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TEATRUL ÎN ŞCOALĂ. O INIŢIATIVĂ EDUCAŢIONALĂ
PENTRU VIITOR
Sylvia ROTTER*
Ciprian NIŢIŞOR**
Rezumat
Scopul acestui articol este de a prezenta experienţele şi beneficiile utilizării
teatrului în şcoală dezvoltate prin intermediul proiectului „Iniţiativa Educaţională
Naţională – Teatrul în educaţie”, derulat din 2014 în şcolile gimnaziale şi liceele
din România de către Asociaţia Teatrul Vienez de Copii. Acesta se adresează
deopotrivă copiilor, adolescenţilor şi cadrelor didactice. Proiectul are ca punct
de plecare cercetările şi metodologia dezvoltate în cadrul iniţiativei educaţionale
„Şcoală pentru viaţă” derulată de Das Wiener Kindertheater la Viena, în 2008.
Ideea centrală care a stat la baza definirii metodei de lucru şi a activităţilor de
teatru în educaţie se află în explorarea impactului jocului în învăţare. În cele
două proiecte prezentate în articol, au fost identificate şi evaluate achiziţiile
anumitor abilităţi la copii şi tineri, în urma implicării acestora în ateliere teatrale.
Rezultatele obţinute au pus în evidenţă progrese în domeniul cognitiv, emoţional
şi al relaţiilor interpersonale.
Cuvinte-cheie: Teatrul Vienez de Copii; Iniţiativa Educaţională; învăţarea prin
teatru; teatru pentru copii.
Abstract
The aim of this paper is to highlight experiences and benefits of drama in
education that have been developed through the project „The National
Educational Initiative – Drama in education”. The project was carried out in
2014 in Romanian secondary schools by the Vienna Theatre for Children
Association. The initiative addressed to children, teens and teachers alike.
The starting point of the project lies in the research and methodology that
were developed within the “School for Life” initiative of the Vienna Theatre for
Children in 2008. The focal point consists in exploring the impact of play in
education and learning. The two projects that are mentioned in the paper
identified and evaluated the skills of the children and youth who got involved
in the drama activities. The results showed cognitive, emotional and
interpersonal progress in acquisition.
Keywords: Das Wiener Kindertheater; drama in education; educational
initiative; theatre for children.
* Preşedinte, Das Wiener Kindertheater, Viena, Austria; sylvia.rotter@kindertheater.com
** Consultant, Asociaţia Teatrul Vienez de Copii, Bucureşti, România;
cipriannitisor@teatrulvienezdecopii.ro
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1. Cadrul general
1.1. Premisele proiectului
Pe lângă funcţia estetică şi culturală pe care o îndeplineşte teatrul în faţa
publicului spectator, se dovedeşte justificată şi funcţia sa educativă. Importanţa
teatrului nu constă numai în plăcerea pe care el o poate oferi copiilor actori
sau publicului spectator, ci şi în rolul pe care îl are în planul dezvoltării personale,
printre alte beneficii.
Punctul de plecare pentru activităţile de teatru în educaţie derulate deja de 10
ani în România îşi are originea în experienţa Asociaţiei Teatrul Vienez pentru
copii - Das Wiener Kindertheater. Organizatorii - prof. dr. Max Friedrich, Brigitte
Sindelar şi Sylvia Rotter - au plecat de la premisa că teatrul sprijină educaţia,
iar în 2008, au pus bazele iniţiativei educaţionale „Şcoală pentru viaţă”.
Investigarea impactului acestor activităţi asupra copiilor a făcut obiectul unei
cercetări derulate în parteneriat cu Universität Wien şi cu Sigmund Freud
PrivatUniversität Wien. Activităţile au fost formulate de Sylvia Rotter, după o
metodă al cărei principiu de structurare se întemeiază pe percepţia complexităţii
funcţiei jocului în dezvoltarea copiilor. De altfel, cuvântul german „kindertheater”
semnifică atât ideea de teatru pentru copii, cât şi ideea de teatru jucat de
copii, dovedind astfel implicaţii complexe asupra dezvoltării cognitive,
emoţionale şi de inter-relaţionare a acestora.
Diversitatea activităţilor în raport cu nevoile de dezvoltare ale copiilor şi ordinea
acestora a fost stabilită ţinând cont de particularităţile psihologice ale vârstei,
dar şi de modul în care acestea s-au dovedit atractive pentru copii, în raport
cu propriile lor preferinţe.
