
 

 

POVEȘTILE CHIAR (NE) FAC BINE 

 

martie – septembrie 2022 

 

*** 

Bullying-ul ne înconjoară indiferent de mediul în care se întâmplă.  

Fii conștient și spune-ți povestea, ajută! 

 

Etapa atelierelor din cadrul proiectului „Poveștile care ne fac bine. Exerciții de imaginație, 

scriere creativă și teatru” s-a încheiat. A fost o perioadă plină de activități diverse, desfășurate 

cu entuziasm și dăruire de către coordonatori, la care au participat copiii aflați în patru centre 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 

(DGASPC SECTOR 5): Centrul de Zi „Mihail Sadoveanu”, Centrul de Zi „George 

Călinescu”, Centrul Social Comunitar „Ferentari” și Complexul de Servicii pentru 

Protecția Copilului – Apartamente Sociale de Tip Familial.  

În cadrul acestei etape, copiii au participat la 5 tipuri de ateliere cu scopul de a învăța diverse 

tehnici prin care să reușească să combată fenomenul de bullying cu care se confruntă zi de 

zi.  

Atelierele de consiliere pentru dezvoltare personală susținute de psihologul Lorena 

Diaconescu au reprezentat bune ocazii de învățare prin joacă a unor noțiuni importante 

despre lucrul în echipă și despre sine, dar mai ales despre relaționarea cu cei din jur în situații 

plăcute și mai puțin plăcute. Interacțiunile pe echipe alese aleatoriu s-au transformat în 

adevărate momente vesele și emoționante și chiar dacă inițial au fost întâmpinate cu reținere, 

în cele din urmă copiii au reușit să descopere puncte comune și să se conecteze.  

Poate cea mai mare provocare a reprezentat-o atelierul de scriere creativă – scrisul fiind 

privit, în general, ca o activitate scolastică – dar, într-un final, libertatea de a scrie propria 

poveste fără a fi condiționat de o structură anume sau subiect, a avut succes în rândul copiilor. 

Sub îndrumarea lui Radu Crăciun, situații aparent banale au fost creionate pe hârtie și rămân 

mărturie a ceea ce înseamnă impactul acestor situații neplăcute pentru participanți. Chiar dacă 

personajele sunt unele imaginare, esența poveștilor relevă înțelegerea trăirilor de care copiii 

au parte.  

Cele mai diverse activități s-au reunit în cadrul atelierelor de art-terapie. Îndrumați de Andra 

Mirescu copiii și-au proiectat în minte și mai apoi au pictat pe tricouri albe, un spațiu sigur 

unde să se simtă protejați și în care să-și dea voie să fie așa cum sunt ei cu adevărat, să-și 

identifice defectele ca mai apoi să le accepte și să le transforme în avantaje. Reprezentarea 



sentimentelor cu ajutorul culorilor este o bună practică care ajută la o mai bună înțelegere a 

acestora.  

Atelierele de teatru coordonate de actrița Claudia Revnic au reprezentat ocazii potrivite în 

care copiii au pus în scenă diferite situații de bullying cu care se confruntă. Aici au ieșit la 

iveală cele mai multe situații neplăcute pe care participanții le-au experimentat, cum ar fi 

banale neînțelegeri între colegi sau chiar confruntări dure cu profesorii. Rememorând aceste 

situații, copiii au reușit să înțeleagă mai bine de ce în anumite momente oamenii reacționează 

neplăcut, și mai ales, cum pot ei să treacă mai ușor peste astfel de momente. 

Mădălina Dorobanțu a abordat puțin diferit situația în cadrul atelierelor de teatru susținute 

de ea, copiii fiind implicați în mai multe jocuri prin care coordonarea, atenția și încrederea în 

ceilalți participanți au fost puse la încercare. Prin intermediul acestor activități copiii au reușit 

să afle mai multe lucruri despre ei și implicit despre ceilalți participanți. Toate aceste exerciții 

se înscriu într-o serie de jocuri premergătoare spațiului scenic, dar în același timp tehnicile 

deprinse în urma participării la aceste sesiuni sunt valoroase și în viața de zi cu zi.  

Sub supravegherea Deliei Ionescu, în cadrul atelierelor de arte plastice, copiii și-au 

transformat povestea într-o lucrare palpabilă, prin tehnica colajului. Precum un puzzle atipic, 

pe coala de hârtie goală s-a întregit, bucată cu bucată, povestea fiecăruia. Tot soiul de ilustrații 

mai mult sau mai puțin realiste s-au îmbinat cu elemente naturale precum frunze uscate, ca 

în final să traducă vizual povestea pe care fiecare copil a dezvoltat-o în cadrul atelierelor de 

scriere creativă.  

În cele din urmă, toate activitățile au fost un real succes, opiniile copiilor fiind pozitive, chiar 

dacă, pe alocuri, amintirile accesate în timpul sesiunilor de lucru n-au fost din rândul celor mai 

plăcute.  

În continuare puteți citi câteva mărturi ale copiilor:  

„Mulțumesc pentru lucrurile învățate referitoare la #bullying, iar cu această ocazie am aflat 

multe alte lucruri noi despre oamenii din jurul meu. Vă mulțumesc pentru tot!” 

„Le mulțumim celor care au făcut aceste activități deoarece ne-au ajutat foarte mult să ne 

cunoaștem pe noi și pe cei din jurul nostru și ne-au învățat foarte mult să înțelegem că 

#bullying-ul nu este o soluție pentru a rezolva o problemă, indiferent că e minoră sau majoră.” 

