
 

 

POVEȘTILE DESPRE BULLYING SE VĂD PE SCENĂ 

  

*** 

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

Fii conștient și spune-ți povestea, ajută! 

 

Teatrul Ion Creangă anunță începerea celei de-a doua etape a proiectului de intervenție 

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

derulat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 

(DGASPC SECTOR 5) și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național* (AFCN). O 

parte din textele scrise de copiii din centrele de asistență socială din subordinea DGASPC 

SECTOR 5 au fost selectate, dramatizate și urmează să fie jucate de către actorii Teatrului Ion 

Creangă și patru copii din aceste centre.  

În prima etapă a proiectului, copiii aflați în centrele de asistență socială au luat parte la ateliere 

de scriere creativă, artele spectacolului, art-terapie, consiliere pentru dezvoltare personală și 

arte plastice, de unde au deprins diverse mijloace de combatere a bullying-ului. În urma 

atelierelor de scriere creativă, coordonate de Radu Crăciun (dramaturg), au fost selectate 24 de 

texte pentru a fi incluse în „Manualul de bine”. Acestea pot fi un exemplu pentru alți copii care 

trec prin situații asemănătoare deoarece conțin povești reale. Tot în acest manual, a fost inclus 

și un ghid de bune practici pentru combaterea bullying-ului, elaborat de Lorena Diaconescu 

(psiholog). Acesta este adresat părinților și profesorilor pentru a înțelege mai bine fenomenul de 

bullying, dar și modalități prin care poate fi combătut. 

 „Manualul de bine” va fi disponibil în format electronic pe site-ul www.teatrulioncrenga.ro, 

secțiunea Publicații, începând cu data de 30 septembrie, și sperăm să fie citit de cât mai 

multe persoane.    

Spectacolul „12 povești despre bullying” face parte din cea de-a doua etapă a proiectului 

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

spectacolului a fost inspirat din poveștile incluse în „Manualul de bine” și dramatizat de Gabriela 

Dumitru. În urma castingului organizat de Teatrul Ion Creangă pentru stabilirea distribuției, au 

fost selectați patru copii din centrele DGASPC SECTOR 5 pentru a juca în spectacol, alături 

de actorii Teatrului Ion Creangă - Claudia Revnic și Oliviu-Cristian Bughiu. Regia 

spectacolului este semnată de Gabriela Dumitru, scenografia de Andrei Răduț, iar 

premiera spectacolului va avea loc la finalul lunii septembrie. 



Scenariul spectacolului a fost creat după poveștile copiilor, iar acum, acestea vor putea fi auzite 

pe scenă, pentru a face bine tuturor celor care le ascultă. „Directorul școlii” și „Învățătoarea”, 

personajele principale din spectacol, deschid mai multe scrisori cu povești trimise de copiii din 

toată țară spre a fi citite și auzite. Poveștile vorbesc despre diferite situații de bullying care au 

loc indiferent de mediu - la școală, acasă sau în timpul liber. În timp ce aceștia citesc poveștile, 

micii actori vor interveni pe parcursul spectacolului cu slogane și încurajări de a opri acest 

fenomen: „Stop bullying. Doare!”; „Violența nu rezolvă nimic”; „Protejează-l pe celălalt ca pe tine 

însuți!”; „Suntem unici, acceptă diferențele de orice fel”, etc. Alături de protagoniști vom călători 

prin diverse spații și locuri în care putem să ne întâlnim cu oameni care încurajează bullying-ul. 

Din aceste povești vom învăța cu toții să nu încurajăm niciodată acest comportament, iar 

dacă se întâmplă să putem ajuta, să o facem! 

Mai multe informații despre proiectul „Poveștile care ne fac bine. Exerciții de imaginație, scriere 

creativă și teatru” găsiți pe site-ul Teatrului, aici.  

****** 

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 

https://teatrulioncreanga.ro/povestile-care-ne-fac-bine-exercitii-de-imaginatie-scriere-creativa-si-teatru-2022/


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;  

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

Nopți, Spotmedia, GoKid, Forbes Kids, Paptot, Qbebe, Modern Dads, Cult-ura.ro; 

Proiect recomandat de Radio Itsy Bitsy FM.  
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