În cadrul cercetării, au fost selectate două şcoli primare de stat, una din
centrul Vienei, având un procentaj ridicat de copii proveniţi din familii de imigranţi
(Novaragasse) şi cealaltă dintr-o zonă rezidenţială a oraşului (Esslinger
Hauptstraße). Din aceste şcoli, au participat la realizarea studiului 126 de
copii, dintre care 44 din Novaragasse şi 82 din şcoala de pe Esslinger
Hauptstraße. Numărul băieţilor şi al fetelor a fost unul echilibrat. Pentru aceşti
copii au fost organizate cursuri de teatru de două ori pe săptămână, în cadrul
programului şcolar, de-a lungul lunilor martie, aprilie şi mai 2008, cursurile
având drept finalitate câte un spectacol de teatru. Programul a presupus o
evaluare iniţială, care a constat în observarea fiecărui copil în cadrul unor
şedinte individuale de câte două ore. Au fost vizate funcţiile cognitive (atenţia,
percepţia, memoria) şi personalitatea (conştientizarea de sine, încrederea în
sine, abilitatea de a relaţiona cu alte persoane, agresivitatea, tendinţele către
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anxietate, asumarea riscului, atitudinea faţă de reuşită). La încheierea acestui
program, în iunie 2008, activităţile de evaluare au fost reluate şi extinse pentru
a include inteligenţa motrică şi pe cea lingvistică.
Din datele obţinute în urma evaluărilor, au fost observate evoluţii semnificative
la copiii de la ambele şcoli. La nivelul dezvoltării cognitive s-a observat: atenţie
generală sporită; reducerea tendinţei de distragere a atenţiei; creşterea duratei
de concentrare şi flexibilitatea atenţiei – reducerea numărului de erori la testul
de atenţie; îmbunătăţirea capacităţii de memorare; percepţie corporală sporită;
mai bună percepţie tridimensională a spaţiului; îmbunătăţirea capacităţii de
anticipare a seriilor şi şabloanelor; dezvoltarea percepţiei vizuale şi auditive;
îmbunătăţirea abilităţii de relaţionare a percepţiilor vizuale şi auditive.
La nivelul dezvoltării psihologice/emoţionale s-a observat: creşterea stimei de
sine; stabilitate emoţională crescută; îmbunătăţirea abilităţii de relaţionare cu
cei din jur; scăderea tendinţei de temere; creşterea capacităţii de mobilizare
pentru realizarea de noi activităţi.
Rezultatele generale ale evaluării susţin ipoteza principală a proiectului, şi
anume că participarea la atelierele de teatru aduc îmbunătăţiri semnificative a
abilităţilor copiilor în zone relevante, precum memoria verbală sau percepţia
corporală. Acesta este fundamentul pe care se sprijină întregul edificiu al
Teatrului Vienez de Copii, atât în Austria, cât şi în România.
1.2. Teatrul în învăţământul preuniversitar românesc
În şcoala românească, teatrul poate fi dezvoltat în cadrul activităţilor educative
şcolare şi extraşcolare: în cadrul orelor de curs, la diferite discipline; în cadrul
programului naţional „Şcoala altfel”; în cadrul cluburilor pentru elevi, organizate
de profesori etc. Programul naţional de activităţi extraşcolare şi extracurriculare
„Şcoala altfel”, iniţiat de Ministerul Educaţiei Naţionale în 2011, a generat un
mai mare capital de activităţi culturale, printre acestea aflându-se şi participarea
elevilor la spectacole de teatru (Măntăluţă & Velea, 2013). Putem spune că,
în prezent, toate şcolile din România sunt interesate să ofere activităţi artistice
elevilor lor. Preocupările pentru artele spectacolului par să fie bine situate în
practica din şcoli, 68,1% dintre elevii participanţi la un studiu privind arta în
şcoală declarând că au participat la astfel de activităţi, iar aşteptările lor în
viitor îndreptându-se, de asemenea, către activităţi precum vizionarea de
spectacole de teatru, cursuri de teatru, exerciţii teatrale (Iacob & Mihăilescu,
2016, p. 55). Părinţii intervievaţi afirmă, la rândul lor, că dansul (39,68%) şi
teatrul (34,92%) sunt cele mai frecvente activităţi la care au participat copiii
lor (Iacob & Mihăilescu, 2016, p. 57).
