruajnë idetë e tyre 
fillestare në opsionin 'chat'.
2. Fasilitatori motivon aktorët / pjesëmarrësit për të eksploruar hapësirën përreth tyre 
dhe për të gjetur një simbol që përfaqëson fuqi ose shtypje. Mund të jenë grupe që kanë 
pushtet në shoqëri, grupe që përdorin fuqi mbi grupe të tjera, ose individë në shoqëri që 
përdorin fuqinë e tyre mbi dikë.
3. Pasi aktorët / pjesëmarrësit të kenë zgjedhur simbolin, ata tani duhet të kërkojnë një 
simbol që përfaqëson grupin e shtypur kundër të cilit përdoret pushteti.
4. Aktorët / pjesëmarrësit lidhin objektet dhe duhet të zhvillojnë tregimin, një situatë 
specifike, një shembull të shtypjes që ata janë përpjekur të shprehin përmes objekteve.
5. Shkëmbimi i tregimeve.

Shënim për fasilitatorin: Inkurajoni aktorët / pjesëmarrësit të mendojnë për objekte të 
ndryshme që mund të përfaqësojnë fuqinë dhe shtypjen. Mund të sugjeroni diçka nga si 
vijon:
-  Kravata: si simbol i mbizotërimit mashkullor
-  Karrige: si simbol i fuqisë, statusit
-  Uniforma

Teatri i Gazetës  është një sërë ushtrimesh dhe teknikash ku burimi kryesor për kërkime 
mbi temat sociale janë gazetat. Teatri i gazetave e përcjell shikuesin drejtpërdrejt me 
realitetin e fakteve të paraqitura në lajme. Çdokush mund ta praktikojë atë. Teknika e parë 
e përdorur është leximi i lajmeve, qartë dhe sinqerisht, pa koment ose mendim. Kjo mund 
të arrihet duke lexuar thjesht veçmas nga konteksti i gazetës, nga formati fillestar. Një 
teknikë tjetër mund të përfshijë leximin e kryqëzuar - dy artikuj lexohen në mënyrë të 
kryqëzuar, njëri hedh dritë mbi tjetrin, duke e shpjeguar atë, duke i dhënë atij një 
dimension të ri. Ekziston gjithashtu mundësia e veprimit paralel ku aktorët veprojnë gjatë 
leximit të lajmeve që tregojnë kontekstin në të cilin ka ndodhur me të vërtetë ngjarja e 
raportuar, për shembull, dikush dëgjon lajmet dhe sheh një veprim që e plotëson atë 
vizualisht.
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Krijimi i shfaqjes (gjëra praktike që duhet pasur parasysh kur bëhet 
fjalë për teatrin online) 

Pasi pjesëmarrësit të gjejnë histori të shtypjes nga komuniteti i tyre dhe t'i ndajnë ato në 
një grup të madh (përmes teatrit ose ndryshe), xhokeri/ fasilitatori e ndan grupin në disa 
nën-grupe. Numri i nëngrupeve varet nga numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve, por 
zakonisht duhet të ketë 3-5 pjesëmarrës në secilin nëngrup. Xhokeri krijon dhoma online 
të veçanta për secilin nëngrup dhe i ndan pjesëmarrësit në dhoma ku pjesëmarrësit 
diskutojnë për historitë e ndara në plenum dhe vendosin se cila histori jehon më shumë 
me ta, përkatësisht cilën do të donin ta zhvillonin në skenë. Për më tepër, ata diskutojnë 
marrëdhëniet midis personazheve, zgjedhin një skenë (a) kryesore të konfliktit dhe / ose 
përfaqësojnë shtypjen që ata do të përgatisin dhe paraqesin, diskutojnë kontekstin / 
rrethanat e dhëna në të cilat zhvillohet skena dhe ndajnë rolet mes vete. Në rastin kur 
prezantimi përbëhet nga disa skena, kur këto skena ushtrohen (dhe prezantohen më 
vonë) vetëm aktorët që luajnë role në këto skena kanë kamerat dhe mikrofonat e tyre të 
ndezur; të gjithë të tjerëve u janë të fikura. Xhokeri shënon aktorët që luajnë në skenë me 
veglën 'spotlight'.

Dramaturgjia e Teatrit të të Shtypurve 
Pjesëmarrësit interpretojnë skena / shfaqje. Udhëzimet që ata marrin janë si vijon: 
• Performanca duhet të paraqesë një lloj konflikti, pa zgjidhje 
• Të paktën një sekuencë duhet të përmbajë dialog 
• Duhet të lidhet me çështjen në lidhje me temën e ndërtimit të paqes
• Mund të jetë eksperimentale, nuk duhet të jetë e tipit klasik, mund të jetë një   
 shfaqje, audio dramë, fotografi, monologje, tinguj, skulptura, etj. 

Duke përdorur shprehjet greke "protagonist" dhe "antagonist", Forum teatri përpiqet të 
tregojë një person (protagonist) i cili përpiqet të merret me shtypjen dhe dështon për 
shkak të rezistencës ndaj një ose më shumë pengesave (antagonistëve). 

Në teatrin e të shtypurve, bëhet një tregim, dramë ose aktrim i shkurtër që pasqyron një 
problem apo sfidë me të cilën përballemi dhe stimulon mendjen e publikut.

Diskutimi i publikut pas përfundimit dramatik i ndihmon të pranishmit të njohin një 
model përgjigjeje ndaj problemit, bazuar në disa nga zgjidhjet e mundshme që ka ofruar 
ose paraqitur publiku. Përfitimet për shikuesit përfshijnë zgjerimin e njohurive të tyre për 
jetën; përgatitje për situata të papritura ose të panjohura; inkurajim për të folur publikisht 
për tema të rëndësishme; forcimin e unitetit familjar dhe inkurajimin e individëve të 
bëhen përgjegjës për zgjedhjet e tyre dhe të ndërmarrin veprime pozitive.
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Kjo me qëllim që t'u ofrojë shikuesve mundësinë për të eksploruar çështje sociale, për t'u 
siguruar atyre qasje në problemet e jetës dhe për të gjetur mundësi të ndryshme për 
ndërhyrje përmes shembujve konkretë dramatik.
Disa nga faktorët që e bëjnë shfaqjen efektive janë: përdorimi i dramës për ta bërë 
problemin më të drejtpërdrejtë emocionalisht; mundësia për grupe të ndryshme 
shoqërore dhe moshe të ndajnë përvojë të përbashkët; zgjerimin e njohurive të të rinjve 
dhe të rriturve për jetën; ekspozimi ndaj përvojës së këshillimit për shkëmbim emocional 
dhe intelektual në një atmosferë mbështetjeje; legjitimimi i veprimeve dhe sjelljeve 
pozitive në mendjet e shikuesve të rinj; zhvillimi i të menduarit kolektiv ose individual në 
kërkim të drejtimeve të mundshme pozitive për problemet e jetës në mënyrën e tyre.

Ndërtimi i karakterit 

Personi që dëshiron të ndërtojë një karakter duhet të japë gjithçka nga vetja për të ditur 
gjithçka që është e mundur në lidhje me karakterin që ai dëshiron të ndërtojë. Nuk është 
çështje vetëm e paraqitjes së fakteve në lidhje me karakterin, por duhet të thellohemi për 
të kuptuar motivet, sfondin / historinë e personazhit, të kaluarën e tyre dhe si ka ndikuar 
kjo në zhvillimin e karakterit që ata duan të krijojnë ose kuptojnë.