„Pe mine m-au ajutat foarte mult activitățile pe care le-am făcut, în special cele de teatru, 

pentru că am căpătat mai multă încredere în mine. Mulțumesc echipei de la Teatrul Ion 

Creangă pentru ateliere.” 

„Mi s-a părut distractiv și am învățat o mulțime de lucruri și cred că înainte de orice, cel mai 

important lucru este că am descoperit cine sunt eu.” 

„Mie mi-a plăcut foarte mult să particip la activități și eu cred că atelierele pe care le-am făcut 

m-au ajutat să-mi cunosc mai bine emoțiile.” 

După finalizarea tuturor activităților programate în etapa atelierelor, poveștile scrise de copii 

sunt supuse unui proces de selecție în urma căruia 24 dintre ele vor fi incluse în „Manualul 

de bine”. Acesta este completat de setul de bune practici elaborat de psihologul Lorena 

Diaconescu care să vină în sprijinul tuturor celor care se confruntă cu fenomenul de bullying. 

De asemenea, colajele create la atelierele de arte plastice au fost adunate filă cu filă între 

coperțile albumelor „Poveștile care ne fac bine”, care vor fi prezentate în cadrul 

evenimentului de lansare al „Manualului de bine” care va avea loc în toamnă, în jurul 

premierei spectacolului bazat pe un scenariu inspirat din poveștile copiilor.  

https://www.facebook.com/hashtag/bullying?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVTbNv5UVAduXFF5ZY2AYMYc5cS-6tq7KQX95SDndo7hQwDYsrxtSgLR3SABqQntxZ--w7dRJXK0hKGJy-vjKF5Pf1PHg1OVkueAV5x57wTlbbjdzoYrKsokXMmAVRJLj2FuWerBLuHxYoSnR2_44po&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bullying?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVTbNv5UVAduXFF5ZY2AYMYc5cS-6tq7KQX95SDndo7hQwDYsrxtSgLR3SABqQntxZ--w7dRJXK0hKGJy-vjKF5Pf1PHg1OVkueAV5x57wTlbbjdzoYrKsokXMmAVRJLj2FuWerBLuHxYoSnR2_44po&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bullying?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVTbNv5UVAduXFF5ZY2AYMYc5cS-6tq7KQX95SDndo7hQwDYsrxtSgLR3SABqQntxZ--w7dRJXK0hKGJy-vjKF5Pf1PHg1OVkueAV5x57wTlbbjdzoYrKsokXMmAVRJLj2FuWerBLuHxYoSnR2_44po&__tn__=*NK-R


 

****** 

TEATRUL ION CREANGĂ 

Teatrul Ion Creangă este o instituție publică de cultură, care de-a lungul celor 57 de ani s-a 

implicat în multiple campanii sociale: fie a organizat tabere sau turnee de teatru pentru copii 

din zone defavorizate, fie s-a alăturat unor inițiative cu care a rezonat. În același timp, din 

dorința de a răspândi spiritul civic în rândul micilor spectatori, teatrul a organizat și evenimente 

caritabile în care copiii s-au transformat în „spiriduși” pentru alți copii. 

****** 

DGASPC SECTOR 5 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 este o instituție publică 

de interes local care are drept scop aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor, grupurilor 

sau comunităților aflate în nevoie socială. De asemenea, are rol în administrarea și acordarea 

beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. În calitatea sa de instrument prin care 

să asigure asistență socială și protecție copilului, DGASPC SECTOR 5 a implementat 

numeroase proiecte și programe sociale, printre care și proiecte finanțate din fonduri 

nerambursabile. 

****** 

AFCN 

Administrația Fondului Cultural Național este o instituţie publică autonomă, aflată în 

subordinea Ministerului Culturii, care operează la nivel național de peste 10 ani. Înființată în 

2005, AFCN este principalul finanțator public al ofertei culturale din România care aplică un 

proces transparent de evaluare și selecție. Misiunea Administraţiei Fondului Cultural Naţional 

este să finanțeze proiecte ce susțin creaţia contemporană românească și valorizarea 

patrimoniului, ce contribuie la buna înţelegere a fenomenelor artistice precum şi la accesul cât 

mai larg al publicului la cultură. 

*Proiectul „Poveștile care ne fac bine. Exerciții de imaginație, scriere creativă și teatru” nu 

reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este 

responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi 

folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. 

****** 

Persoană de contact: 

Alexandra Mihăilă 

Coordonator proiect 

alexandra.mihaila@teatrulioncreanga.ro 

tel. 0727.205.684 

Teatrul Ion Creangă este o instituție publică de cultură subordonată Primăriei Capitalei și 

Consiliului General al Municipiului București.  

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN); 

Partener principal: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 

(DGASPC SECTOR 5); 

Parteneri: Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, Editura Didactica Publishing 

House, Presto Pizza;  

mailto:alexandra.mihaila@teatrulioncreanga.ro


Parteneri media: Radio Europa FM, Radio România Cultural, Radio București FM, Agerpres, 

Zile și Nopți, Spotmedia, BookHub, GoKid, Forbes Kids, Paptot, Qbebe, Moderndads.ro, Cult-

ura.ro; 

Proiect recomandat de Radio Itsy Bitsy FM.  

 

 

 

 

 

 