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La nivelul curriculumul şcolar în uz, în prezent, teatrul este invocat ca resursă
formativă, în mod explicit, prin exemplele de activităţile de învăţare recomandate
pentru formarea competenţelor specifice la anumite discipline, precum şi prin
specificaţiile din capitolul sugestiilor metodologice. Aceste trimiteri derivă din
asocierea cu anumite domenii de învăţare, precum limba şi literatura maternă
şi dezvoltarea personală. În cadrul programelor şcolare pentru învăţământul
primar, recursul la teatru apare la disciplina „Limba şi literatura română” (clasa
a III-a) ca activitate de învăţare – audierea unor fragmente de teatru radiofonic
pentru copii sau discuţii referitoare la personajele îndrăgite de la teatrul de
păpuşi. Disciplina şcolară „Dezvoltare personală” explorează potenţialul formativ
al teatrului în educaţie prin exemplele de activităţi propuse pentru exprimarea
diferitelor stări emoţionale prin intermediul rolurilor în teatru, utilizarea teatrului
de marionete pentru identificarea unor rutine şcolare sau pentru a identifica
importanţei învăţării pentru propria persoană. În cadrul sugestiilor metodologice,
se recomandă participarea elevilor la spectacole de teatru sau implicarea
acestora în jocuri de rol, în exerciţii de simularea creativităţii - dramatizare,
realizarea de marionete, teatru şcolar etc. Prin intermediul acestor activităţi,
– copilul poate fi pregătit pentru a se adapta diferitelor situaţii din viaţa de zi
cu zi, îşi poate îmbunătăţi competenţele de comunicare verbală şi nonverbală,
empatia şi toleranţa.
În cadrul programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial, este recomandată
ascultarea de piese de teatru radiofonic pentru copii, lectura unor piese de
teatru şi realizarea unor cronici teatrale la câteva discipline şcolare. Explorarea
estetică şi culturală presupune activităţi de analiză a unor modele promovate
în literatura română şi/sau universală şi în alte arte (film, teatru, artă plastică);
vizionarea unor spectacole de teatru, urmate de redactarea unor jurnale de
impresii, de realizarea unor dezbateri; vizionarea unor transpuneri ale unei
poveşti în cinematografie, în teatru, în arta grafică. Spectacolul de teatru sau
teatrul forum reprezintă unele dintre sugestiile de activităţi prin care să se
concretizeze proiectele educative recomandate în cadrul disciplinei şcolare
„Educaţie socială”. Exerciţiile de receptare a unor mesaje artistice ale artelor
cinetice (teatru, film, TV, computer), precum şi analizarea unor afişe de teatru,
de film, spectacol, sunt recomandări identificate în cadrul programelor şcolare
de „Educaţie plastică”. Disciplina şcolară „Consiliere şi dezvoltare personală”
recurge şi la utilizarea teatrului ca metodă de învăţare. De exemplu, sunt
propuse activităţi pentru identificarea emoţiilor utilizând imagini, fotografii,
poveşti, piese de teatru, secvenţe de film, pentru identificarea alternativelor
de soluţionare a unor situaţii de stres şi pentru asigurarea stării de bine sau
pentru dezvoltarea capacităţii de autoreflecţie asupra propriilor reuşite şi
nereuşite în învăţare. În cadrul liceului, la „Limba şi literatura română” se
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recomandă familiarizarea cu arta spectacolului şi vizionare piese de teatru,
iar la „Educaţie plastică”, teatrul este analizat din perspectiva reprezentării
timpului şi spaţiului, alături de alte tipuri de arte ale spectacolului. Programa
de curriculum la decizia şcolii „Lectura şi abilităţile de viaţă” recomandă
compararea unor piese de teatru şi filme care abordează problematica abilităţilor
de viaţă şi exprimarea unor puncte de vedere.
Abordarea teatrului în educaţie poate contribui la aplicarea la clasă a
programelor şcolare de la disciplinele amintite mai sus. Totuşi, este important
de precizat, că teatrul are un potenţial mult mai mare de a sprijini educaţia, la
mult mai multe discipline şcolare. Contribuţia acestuia poate fi vizibilă în planul
formării competenţelor elevilor, precum şi în acela al legăturii dintre şcoală şi
viaţa reală, prin motivare elevilor pentru învăţare şi dezvoltare personală pe tot
parcursul vieţii.