-
-

-

Një udhëzues video për ndërtimin e karakterit është në dispozicion në: 
http://www.seeyn.org/elearning/mod/hvp/view.php?id=388 dhe 
https://www.youtube.com/watch?v=YSTXjI5U4SM&feature=emb_title 

 Bërja e pyetjeve në lidhje me karakterin jo vetëm që ndihmon në krijimin e një karakteri 
realist, të besueshëm, por shpesh pyetjet e rastësishme rezultojnë në informacione të 
reja në lidhje me karakterin që e ndihmon autorin të kapërcejë kufizimet e tij. 
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Imagjinoni se si karakteri është ulur pranë jush dhe ju ushqen me informacione për veten 
e tij. Pastaj plotësoni përgjigjet e pyetjeve siç i merrni. Në varësi të karakterit tuaj, ju mund 
të gjeni shumë pyetje të tjera që mund të shtroni që do t'ju japin një pasqyrë shtesë mbi 
karakterin dhe më shumë material për tregimin tuaj që do të pasurojë përshkrimin tuaj 
dhe do ta bëjë karakterin të duket më tre-dimensional për lexuesit. Pyetësori i karakterit 
është mënyrë e shkëlqyeshme për ta bërë trurin tonë të punojë në drejtime të reja, ndikon 
në mënyrën tonë të menduarit dhe ndihmon për të kuptuar larminë.Mund të vijojnë 
pyetje që lidhen me: praninë fizike, karakterin, sjelljen, qëndrimet, miqtë dhe familjen, 
marrëdhëniet, e kaluara dhe e ardhmja, dashuria, konflikti, puna, edukimi, hobi, gjërat e 
preferuara, tiparet, natyra shpirtërore, vlerat, jeta e përditshme. Pyetje të përgjithshme 
për zhvillimin e karakterit: Cilat ishin ëndrrat / dëshirat e personazhit si fëmijë? Çfarë 
ëndërron personazhi për të ardhmen e tij? Cili ishte momenti kryesor në të kaluarën / 
biografia personale që i bëri ata që janë tani? Cili është roli i personazhit në tregimin? Cila 
është dinamika midis personazhit dhe personazheve të tjerë përreth tij? Si shprehet jeta e 
brendshme përmes trupit?

Lojëra dhe aktivitete që kontribuojnë në ndërtimin e karakterit: 

Më lidh

Temat kryesore: ndërtimi i karakterit
Madhësia e grupit: çfarëdo
Kohëzgjatja: /
Rekuizita: nuk ka
Udhëzimet: Moderatori u jep pjesëmarrësve një listë fjalësh dhe shpjegon se ata kanë 3 
minuta kohë që të shkruajnë diçka për veten e tyre në lidhje me fjalët e dhëna.
Për shembull, nëse fjala "Londër" është në listë, ata mund të thonë: "Unë shkova në 
Londër muajin e kaluar" ose "Londra është vendi ku një ditë unë do të doja të jetoja."
Në fund të atyre 3 minutave, fasilitatori u kërkon studentëve të ndajnë informacionin e 
tyre me të tjerët (në hapësira të vogla ose në seancë plenare).
Fjalët që mund të përdoren:
• luleshtrydhe
• londra
• kampim
• qiell
• një vit

Shndërrimi i objekteve në subjekte 

Temat kryesore: ndërtimi i karakterit
Madhësia e grupit: çfarëdo
Kohëzgjatja: /
Rekuizita: nuk ka
Udhëzimet: Çdo person në grup mendon për një send. Nëse sendi është në dhomën e 
tyre ata nuk duhet ta tregojnë atë para kamerës dhe pjesëmarrësve të tjerë në fillim, nëse 
sendi nuk është në dhomë, ai mund të jetë një send imagjinar që të gjithë mund ta 
zgjedhin. Nga ana tjetër, pjesëmarrësit sillen sikur të ishin ai objekt, bëjnë imazh të 
objektit, imitojnë objektin, flasin sikur të ishin ai objekt. Prezantojnë si duket, si ndihet, si 
qëndron, pranojnë pamjen fizike të objektit, i imagjinojnë emocionet, besimet, ëndrrat, 
shpresat dhe dëshirat e objektit. Pasi secili të ketë shpjeguar objektin e tij / saj të zgjedhur, 
më vonë nëse dëshiron mund të krijojë lidhje me objekt tjetër, dikë që pjesëmarrësit e 
kanë prezantuar. Si kombinohen? Pse? Çfarë mund të rezultojë nga kjo? A mund të 
ndërtoni një histori të shkurtër me tema të kombinuara? Cila është korrelacioni i tyre? 
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Gëzuar-zemëruar-trishtuar-lumtur 

Temat kryesore: ndërtimi i karakterit
Madhësia e grupit: çfarëdo
Kohëzgjatja: 10 min.
Rekuizita: nuk ka
Udhëzimet: Përqendrohuni në karakterizimin kur emocionet ndryshojnë shpejt. 
Moderatori shpjegon se secili në fund do të numërojnë deri në 20 së bashku dhe ndërsa 
moderatori numëron, ata do të lëvizin nëpër emocione të ndryshme duke i shprehur ato 
me zërat dhe trupat e tyre. 
Filloni me Numrat me fat nga 1 - 5, pastaj futni numrat pikëllues dhe kështu me radhë:
1 – 5 - Fat
6 - 10 - I zemëruar
10 - 15 - I pikëlluar
15-20 - Fat
 
Variacione: Ndërroni me numra të ndryshëm ose emocione të ndryshme.
Numëroni në rreth individualisht.
Zëvendësoni numrat me radhë nga një monolog ose skenar që duhet të ushtrohet, një 
person lexon, ndërsa të tjerët reagojnë emocionalisht ndaj historisë.

Karrige e nxehtë

Temat kryesore: Aftësi komunikimi
Madhësia e grupit: çfarëdo
Kohëzgjatja: 20 - 40 min.
Rekuizita: nuk ka
Udhëzimet: Grupi është i ndarë në dy grupe. Jepini secilit grup tema për te cilat ata mund 
të diskutojnë dhe caktoni kohë sa gjatë dëshironi të flisni për një temë të caktuar. Secili 
grup duhet të gjejë mënyrë të mbështesë idetë / besimet e veta, faktet, stereotipet, mitet 
bazuar në temën dhe qëndrimin që u është dhënë.
Si fillim, ka dy karrige të nxehta, një për secilin grup. Dy pjesëmarrës, një nga secili grup, 
zënë vendin e tyre dhe fillojnë të flasin për pozicionin e tyre në lidhje me këtë temë. Pas 
disa minutash, pjesëmarrësit në grupet e tyre mund të ngrenë dorën dhe të kërkojnë të 
zëvendësojnë anëtarin e ekipit të tyre, të zënë vendin e tyre dhe të vazhdojnë diskutimin.
- Religjion - person fetar kundër një ateisti;
- Të drejta të barabarta - të drejta të barabarta për të gjithë në vend që burrat të  
 dominojnë botën (seksizmi kundrejt feminizmit);
- Edukimi i fëmijëve - edukimi i fëmijëve me disiplinë të rreptë përkundrejt lejimit të  
 fëmijëve të jenë të lirë, duke i lejuar të bëjnë gabime, duke i udhëhequr ngadalë;
- Jeta në fshat kundrejt jetës në qytet;
- Ndërtimi i më shumë rrugëve infrastrukturore, fabrikave për punësim përkundrejt  
 lënies më shumë gjelbërimit dhe ruajtjes së mjedisit jetësor;
- Bashkëpunim kundrejt konkurrencës.

Procesi i Teatrit Forum (ndërhyrje) 

Qëllimi është të lehtësojë dialogun dhe t'u mundësojë pjesëmarrësve të gjejnë zgjidhje 
për problemet me të cilat përballen, duke ndarë histori bazuar në përvojën e shtypjes. Në 
një farë mënyre, është transformues sepse shtypësi është gjithmonë në publik në ndonjë 
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manifestim. Ai / ajo është gjithmonë pjesë e komunitetit të gjallë, qoftë në një nivel mikro 
apo makro, si individ apo si fuqi e brendshme. Teatri forum ndihmon për t'i dhënë fund 
cikleve të shtypjes përmes përdorimit të teatrit në të cilin edhe të shtypurit dhe shtypësit 
e shohin veten në skenë si njerëz të vërtetë dhe anëtarë të ligjshëm të komunitetit të 
përfshirë në betejat e tyre komplekse.

 Ky është një teatër që lind nga procesi dhe problemet në komunitet dhe ofron hapësirë 
për zërat që nuk dëgjohen shpesh në teatrin e zakonshëm; diskutohen çështje për të cilat 
diskutohen rrallë dhe mundësia për pjesëmarrje të të gjithë komunitetit është proces dhe 
vlerë terapeutike. Paraqet mundësi për dialog krijues të bazuar në komunitetin.
Teatri krijohet dhe interpretohet nga anëtarët e komunitetit që jetojnë me problemet që 
shqyrtohen.

Pjesëmarrësit krijojnë lojë të shkurtër, e cila interpretohet një herë, ku publiku mund të 
shohë situatën dhe problemin e paraqitur. Historia zhvillohet deri në momentin e krizës 
dhe ndalet këtu, pa ofruar zgjidhje. Në Teatrin Forum, shfaqja shfaqet përsëri, me 
mundësinë që anëtarët e publikut të ngrijnë lirisht veprimin dhe të ndërhyjnë në çdo 
moment kur ata do të identifikojnë shtypjen. Një anëtar i publikut mund të përplasë duart 
ose të thotë "ndalo", madje të ngjitet në skenë dhe të ofrojë ose provojë ndonjë ide. 
Aktorët e tjerë reagojnë në suazat e personazheve të tyre. Kjo quhet ndërhyrje. Shfaqja 
duhet të projektohet për të inkurajuar publikun të shkojë përtej hapësirës së teatrit. 
Ndërhyrja ndodh kur anëtarët e publikut mendojnë se situata aq i tërheq saqë ata 
mendojnë se nuk kanë zgjidhje tjetër veçse të bëjnë diçka.
 
 Është e rëndësishme të përmendet se personazhet e shtypësit dhe të shtypurit janë të 
lidhur, në kuptim teatral, ndonjëherë mund të jetë i njëjti karakter. Ato janë pjesë 
integrale e të njëjtit rrjet dhe pasqyrojnë të njëjtat modele të sjelljes. Nëse duam t'i japim 
fund ciklit të shtypjes, forcimi i të shtypurve është vetëm një hap në një numër hapash që 
çojnë drejt shërimit të një rrjeti ose komuniteti më të madh.

Ndërhyrjet janë ftesë që publiku të ngjitet në skenë të zëvendësojë një person të shtypur 
dhe të provojë idenë e thyerjes së shtypjes. Shfaqjet që krijojmë duhet të përmbajnë sa 
më shumë kompleksitetin e jetës reale. Për shembull, burrat zëvendësojnë gratë, gratë 
zëvendësojnë burrat, të rinjtë zëvendësojnë të moshuarit, të pasurit zëvendësojnë të 
varfrit dhe anasjelltas, etj. Ky është procesi i të mësuarit të një komuniteti aktiv përmes 
dialogut të thellë dhe të mirëfilltë, bazuar në empati dhe besim. Në projektin e Teatrit 
Forum, aktorët dhe regjisori nuk e shkruajnë kurrë storjen. Ajo që personazhet i thonë 
njëri-tjetrit buron nga ndërveprimi midis xhokerit (shih Roli i Xhokerit) dhe aktorëve që 
janë anëtarë të komunitetit. Ajo që fitojmë është zëri i vërtetë i interpretuesve. Kur bëhet 
fjalë për hapësirën në internet dhe opsionet ZOOM për ndërhyrjet e xhokerit, përdorni 
opsionin për fokusim (spotlight). Xhokeri mund të përfshihet me fokusimin e dikujt dhe 
nëse nevojitet ndërhyrje mund të bëhen pyetje të tilla si: 
 - Çfarë patë tani?
 - Si do ta përshkruanit situatën?
 - A është kjo një dilemë reale?
 - Me cilin nga personazhet identifikoheni dhe rolin e kujt do të merrnit?
 - Cili personazh po përballet me problemin?

Pasi të provohen disa zgjidhje ose pasi veprimi do të ndalet, xhokeri mund të pyesë:
 - A e zgjidhëm situatën ashtu siç e prisnim?
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Roli i Xhokerit 

Kur pjesëmarrësi merr një rol, mund të përdorim reflektorin (spotlight) për të përcaktuar 
me saktësi rolin e ndërmarrë. Është e rëndësishme të ndërtohet konsensus midis 
pjesëmarrësve se atë që e shohin është ajo për të cilën janë pajtuar. Xhokeri gjithmonë 
mund të ndalojë skenën dhe të sigurohet që pjesëmarrësit të jenë në përputhje me 
mënyrën se si zhvillohet situata. Xhokeri gjithmonë mund t'u thotë pjesëmarrësve të 
flasin në çifte ose t'i ndajë në dhoma të veçanta që të përgatiten për ndërhyrje. Është e 
rëndësishme të ofroni gjithmonë një shans dhe të përdorni platformën për të formuar 

Video udhëzim për rolin e xhokerit është në dispozicion në 
http://www.seeyn.org/elearning/mod/hvp/view.php?id=391 dhe 
https://www.youtube.com/watch?v=XY7gLEbXNxY&feature=emb_title

Një komponent kyç i Teatrit Forum është roli i moderatorit, i njohur si Xhoker. Augusto 
Boal përdori termin Xhoker për të frymëzuar dhe treguar funksionin e tij. Praktikimi i 
Teatrit të të Shtypurve pësoi një ndryshim revolucionar kur gjatë një shfaqjeje një 
spektator nga publiku doli spontanisht në skenë dhe ndërhyri në veprimin e shfaqjes. 
Boal e kuptoi se u shemb muri i katërt midis aktorit dhe publikut, i cili është pikërisht ajo 
që kërkohet në një teatër të ndërgjegjshëm politik.