2. Experienţe şi beneficii ale activităţilor de teatru în educaţie în şcoli
din România
2.1. „Iniţiativa Educaţională Naţională – Teatru în educaţie” în conferinţe şi sala
de curs
Plecând de la rezultatele obţinute în cadrul iniţiativei educaţionale „Şcoală
pentru viaţă” din Viena, a fost organizat un proiect similar, proiectul „Iniţiativa
Educaţională Naţională – Teatru în educaţie”. Proiectul a debutat în 2014, la
Bucureşti, prin conferinţa „Teatru în educaţie”, realizată de Asociaţia Teatrul
Vienez de Copii „Copiii joacă teatru”, în parteneriat cu Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.
Caragiale” – Bucureşti. La această primă conferinţă au participat 200 de cadre
didactice. În anii următori, au avut loc astfel de conferinţe la Sibiu şi la ClujNapoca (500 de cadre didactice), precum şi la Braşov şi Timişoara (550 cadre
didactice, organizată în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice şi Universitatea de Vest din Timişoara, cu sprijinul BCR
şi al Ministerului Federal al Educaţiei din Austria).
În programul conferinţelor au fost incluse două secţiuni: prezentări şi ateliere
de formare. Scopul acestor întâlniri a constat în sensibilizarea şi conştientizarea
beneficiilor educaţiei non-formale prin teatru, atât la nivelul cadrelor didactice,
cât şi la nivelul publicului larg. În cadrul prezentărilor, au fost abordate de
către psihologi şi sociologi teme privind importanţa jocului şi a teatrului în
viaţa copiilor, implicaţiile atelierelor de teatru în dezvoltarea la nivel cognitiv şi
comportamental a copiilor şi tinerilor şi modalităţile de abordare creativă a
predării la clasă, prin jocuri şi tehnici teatrale.
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În cea de-a doua parte a conferinţelor, au fost organizate ateliere de formare a
profesorilor orientate către abordarea creativă a procesului de predare prin
jocuri şi tehnici teatrale: voce şi text, regie, improvizaţie, jocuri şi mişcare.
Ulterior, profesorii au aplicat la clasă jocuri şi tehnici teatrale (activităţi descrise
în cadrul ghidul de pedagogie teatrală „Sus Cortina… pentru viaţă!”) şi au
prezentat rezultatele acestor activităţi. În acest scop, au avut la dispoziţie un
chestionar de evaluare a rezultatelor percepute de aceştia. În general, s-a
constată un rezultat pozitiv al acestor activităţi (v. mai jos).
2.2. Contextul de derulare a activităţilor
În decurs de trei ani de la debutul conferinţelor, din numărul total de profesori
care au participat la atelierele de teatru, 243 au aplicat tehnicile de lucru
descrise de Sylvia Rotter, prin intermediul activităţilor educative la clasă sau
extra-curriculare. Feedkback-ul asupra rezultatelor obţinute oferit de profesori
a permis colectarea de date de cercetare în legătură cu următoarele aspecte:
grupul ţintă ales – elevi din ciclul de învăţământ primar, gimnazial sau liceal;
modul de selecţie a copiilor - pentru cercul de teatru; toată clasa; elevi cu
rezultate bune; elevi cu rezultate slabe; selectare aleatorie; numărul de ore
alocate proiectului; obiectivul ales – pregătirea unei trupe de teatru; integrarea
activităţilor în cadrul orelor de curs; spaţiu şi resurse utilizate; module abordate
– voce; conştientizare; improvizaţie; mişcare; regie; aprecierea modulelor de
către elevi; abilităţi observate; beneficii observate (inclusiv domenii în care
s-a observat o îmbunătăţire a rezultatelor elevului, la disciplina respectivă).
2.3. Rezultate obţinute
Au beneficiat de pregătire prin tehnicile de lucru descrise de Sylvia Rotter un
număr de 6814 elevi din ciclurile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal din
cele cinci oraşe în care au avut loc formările. În ansamblu, au fost derulate
mai mult de 2000 ore de activităţi. Analiza datelor de cercetare relevă
următoarele rezultate.
În ceea ce priveşte criteriile de selecţie a elevilor, profesorii au optat pentru:
organizarea de activităţi pentru cercul de teatru (92 de situaţii); organizarea
de activităţi pentru toată clasa (63 de situaţii); organizarea de activităţi pentru
elevi cu rezultate bune (47 de situaţii); organizarea de activităţi pentru elevi cu
rezultate slabe (22 de situaţii); organizarea de activităţi în mod aleatoriu (11
situaţii).