Xhoker luan rolin kryesor në tejkalimin e dy botëve të shfaqjes (botës imagjinare) dhe 
publikut (botës reale) duke iu drejtuar shikuesve dhe personazheve drejtpërdrejt dhe 
duke lehtësuar ndërveprimet e tyre. Xhoker është zakonisht regjisor ose trajner i një 
kompanie teatri ose edukator grupor.
Xhokeri të sjell në mendje komedianin mesjetar të oborrit mbretëror, i cili kishte lejë të 
përqeshë institucionin qeverisës dhe të tregojë të vërtetat e vështira në një mënyrë të 
gjallë dhe zbavitës. Xhoker-i mishëron fuqinë krijuese duke manipuluar me shkathtësi me 
shumë elementë. Xhokeri e mban të hapur procesin dramatik dhe nuk i lejon 
pjesëmarrësit të gjejnë zgjidhje të lehta ose të thjeshta (Boal e quan Xhokerin 
"përkeqësues" në vend të "lehtësuesit").
 Roli i xhokerit është të krijojë çrregullime duke u dhënë zë njerëzve që normalisht nuk do 
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të dëgjoheshin ose duke inkurajuar individët të shfaqin zëra të kundërt. Këto çrregullime 
më pas vendosin dinamikën e grupit që rezulton me ndryshime. Duket se roli kryesor i 
xhokerit është të provokojë krijimtari kolektive duke krijuar kushte në të cilat me siguri do 
të paraqitet diçka e re. Xhokeri është aty për të shembur murin e katërt që nga fillimi.
Shkëmbimi i dy botëve të shfaqjes midis aktorëve dhe publikut njihet si metaksa 
(mëndafsh) ndërsa xhokeri është personi më i rëndësishëm që hap derën ndërmjet tyre. 
Falë kontributit të tij, e ashtuquajturi metaksa ndodh dhe transformohet.
Gjendja e përkatësisë së plotë dhe të njëkohshme në dy botë të ndryshme, autonome: 
imazhi i realitetit dhe realiteti i figurës. Pjesëmarrësit ndajnë dhe u përkasin këtyre dy 
botëve autonome; realiteti i tyre dhe imazhi i realitetit të tyre që ata vetë kanë krijuar 
(Boal, 1995)

 Roli i xhokerit është të krijojë klimë besimi dhe mbështetje të ndërsjellë për të ndihmuar 
komunitetin të kalojë ndjenja të pasigurisë, frikës, konfuzionit dhe dyshimit në vetvete. 
Përdorimi i gjuhës teatrale për të ndihmuar komunitetet të bëhen më të lidhura dhe 
kështu më të gjalla, më kreative dhe të afta të shkaktojnë ndryshime ka efekt vërtet 
fuqizues. Termi praktikë këtu është veprimi që rezulton nga këto reflektime. Xhokeri ka 
shumë funksione, të gjitha teatrale. Xhokeri duhet të jetë empatik, por nuk duhet të jetë 
në rolin e këshilltarit ose terapistit. Xhokeri është njëkohësisht një regjisor teatri dhe 
person për mbështetje, por ai nuk duhet të ketë shumë pushtet sepse do të largohet nga 
komuniteti pasi procesi të ketë mbaruar. Xhokeri duhet të jetë në gjendje të kuptojë dhe 
t'u shërbejë nevojave të publikut dhe të krijojë hapësirë të sigurt për shprehje, si dhe të 
menaxhojë rezultatet e ideve nga publiku dhe të udhëzojë komunikimin e drejtpërdrejtë 
me publikun.

Duhet të theksohet se procesi nuk duhet asnjëherë të ekzistojë si formulë për të 
shmangur atë të veprojë mekanikisht. Funksionimi në kuadër të paradigmës e 
vështirëson njohjen e problemeve të një komuniteti të veçantë. Nëse e trajtojmë 
komunitetin si një makinë që gjithmonë do të reagojë në të njëjtën mënyrë ndaj të njëjtit 
ushtrim, do të humbasim aftësinë tonë për të dëgjuar me të vërtetë, për të parë me të 
vërtetë dhe për të bërë ndryshim. Xhokeri bën hap në atë drejtim që është i rëndësishëm 
për këtë komunitet, për këtë moment të veçantë, këtu dhe tani. Çfarë pyetje mund t'i bëjë 
xhokeri grupit ose publikut është thelbësore sepse nxjerr përgjigje të menjëhershme. Të 
praktikosh rolin e xhokerit në hapësirën e rrjetit është e ngjashme si me praninë fizike, 
sepse roli i tij është të ndërmjetësojë në diskutimin midis aktorëve dhe "spekt- aktorëve". 
"Spect -actor"- spekt -aktor, është term i Boal, dhe siç sugjeron vetë emri, është figurë që 
banon qëllimisht dhe me vetëdije të dy botët, vëzhgon dhe vepron. Për spekt-aktorin 
shpesh mendohet se ka ndjenja empatie ndaj karakterin dramatik. Ekzistojnë tre 
pretendime të rëndësishme të cilat duhet të shqyrtohen gjatë procesit - se teatri është 
gjithmonë politik, se pjesëmarrja është me rëndësi jetike dhe se empatia është mjet që 
mund të përdoret për të shtypur ose në mënyrë radikale- diçka që pohohet vazhdimisht 
me Teatrin e të Shtypurve. 

Xhokeri ose lehtësuesi në hapësirën e rrjetit merr idetë dhe sugjerimet e hedhura në 
skenë ose në platformën e internetit. Rregullat shpjegohen nga xhokeri (lehtësuesi) 
funksioni i të cilit është të inkurajojë ndërhyrjet, t'i ndihmojë ata në kalimin nga shikues 
në spekt - aktor dhe të inkurajojë publikun në tërësi të vlerësojë veprimin që ndodh para 
tyre. Ai inkurajon spekt-aktorët të mendojnë për konfliktin, kjo mund të bëhet në një 
bisedë private (duke përdorur opsionin 'chat') në mënyrë që diskutimi të mos ndërpritet 
dhe diskutimin e udhëheq xhokeri. Spekt -aktorët e kuptojnë dhe e pranojnë rolin e tyre 
në skenarin dhe si zgjidhjet mund tu ndihmojnë në jetën e përditshme. Xhokeri është 
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figurë shumë e rëndësishme në zhvillimin e teatrit forum. Ai e kupton thellësisht rolin që 
i është caktuar dhe përgjegjësinë që vjen me të. Qëllimet revolucionare për të cilat 
insiston Boal kërkojnë ndërhyrje në çdo fazë dhe në të gjitha aspektet e procesit në 
mënyrë që të prodhojnë këtë produkcion teatror.

Procesi është luftarak nëpërmjet lojës: spekt - aktorët, tekstualisht dhe metaforikisht, 
duke marrë rolin e protagonistit të shtypur, kundërshtojnë aktorët që janë në rolin e 
shtypësve. Xhokeri duhet t'i kushtojë vëmendje kësaj situate, në mënyrë që të mos 
shndërrohet në shtypje të re të personazhit dramaturgjik. Grupi duhet të punojë së 
bashku, duke eksperimentuar me të gjitha manovrat e mundshme në mënyrë që të 
prishë modelin e shtypjes që është dramatizuar në shfaqjen. Fitohet një rrjedhë spontane 
dhe e gjallë e ngjarjeve brenda një strukture të krijuar që duhet të sigurojë që procesi - i 
mbikëqyrur nga xhokeri i kujdesshëm - është i kuptueshëm dhe i arritshëm për të gjithë.

Ekzistojnë disa parime që duhen ndjekur:
- mos merrni asnjë vendim vetë. (Xhokeri është atje që të koordinojë, dhe jo të  
 vendosë se çfarë do të ndodhë më pas. Duhet t'u lihet spekt-aktorëve, sepse roli i  
 tyre është të marrin pjesë në diskursin aktual, në të cilin kuptimet dhe zgjedhjet j 
 anë të hapura për negociata)
- nuk ka zgjidhje magjike dhe xhokeri duhet të jetë i kujdesshëm për këtë; nuk ka  
 magji në realitet; xhokeri madje mund të ndalojë ndërhyrjen nëse duket joreale  
 dhe t'u kërkojë aktorëve të diskutojnë nëse situata është e mundur - kjo është në  
 kontrast të plotë me formën tradicionale të teatrit dhe shikuesit që shohin shfaqje  
 që imponon një "vizion të gatshëm për botën" (Boal, 1979)
- xhokeri duhet të jetë i vetëdijshëm për pamjen e tij fizike, sjelljen dhe gjuhën   
 joverbale, në mënyrë që të mos ndikojë tek shikuesit sepse ata janë ata që hasen  
 me mundësi të ndryshme
- duhet ta shqyrtojë dhe lehtësojë debatin "Xhokeri duhet t'i ndihmojë shikuesit të  
 afrojnë mendimet e tyre dhe t'i përmirësojnë veprimet e tyre" (Boal, 1979)
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KUIZ : Për rolin e Xhokerit 

Pyetja 1: Cili është roli i xhokerit në procesin e Teatrit të Forumit? 
 - për të hapur diskutim
 - të ofrojë zgjidhje
 - të monitorojë dhe moderojë procesin
 - për t'i bërë aktorët dhe spekt-aktorët të ndjehen të sigurt për të shtruar pyetje 
delikate

Përgjigje: Gjithçka është e saktë përveç "të ofrojë zgjidhje"

Pyetja 2: Nëse gjatë ndërhyrjes në skenë, spektatori është i mbingarkuar me emocione, 
xhokeri reagon në mënyrë që ai / ajo: 
 - ofron empati (ndjeshmëri)
            - ua lehtëson njerëzve që të ndajnë informacione 
 - lejon që spekta-aktori nuk është vetëm në situatën dhe ndjenja dhe ofron një  
 pamje më të gjerë të problemit; 
 - nuk reagon sepse xhokeri nuk është terapist 

Përgjigje: Gjithçka është e vërtetë përveç "nuk reagon... ”

Pyetja 3: Cilat karakteristika dhe aftësi është e dëshirueshme që t'i ketë xhokeri:
 -emapatia
 -aftësitë fasilitatore
 -proktiviteti 
 - diplomacia
 -ndjeshmëri
 -aftësitë e aktrimit

Përgjigje: Gjithçka është e vërtetë përveç "aftësi të aktrimit" 

Pyetja 4: Qëllimi i xhokerit është që të
 -inkurajojë spekt-aktorët të mendojnë për konfliktet
 -tu ndihmojë të kuptojnë rolet në skenar
 -të manipulojë dhe ndikojë
 -tu kushtojë vëmendje "zgjidhjeve magjike, përkatësisht, zgjidhjeve joreale"

Përgjigje: Gjithçka përveç "të manipulojë dhe ndikojë" 

Pyetja 5: xhokeri duhet gjithmonë të
 -ndërhyjë në çdo situatë
 -të jetë i/e vetëdijshëm/e për pamjen e tij/saj fizike, sjelljen dhe komunikimin   
 joverbal 
 -të ruajë rrjedhën e ngjarjes 
 -të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në kahen e tregimit 
 -të pyesë dhe t'i përmirësojë veprimet e të tjerëve
 -të zëvendësojë aktorin dhe të marrë rolin
Përgjigje: Gjithçka përveç "Të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në kahen e tregimit"

Pyetja 6: Pyetjet e mundshme që xhokeri duhet t'i marrë parasysh:
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- Çfarë patë në këtë moment?
 -Me cilin nga personazhet identifikohesh?
 -Cili personazh po përballet me problemin?
 -Kush është shtypësi? 
 -A është kjo situatë realiste? 
 -Po të ishit redaktor gazete, çfarë titulli do t’i jepnit shfaqjes? 
 -A janë të gjithë gati për të vazhduar përpara? 
 -Në anën e kujt jeni

Përgjigje: Përgjigje të gabuara "Kush është shtypësi? "  dhe "Në anën e kujt jeni?"  

Pyetja 7: Xhokeri përmes qasjes së tij përpiqet të:
 -Zhvillojë të menduarit kolektiv në kërkim të zgjidhjeve pozitive në jetën e   
   përditshme 
 -Të fitojë përvojë në vetë-shprehje
 -Të përdorë fuqinë e grupit
 -Të përgatisë publikun për situata të papritura në jetë 
 -Të eliminojë frikën nga e panjohura dhe kështu, të eliminojë çdo formë të   
   agresionit 
 -të bëjë analizë dhe të veprojë si i gjithëdijshëm 

Përgjigje: Përgjigje e gabuar: Të bëjë analizë dhe të veprojë si i gjithëdijshëm. 

Pyetja 8: Gjatë mbarimit të forumit, xhokeri duhet;
 -Të kujtojë publikun se rolet luhen nga aktorë 
 -Të mbyllë forumin pa e ndarë aktorin nga personazhi para publikut 
 -Të prezantojë aktorët veçanërisht me emër dhe tu japë atyre kohë për të "dalë"  
   nga roli 
 -Të ftojë publikun dhe pas shfaqjes të vazhdojë t’u drejtohet aktorëve si në rolet e  
   tyre 
 -Të falënderojë publikun për pjesëmarrjen e tyre dhe t'i inkurajojë ata të rebelohen
   kundër shtypjes. 

Përgjigje: Gjithçka nga e përmendura përveç: Të falënderojë publikun për pjesëmarrjen e 
tyre dhe t'i inkurajojë ata të rebelohen kundër shtypjes dhe të mbyllin forumin pa e ndarë 
aktorin nga personazhi para publikut 
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Vendosja e agjendës për trajnim/punëtori në internet për Teatrin e të 
Shtypurve  Lista e gjërave që duhet pasur parasysh

Kryerja e një trajnimi ose punëtorie në distancë, veçanërisht kur bëhet fjalë për punë 
teatrale, sjell shumë sfida. Këtu janë disa gjëra që duhet të mbani mend kur organizoni 
dhe kryeni aktivitete teatri përmes Internetit.

Para trajnimit / punëtorisë:
- Sigurohuni që të keni internet lidhje të mirë dhe të qëndrueshme;
- Sigurohuni që të keni shkarkuar aplikacionin ZOOM në pajisjen tuaj;
- Sigurohuni që mikrofoni, kamera dhe altoparlantët punojnë dhe janë funksional;
- Kontrolloni nëse keni hapësirë të mjaftueshme për të lëvizur përreth, të çoheni në  
 këmbë, etj.;
- Sigurohuni që të jeni veshur me tesha të rehatshme gjatë sesioneve;

Informoni pjesëmarrësit para trajnimit / punëtorisë për të njëjtat gjëra me dërgimin e 
udhëzuesit të shkurtër te pjesëmarrësit / interpretuesit disa ditë para ngjarjes.

Gjatë trajnimit / punëtorisë:
- Krijoni hapësirë të sigurt për njerëzit e përfshirë në proces. Konfiguracionet në  
 internet kërkojnë qasje më të kujdesshme, prandaj është me të vërtetë e   
 rëndësishme të siguroheni secili të ndihet mjaftueshëm i hapur dhe i sigurt që të  
 ndajnë qëndrimet dhe / ose historitë personale. Këtë mund ta arrini duke vendosur  
 rregulla që do të zbatohen në grup gjatë seancës së parë. Disa nga këto rregulla  
 mund të jenë:
- Të jeni të saktë në kohë (të paktën 10 minuta para fillimit të sesionit për tu   
 rregulluar (kontrolloni lidhjen, mikrofonin, altoparlantët, etj.);
- Fikni mikrofonin kur nuk po flisni;
- Ngrini dorën (përdorni opsionin e ZOOM-it);
- Përcaktoni sinjal për ndalimin e aktivitetit (qoftë vizual apo audio);
- "Çfarëdo që të ndodhë në Vegas, ngel në Vegas";
- Komunikoni me respekt me të tjerët;
- Dëgjoni mendimet e të tjerëve;
- Mos harroni se punojmë në kërkim, jo në zgjidhje;
- Mbështetni pjesëmarrësit dhe punoni si "ekip";
- Shprehuni me përemrin vetor "Unë" kur diskutoni për probleme / çështje;
- Nëse dëshironi të regjistroni sesionet, kërkoni leje nga pjesëmarrësit /    
 interpretuesit;
- Përdorni karakteristikat dhe opsionet e aplikacionit të cilat i keni provuar   
 paraprakisht. Mund të provoni çdo mundësi në internet, të cilën dëshironi ta   
 përdorni para trajnimit, që të siguroheni se funksionon si duhet dhe është e   
 përshtatshme për aktivitetin tuaj.