Ca resurse, au fost folosite în principal sălile de curs, sala de spectacol, dar
şi alte spaţii din incinta instituţiei de învăţământ. Principalele resurse materiale
necesare au fost, în primul rând, recuzita şi costumele.
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Un număr de 102 profesori şi-a ales ca obiectiv principal al activităţilor de
educaţie prin teatru pregătirea elevilor pentru trupa de teatru, în timp ce 141
de profesori au optat pentru aplicarea metodei pentru îmbunătăţirea activităţilor
derulate la clasă, la aproape toate disciplinele şcolare (învăţământ primar,
limba şi literatura română, limbi moderne (engleză, spaniolă, germană,
franceză), istorie, geografie, fizică, chimie, educaţie plastică, religie.
Din totalitatea modulelor pentru care profesorii au fost abilitaţi în cadrul
sesiunilor de formare, au fost dezvoltate pe parcursul activităţilor cu elevii
ateliere pentru exerciţii de voce (159 de situaţii), conştientizare (118 situaţii),
improvizaţie (167 de situaţii), mişcare (170 de situaţii) şi regie (123 de situaţii).
Dintre acestea, cele mai apreciate de către copii au fost modulele de mişcare
şi improvizaţie (74 de situaţii) pe locul doi fiind cele de voce (38 de situaţii),
conştientizare (32 de situaţii) şi regie (29 de situaţii).
Punctul de plecare care a condus la identificarea tehnicilor de lucru descrise
de Sylvia Rotter constă în aceea că elevii se dezvoltă armonios prin intermediul
jocului. Potrivit opiniilor profesorilor, în urma derulării activităţilor de educaţie
prin teatru, au fost percepute beneficii precum: îmbunătăţirea comunicării (72
respondenţi); îmbunătăţirea nivelului de atenţie (63 respondenţi); creşterea
motivaţiei pentru învăţare (58 respondenţi); schimbări comportamentale pozitive
(55 respondenţi); sporirea puterii de concentrare (46 respondenţi); dezvoltarea
aptitudinilor sociale (41 respondenţi); dezvoltarea percepţiei corporale (41
respondenţi); dezvoltarea creativităţii (21 respondenţi); dezvoltarea stimei de
sine (20 respondenţi).
Compararea rezultatelor activităţilor derulate în şcolile din Viena cu cele din
România, relevă beneficii similare privind dezvoltarea cognitivă, emoţională şi
socială a elevilor, confirmând validitatea studiilor realizate în fază iniţială a
proiectului, la Viena, şi transferabilitatea lor în alte spaţii culturale.
3. Proiecţii de viitor
Anul 2017 a presupus organizarea a două noi conferinţe dedicate teatrului în
educaţie, la Oradea şi Bacău, de către Asociaţia Teatrul Vienez de Copii, în
parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, cu sprijinul BCR şi al Ministerului
Federal al Educaţiei din Austria. Faptul că aceste conferinţe au loc anual
permite colectarea în continuare de noi date de cercetare, putând oferi o
perspectivă comparativă în legătură cu posibilele beneficii ale activităţilor de
educaţie prin teatru în dezvoltarea personală a elevilor.
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Pe baza rezultatelor obţinute, atât în cadrul proiectului vienez, cât şi în cadrul
proiectului din şcolile româneşti, ar putea fi dezvoltate şi alte tipuri de programe
de educaţie prin teatru, segmentul de curriculum la decizia şcolii constituind
o astfel de oportunitate. Scopul unei astfel de programe trece dincolo de
dezvoltarea capacităţii de a învăţa pe de rost a unui rol, urmărind mai curând
un proces mai complex de implicare a elevilor, de la identificarea unui subiect,
relevant în raport cu viaţa reală a copiilor, la scrierea piesei, la punerea în
scenă a spectacolului şi, bineînţeles, la interpretarea unor roluri în acest
spectacol. „Se ajunge prin acest demers complex la construirea şi/sau
schimbarea unor atitudini, rol pe care şcoala doreşte să-l joace, dar adesea
nu reuşeşte” (Iacob & Mihăilescu, 2016, p. 73).
Aşa cum am menţionat şi mai sus, echipa teatrului îşi doreşte introducerea
teatrului ca disciplină opţională în şcolile româneşti. Ce va obţine însă prin
aceasta? Un obiectiv pe termen scurt şi mediu ar putea însemna, de exemplu,
sprijinirea şcolii pentru a putea rezolva probleme legate de fenomenul
abandonului şcolar, accentuat în ultimii ani.