Shembull për agjendë pune / trajnim për Teatrin e të Shtypurve 

Në këtë pjesë mund të shihni një shembull të procesit të Teatrit të të Shtypurve, si dhe 
propozim për aktivitete që mund të zbatohen në punën tuaj. E përfshin të gjithë procesin, 
udhëzimet për filozofinë e metodës, përzgjedhjen e temave, përgatitjen e shfaqjes, si dhe 
ndërhyrjet të përgatitura paraprakisht të cilat do të aplikohen mbi shfaqjen.

Shembull për procesin (skenar) e Teatrit të të Shtypurve:
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KOHA   AKTIVITETI METODAPESRSHKRIMI 
I AKTIVITETIT

MATERIALE /
LINQE / LIDHJE

TRAJNER

Sesioni 1: Njoftim/ Hyrje në Teatrin e të Shtypurve.
 

10 min. Hyrje Hyrje në trajnim
/ punëtori 
 

Prezantimi

Lojë 

Lojë 

/ /

10 min. Shkrimi i emrit 
me ndihmën 
e trupit 

Kjo lojë 
shpjegohet në 
pjesën: Lojëra 
dhe ushtrime.

/ /

30 min. Histori për 
emrin

Loja shpjegohet 
në pjesën: 
Lojëra dhe 
ushtrime.

Takime të 
rastësishme në 
dhoma të 
veçanta të ZOOM 
para fillimit të 
aktivitetit 

/

20 min. Marrëveshja e 
grupit Rregullat 
themelore 

Ky aktivitet 
shpjegohet në 
pjesën: Agjenda 
e trajnimit
/ punëtorisë
të Teatrit të të 
Shtypurve 

Punë në grup / /

5 min. Fund /
Reflektime

Moderatori fton 
pjesëmarrësit të 
ndajnë një fjalë 
(në chat) rreth 
asaj se si 
ndihen pas 
sesionit të parë. 
Nëse dikush 
dëshiron ta 
ndajë këtë me 
grupin, mund të 
shprehet 
gojarisht, se si 
ndihet 
shkurtimisht. 

Reflektime / /
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Sesioni 2. Hyrje në Teatrin e të Shtypurve dhe hapja e pyetjeve
rreth shtypjes 

Sesioni 3: Hyrje në Teatrin e Imazheve

5 – 7 min. Pushto hapësirën
(bërryl-gju)

Kjo lojë 
shpjegohet në 
Pjesën 7: Lojëra 
dhe Ushtrime. 

Ushtrim për të 
rritur nivelin e 
energjisë / lojës

Pjesëmarrësit 
sigurojnë 
hapësirë për 
veten e tyre 

/

20 min. Prezantim 
përmes objektit 

Kjo lojë 
shpjegohet në 
pjesën: Lojëra 
dhe ushtrime. 

/ / /

45 min.
35 min. 
punë në 
grup + 10 
min. 
ndarje në
dhomën 
plenare 

Simbol i shtypjes Ky aktivitet 
shpjegohet në 
pjesën: Gjetja e 
tregimeve /
temave /
pyetjeve 

Punë në grup 
dhe prezantime 
të shkurtra në 
dhomën 
plenare

Dhoma të 
veçanta në 
ZOOM 

/

10-15 min. Hyrje në Teatrin
e të Shtypurve 

Më shumë 
informacione 
mund të gjenden 
në seksionin:
Hyrje në Teatrin 
e të Shtypurve 

Prezantim i 
shkurtër 

/ /

5 min. Reflektime Pjesëmarrësit i 
flasin në lidhje 
me ditën që 
kaluan duke u 
përgjigjur se si 
ndihen në 
shkallën nga 1 
në 10 

Reflektime / /

5 min. E marr 
topin

Kjo lojë 
shpjegohet në 
Pjesën 7: Lojëra 
dhe Ushtrime.

Ushtrim për të 
rritur nivelin e 
energjisë 

/ /

10 min. Ushtrimi 
Pasqyra

Ky aktivitet 
shpjegohet në 
Pjesën: Teatri i 
imazheve, 
përdorimi dhe 
praktika

Ushtrim Dhoma të 
veçanta në 
ZOOM

/
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Sesioni 5: Shtypja në komunitetin tim

Sesioni 4: Imazh i përbashkët

45 min. Imazhi i botës / 
procesi i Teatrit 
të Imazhit 

Ky aktivitet 
shpjegohet në 
Pjesën: Teatri i 
imazheve, 
përdorimi dhe 
praktika

Ushtrim /Vegla Video pin 
ose spotligjt to 
everyone në 
ZOOM

10 min. Diskutim Pjesëmarrësit 
diskutojnë 
çështjet dhe 
problemet të 
hapura 
shoqërore 

/ Dhoma të 
veçanta në 
ZOOM

/

5 min. Reflektime-
dhoma plenare 

Rishikimi i 
aktivitetit dhe 
temave që u 
diskutuan në 
online dhomat 
e veçanta.

Reflektime, 
diskutim 

/ /

20 min. Numërimi në 
dyshe: 1,2,3

Kjo lojë 
shpjegohet në 
Pjesën: Lojëra 
dhe ushtrime.

Ushtrim për të 
rritur nivelin e 
energjisë, lojë 
për përqendrim 

Online dhoma 
të veçanta, të 
ndarë në çifte

/

40 min. Zgjedhja e 
temës

Pjesëmarrësit 
në grupe 
zgjedhin një 
temë / shembull 

Punë në grup Të ndarë në 
online dhoma të 
veçanta si 
konkret të 
shtypjes. 

/

10 min. Reflektime Rishikimi i ditës 
se si kaloi. 
Pjesëmarrësit 
tregojnë se si 
ndihen përmes 
tingujve dhe 
lëvizjeve. 

Reflektime, lojë /

5 - 7 min. Prek blu Kjo lojë 
shpjegohet në 
pjesën: Lojëra 
dhe ushtrime.

Ushtrim për të 
rritur nivelin e 
energjisë 

/ /

5 - 7 min. Çfarë bën Kjo lojë 
shpjegohet në 
pjesën: Lojëra 
dhe ushtrime.

Lojë / /
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Seanca 6:

25 min. Skulpturë dhe 
argjilë

Ky aktivitet 
shpjegohet në 
Pjesën: Teatri i 
imazheve, 
përdorimi dhe 
praktika 

Exercise/ Group 
work

//

50 min. Imazh i 
përbashkët / 
lojë me 
bashkimin e 
pjesëve të një 
figure 

Ky aktivitet 
shpjegohet në 
Pjesën: Teatri i 
imazheve, 
përdorimi dhe 
praktika

Ushtrim / /

10 min. Prezantim i 
imazheve 

Grupet 
prezantojnë 
imazhet e tyre. 

/ / /

10 min. Reflektime Pjesëmarrësit i 
referohen 
aktivitetit.

Reflektime / /

10 min. Fytyrë 
qesharake

Kjo lojë 
shpjegohet në 
Pjesën: Lojëra 
dhe ushtrime.

Ushtrim për të 
rritur nivelin e 
energjisë / Lojë

/ /

30 min. Krijimi i një 
kënge

Kjo veprimtari 
shpjegohet në 
Pjesën: 
Dinamika e 
imazheve. 

Procesi i 
dinamizimit

/ /

30 - 40 
min,

Ndërtimi i 
personazheve 

Kjo veprimtari 
shpjegohet në 
Pjesën: ndërtimi 
i karakterit  

Procesi i 
dinamizimit 

/ /

15 min. Shtatë prekje 
dashurie

Kjo lojë 
shpjegohet në 
Pjesën: Lojëra 
dhe ushtrime. 

Lojë / /

5 min. Reflektime Pjesëmarrësit u 
referohen 
aktiviteteve.

Reflektime / /
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Sesioni 7: Dinamizimi dhe zhvillimi i skenës

Sesioni 8: Roli i xhokerit dhe ndërhyrjet  

5 min. Ushtrim për të 
rritur nivelin 
e energjisë 

Zgjidhni një 
ushtrim për të 
rritur nivelin e 
energjisë nga 
Pjesa: Lojëra 
dhe Ushtrime

Ushtrim për të 
rritur nivelin e 
energjisë 

/ /

40 min. Dinamizimi - 
lëvizje dhe 
tingull 

Kjo veprimtari 
shpjegohet në 
Pjesën: 
Dinamika e 
imazheve 

Më shumë 
informacion se si 
përgatitet 
shfaqja dhe 
dramaturgjia e 
Teatrit të të 
Shtypurve mund 
të gjenden në 
pjesën: 
Dramaturgjia e 
Teatrit të të 
Shtypurve 

Dinamizimi i 
imazheve 

/ /

40 min. Përgatitja e 
shfaqjes

Punë në grup / /

5 min. Reflektime Pjesëmarrësit u 
referohen 
aktiviteteve 

Reflektime / /

5 min. Ushtrim për të 
rritur nivelin e 
energjisë 

Zgjidhni një 
ushtrim për të 
rritur nivelin e 
energjisë nga 
Pjesa: Lojëra 
dhe Ushtrime 

Ushtrim për të 
rritur nivelin e 
energjisë 

/ /

70 min. Prezantime të 
shfaqjes dhe
ndërhyrje 

Më shumë 
informacion se si 
të kryhen 
ndërhyrjet në 
online Teatrin 
Forum mund të 
gjenden në 
pjesën: Procesi i 
Teatrit Forum 
(ndërhyrjet

Ndërhyrjet në 
Teatrin Forum 

/ /
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Sesioni 9: Përfundimi 

15 min. Reflektime Rishikimi i 
problemeve 
sociale që u 
iniciuan dhe i 
zgjidhjeve 
tëmudshme të 
ofruara 

Reflektime / /

20 min. Reflektime mbi 
trajnimin / 
punëtorinë e 
përgjithshme 

Pjesëmarrësit i 
referohen 
trajnimit / 
punëtorisë së 
përgjithshme.

Reflektime / /

25 min. Vlerësim / 
evaluim

Vlerësimi i 
trajnimit
/ punëtorisë

Vlerësim / 
evaluim

/ /
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Përfundim / Rekomandime

Sç u sqarua në pjesën hyrëse, ky doracak është krijuar për të gjithë edukatorët (paqësor) 
në arsimin formal dhe joformal, siç janë mësuesit, edukatorët e shkollave, punonjësit e 
komunitetit, profesionistët e teatrit, punëtorët rinor dhe edukatorët rinor në sektorin e 
OJQ-ve, etj., të cilët dëshirojnë të zbatojnë teknikat artistike në aktivitetet e tyre arsimore. 
Është krijuar duke pasur parasysh se përvoja nga mësimi bazuar në Teatrin e të Shtypurve 
mund të ofrohet në një gamë të gjerë mjedisesh, vendndodhjesh, ngjarjesh dhe me grupe 
të ndryshme nxënësish. 

Doracaku, duke përfshirë shumicën e lojërave, ushtrimeve dhe aktiviteteve të tjera, 
tashmë është zbatuar dhe testuar nga një grup njerëzish nga pjesë të ndryshme të 
Ballkanit, me prejardhje të ndryshme kulturore dhe profesionale, gjatë një kursi trajnimi 
intensiv 5-ditor. Gjithçka që sugjerohet / rekomandohet në doracakun është menduar 
mirë paraprakisht, në mënyrë që të përshtatet mirë për online përdorim. Doracaku është 
vetë-shpjegues dhe i lehtë për përdorim për të gjithë njerëzit dhe institucionet, të cilët do 
të kishin dashur të bëjnë ndryshim në komunitetin e tyre. 

Implementimi i online Teatrit të të Shtypurve, sjell me vete disa sfida, prandaj është e 
rëndësishme të keni parasysh listën e gjërave që do t'ju përgatisin ju dhe ekipin tuaj, se si 
të realizoni sa më mirë Teatrin e të Shtypurve në distancë. Më shumë udhëzime praktike 
në lidhje me këtë mund të gjenden në pjesën e doracakut, të quajtur "Vendosja e 
Agjendës për Trajnimin / Punëtorinë për online Teatrit e të Shtypurve " në: Lista e gjërave 
që duhen marrë parasysh. 

Njëkohësisht, përkundër sfidave që mund të paraqiten, mund të konkludojmë bazuar në 
përvojën, se me përgatitje të mirë për trajnimin dhe me sigurimin e një grupi të motivuar 
të pjesëmarrësve, të gjitha sfidat e mundshme, mund të monitorohen dhe tejkalohen. 
Duhet të jeni koshient se metodologjia e Teatrit të Shtypur po ndryshon vazhdimisht dhe 
vetë Boal i ftoi praktikuesit që të ndryshojnë metodat e tij sipas nevojave të grupeve dhe 
të përshtaten me kontekstin lokal me qëllim më mirë të arrihen qëllimi dhe të forcohen 
komunitetet. Mos harroni të luani, eksploroni, sepse ky është thelbi i kësaj metode, 
njëkohësisht të qëndroni të hapur për modalitete të reja. Mbani në mend se dështimi 
është pjesë e procesit. Teatri i të shtypurve na mëson të vazhdojmë të përpiqemi dhe të 
imagjinojmë. Boal: "Ndalohet ecja nëpër bar. Nuk ndalohet fluturimi mbi bar. „
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Uvod 
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forumZFD



 

periodima.  



Moć Pozorišta potlačenih 

Pozorište je veoma moćan instrument obrazovnog procesa jer pruža određen stupanj prisnosti i 
angažmana publike na fizičkom, intelektualnom i emocionalnom nivou.  Forum Tatar je “kolektivna 
proba za stvarnost”. Kao što Boal kaže, pozorište je “ljudski jezik” (Boal, 2004), stoga obrazovni 
programi pozorišta u zajednici omogućavaju ljudima da razviju svoje unutrašnje talente i 
sposobnosti, pomažući im da se izraze na potpuno novi način’.1 
 
 Pozorište potlačenih se može koristiti u različitim grupama ljudi neovisno o starosti, te pruža 
jedinstvenu mogućnost iskustva uključivanjem učenja kroz otkrivanje, zajedničko razmišljanje i 
diskusiju na razne teme. Izvođači izvode kratku dramatizaciju, koja prikazuje neku osetljivu temu i 
potiče razgovor medju grupom posmtrača, omogućavajući da se dugogodišnja uvjerenja i stavovi 
preispitaju i izađu na videlo.  
 