Miza continuării proiectelor de teatru în educaţie, derulate în parteneriat, este
şi una pe termen lung. În prezentarea sa de la Conferinţa „Teatrul în educaţie”
din Timişoara (2016), prof. univ. dr. Alin Gavreliuc de la Departamentul de
Psihologie al Facultăţii de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest din
Timişoara formula o idee împărtăşită şi de echipa Asociaţia Teatrul Vienez de
Copii. Prof. Gavreliuc identifică anumite trăsături pe care le consideră specifice
societăţii postcomuniste româneşti, şi anume: bădărănia vieţii publice;
duplicitatea excesivă; oportunismul comportamental; anxietatea şi
suspiciunea generalizate venite dintr-un deficit de încredere interpresonală şi
instituţională şi şmechereala. Schimbarea societăţii, susţine autorul, se poate
petrece prin asumarea scenariilor care sporesc calitatea interpersonală, prin
efortul de trecere de la atitudinea de persoană asistată la una angajată civic,
de la egoism la generozitate, de la fatalism la responsabilitate şi de la
suspiciune la încredere. Acest lucru este esenţial, în opinia prof. dr. Gavreliuc,
întrucât satisfacţia în viaţă şi fericirea sunt vectori diferiţi. Satisfacţia în viaţă
are o valoare cognitivă (corelată, implicit, şi cu nivelul socioeconomic), în
timp ce fericirea reprezintă o emoţie. Dacă satisfacţia în viaţă este mai greu
de atins în peisajul autohton, fericirea este o emoţie care poate fi cultivată
prin asumarea anumitor roluri. Iar pentru înţelegea şi asumarea propriilor roluri
sociale şi pe ale celorlalţi, teatrul este un exerciţiu binevenit.

Revista de Pedagogie/ Journal of Pedagogy • 2017 (2) • LXV

105

4. Concluzii
Proiectul „Iniţiativa Educaţională Naţională – Teatru în educaţie” a cunoscut
un mers ascendent de la debutul lui, în 2014, iar numărul cadrelor didactice
care au participat la prezentările şi atelierele de formare organizate în cadrul
conferinţelor anuale a crescut în mod constant. Feedbackul oferit de profesorii
din România care au utilizat atelierele de teatru ca formă de stimulare a
creativităţii şi de motivare a elevilor pentru învăţare pune în evidenţă rezultate
similare iniţiativei educaţionale „Şcoală pentru viaţă” derulată de Das Wiener
Kindertheater la Viena, în 2008.
Atelierele de teatru au fost utilizate în toate ciclurile de învăţământ, primar,
gimnazial şi liceal, mai mult de jumătate dintre profesori optând pentru
aplicarea metodei în scopul îmbunătăţirii activităţilor derulate la clasă, în timp
ce ceilalţi şi-au canalizat atenţia către pregătirea unei trupe de teatru, în afara
programului şcolar. Din acest punct de vedere, activităţile de teatru răspund
nevoilor actuale ale profesorilor legate de aplicarea curriculumului şcolar în
învăţământul preuniversitar românesc (amintim, de exemplu, în ciclul primar,
disciplinele „Joc şi mişcare”, „Muzică şi mişcare”, „Dezvoltare personală”).
Mai mult, acestea pot oferi un sprijin semnificativ pentru formarea competenţelor
elevilor, la mult mai multe discipline şcolare decât cele care se asociază cu
teatrul, dacă ne gândim la literatură sau la artele spectacolului. Utilizarea
mecanismului existent în cadrul sistemului de învăţământ referitor la ofertele
de curriculum la decizia şcolii reprezintă o ţintă de urmărit, pentru a explora
mai coerent în timp potenţialul formativ al teatrului în şcoală.
Opţiunea pentru aplicarea la clasă a atelierelor de teatru utilizând o metodă
care pune în legătură jocul cu învăţarea se află la propria alegere atât în cazul
profesorilor, cât şi al elevilor, care îşi doresc să participe la activităţi educative
mai motivante şi mai creative. Experienţele şi rezultatele aplicării atelierelor
de teatru la clasă, aşa cum au fost acestea percepute de profesori, relevă
beneficii în dezvoltarea elevilor la nivel cognitiv, emoţional şi social. Astfel,
beneficiile pot fi obţinute atât pentru obţinerea rezultatelor de învăţare aşteptate
de la elevi, cât şi pentru asigurarea unui climat şcolar stimulativ.
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