Pozorište potlačenih je arsenal pozorišnih tehnika i igara koje deluju motivirajuće, uspostavljaju 
istinski dijalog i stvaraju prostor za učesnike da probaju i uvežbavaju “delovanje”.  Sve započinje 
idejom da svako ima sposobnost da glumi u “pozorištu” svog života; svi su istovremeno i glumac i 
gledatelj. Mi smo “sudionici — pojam koji je izmislio Augusto Boal da bi opisao sve one uključene u 
forum Pozorište. Odnosi se na dvostruku ulogu onih koji su uključeni u process i kao gledaoci i kao 
glumci, jer i jedni i drugi stvaraju dramsko stvaralaštvo promatrajući i menjajući tok izvedbe. 

Jedno od osnovnih uverenja Teatra potlačenih se odnosi na činjenicu da svi posedujemo unutarnje 
talente pomoću kojih preispitujemo sebe, a zatim to koristimo kao alat za spoznaju novih ideja o sebi, 
što je jedan od osnovnih ciljeva radionice “Etički trening kroz interaktivnu dramu”. Sama priroda Teatra 
potlačenih (pisanje scenarija, gluma i režiranje), omogućava momentalnu kreativnu raspravu kako bi 
se dotakla dilema stvarnog života i to često radi po prvi put. Poenta radionica je postaknuti diskusiju 
kroz različite načine i pristupe, istovremeno otvarajući put za otvoren dijalog i odgovornost svakog 
pojedinca. Pokretački cilj je primorati učesnike da istražuju i analiziraju pretpostavljeno te razviju 
hrabrost za samostalno razmišljanje.  

Boal ističe da kada smo samo pasivni članovi publike, svoju želju za delovanjem prenosimo na likove 
s kojima se poistovećujemo, a ta se želja zadovolji ukoliko se konflikt na sceni reši bilo da je to u filmu 
ili na vestima. Katarza služi kao zamena za akciju. Pozorišne strategije kojima se Boal koristi 
“rekonstruiraju stvarnost”, olakšavajući publici da ispita problematiku njihovih života, identificirajući 
uzroke problema i pomažući im u pronalaženju realnih i praktičnih rešenja za poboljšanje situacije – 
proces koji Freire (1970) naziva “konkretizacija”.2� 

Boal (1979) je pokrenuo osnaživanje ljudi da prepoznaju i suzbiju ugnjetavanje u svom životu 
uzrokovano vanjskim faktorima  (eksploatacijski sistem, vlasti koje imaju moć, te institucije koje 
podržavaju nepravdu I diskriminaciju, itd.) Osnovni fokus Teatra potlačenih se bazira na društveni 
kontekst. Nadalje, to je oblik pripovedanja kroz izvedbeni vid umetnosti, dramu, glumu koja 
istovremeno angažuje i um i srce koliko izvođača, toliko i gledatelja . Postupak se obično sastoji od: 

• identifikovanja problema koji treba rešiti u društvu; 
• istraživanja teme; 
• brainstormanja i predstavljanja priče ili koncepta koji na kreativan način prikazuje mogućnosti  
 i izbore; 
• savetovanja o izvedbenom planu produkcije dela koje će se baviti rešenjem nekog problema  
 (uključujući umetničku režiju, muziku, kostime/rekvizite, aktivnosti nakon izvedbe, itd.); 
• implementaciju plana ( tj. organizacija predstava, pokušaj da se dosegne šira publika); 



• Razmišljanje o celom procesu, imajući u vidu šta je funkcionisalo i šta se može poboljšati, te 
isprobati i implementirati moguće načine promena za poboljšanje. 
 
Ipak, ono što je važno utvrditi ovde je specifičnost uloge Teatra potlačenih. Postoje osnovni stavovi 
prema kojima je Pozorište potlačenih organizovan. Kao što Boal sugeriše, pozorište je samo po sebi 
‘efikasno oružje’3, drugačije od ostalih oblika umetnosti, na primer od književnosti, jer uspostavlja 
neposrednu interakciju s publikom, U Teatru potlačenih Boal iznosi četiri različita praktična pristupa 
koja pomažu u razumevanju važnosti uslova potrebnih za bavljenje ovim oblikom pozorišta. Ovo je 
praktično i detaljnije objašnjeno u Igre za Glumce i Ne-glumce4. Ova knjiga sadrži neke od osnovnih 
principa koji oblikuju metodiku Teatra potlačenih i predlaže pet kategorija aktivnosti: 

1. Osećam ono što dodirujem; 
2. Slušanje onog što čujemo;  
3. Dinamizacija nekoliko čula; 
4. Videti ono u šta gledamo;   
5. Sećanje čula;. 
 
Unutar svake od njih postoji nekoliko različitih kategorija. Na primer: Osjećam ono što dodirujem 
sastoji se od nekih opštih vežbi poput šetnje, poruka, integracijskih i gravitacijskih igara; Slušanje 
onog što čujemo uključuje ritam i melodiju, zvuk, ritam disanja i unutrašnji ritam, dinamizaciju 
nekoliko čula. Dinamizacija nekoliko čula uzima predhodni rad u obzir, kao na primer korištenje 
poveza preko očiju i podsticanje. Osetljivosti na zvuk i prostor istovremeno. Videti ono u šta 
gledamo uvodi nas u tehnike za pozorište slika. Na primer, možemo koristiti vežbe ogledala i preći na 
kiparstvo, stvaranje slika i igru likova. Sećanje čula vodi nas do stvaranja slika, izražavajući na taj način 
određene predmete ili vlastita iskustva. Ove kategorije postaju bitne kada želimo istražiti metodiku 
Pozorišta potlačenih. Uvek je bitno biti svestan ove prakse ako je vreme ograničeno – iz našeg 
radioničarskog iskustva, osnovni elementi se uvek mogu uključiti, čak i ako ste vremenski ograničeni: 
priprema tela, korištenje igara za povezivanje grupe I energizacija, fokusiranje na uvod pitanja moći, 
stvaranje slika, te njihove dinamizacije i transformacije. 
 
Pozorište potlačenih često se naziva – skupom pozorišnih tehnika i time ukazuje na mnogo veće “telo” 
– kompleksno, interdisciplinarno, višeglasno telo puno filozofskog znanja koje obuhvata dela Paola 
Freira i Bertolta Brehta; karnevala i cirkusa – brazilska pozorišna avangarda koja je vladala u 
dvadesetom veku pod uticajima Hegela i Aristotela.  Moć pozorišta postoji kako bismo iskusili 
transedentalno iskustvo. Jedinstveni trenutak koji nadilazi sve. Kritika koja pruža konkretna rešenja. 
Otvorena platforma mogućnosti koja ništa ne uzima zdravo za gotovo. 
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- Kako biste opisali situaciju? 
- Da li je to realna dilema? 

 

 
Kada     da koristimo  da odredimo 

  je      da je ono što vide ono što 
su se   uvijek  da  scenu i uveri se da su  u skladu s 
tim kako se situacija   uvijek  da   da  u paru ili 
da ih podijele u „break out“ rooms (odvojene chat sobe) kako bi pripremili 

 je da uvek ponudite šansu i koristite platformu  formiranje mišljenja koje  biti 

 sastojak Forum teatra je    kao   Boal je 
upotrebio   da inspiriše i  svoju  Praksa Teatra  prošla 
je  revolucionarni  kada je tokom nastupa  spontano  na 
binu i intervenisao u akciji  Boal je shvatio da     

    premoštavanja dva sveta predstave  sveta) i publike 
 sveta) tako što se direktno  i  i likovima i olakšava njihove 

  je  reditelj ili trener  kompanije ili  
  na  dvorsku ludu koji je imao  da ismejava 
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