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Dragă cititorule, 

Înainte de a descoperi conținutul acestei reviste, 
permite-ne, te rog, să-ți spunem o poveste 
despre forța pe care o au arta și educația de a 
schimba lumea într-un loc mai bun. E o poveste 
atipică, fără antagoniști, dar cu multe peripeții pe 
meleaguri uitate în timp, iar ea începe în vremea 
unei pandemii, cu un grup de tineri artiști uniți în 
jurul unui singur scop: de a-și pune creativitatea în 
slujba celor vulnerabili.

În vara anului 2020, câțiva actori, regizori, 
muzicieni, scenografi, și coregrafi s-au organizat 
sub forma unei asociații ce poartă numele 
Tangent, tocmai fiindcă experiențele lor artistice 
se întâlneau adesea în puncte comune. Dându-
și seama că doar împreună pot răzbi, au început 
să caute contexte în care să creeze ceva trainic, 
din iubire pentru oameni și artă. Astfel, au ajuns 
la marginea unui sat oltenesc, unde un domn 
cu barbă albă, lungă și deasă îi aștepta parcă 
dintotdeauna. Era proprietarul unei foste Stațiuni 
de Mașini Agricole din perioada comunistă — 
un spațiu de peste 3 hectare aflat în paragină, 
căruia încerca să-i găsească un nou țel în folosul 
comunității locale. Doar că nu putea face asta de 
unul singur. Avea nevoie de determinarea, viziunea 
și curajul unor tineri care nu s-ar fi lăsat intimidați 
de prea multă muncă. 

Atunci, în acel loc cu clădiri dezafectate și 
înconjurate de betoane prin ale căror crăpături 
natura își reintrase în drepturi, grupul nostru 
a început să viseze cu ochii deschiși...Ce-ar fi 
dacă am face aici o tabără de artă pentru copii 
instituționalizați?, s-a întrebat unul dintre ei. Iar de 
la gând la faptă nu a fost doar un pas, ci au existat 
multe și greu încercate etape de a transforma o 
idee frumoasă într-un demers consistent. 

După luni de efort neîntrerupt, cu sprijin oferit din 
partea unor oameni generoși, a apărut POT junior 
art camp - prima tabără de creație și creativitate 
dedicată copiilor de la Casele de tip familial „Sf. 
Elena” din Corabia, județul Olt. După 5 zile pline de

 ateliere de teatru, dans, muzică și pictură, în care 
copiii au învățat să spună și să creadă cu adevărat 
că POT, cei din Asociația Tangent și-au dat seama 
că niciodată în viața lor arta pe care o iubeau nu 
fusese mai necesară. Asta i-a încurajat să viseze mai 
departe. 

În vara anului 2021 a urmat încă o ediție de tabără 
cu mai mulți copii, mai multe zile, mai multe 
ateliere și mai mulți artiști implicați. Desigur că 
în spatele acestei noi reușite s-au ascuns multe 
încercări. Au strâns bani organizând o gală 
caritabilă cu licitații de artă, au făcut o amplă 
campanie de fundraising și le-au trimis copiilor 
cadouri de Crăciun pentru a-i asigura că nu au fost 
uitați și că ei muncesc în continuare ca să fie iar 
împreună în tabără. La petrecerea din ultima zi a 
celei de-a doua ediții, printre lacrimi și îmbrățișări 
calde, a apărut nevoia de a dezvolta ceea ce 
pentru toți a devenit mai mult decât un proiect de 
educație prin cultură. Așa că anul 2022 a debutat 
cu un plan îndrăzneț: de a susține cele 6 ateliere de 
teatru, dans, muzică, pictură, povești și ecologie 
pentru peste 100 de copii aflați în grija DGASPC 
Olt, ajungând în toate cele 4 orașe în care această 
instituție are în subordine case de tip familial.

Noul capitol al poveștii poartă numele POT și 
iarna!, iar despre el îți lăsăm bucuria de a afla 
mai multe din paginile acestei reviste la care am 
lucrat să depunem o sinceră mărturie despre ce 
se întâmplă când oamenii se adună împreună din 
iubire pentru alți oameni. 

Cele câteva articole și interviuri din cuprinsul 
acestui jurnal au fost drămuite astfel încât să 
prezinte povestea proiectului din perspective 
multiple - de la artiștii care au coordonat atelierele 
și până la copii, însoțitori, instituții partenere și alte 
persoane importante care sprijină acest demers. 

Cu dragoste,
un grup de tineri artiști care
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POT ȘI IARNA, POT MEREU / de Edda Coza
Sinteza unui proiect în continuă dezvoltare

FLORENTINA NICULESCU, psihoterapeut  / INTERVIU
„Suntem capabili de creștere, schimbare și vindecare atunci când schimbăm mediul în care 
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POT ȘI IARNA, 
POT MEREU 
Sinteza unui proiect în continuă dezvoltare de Edda Coza

Conceput ca urmare a celor două ediții POT junior art camp - tabăra 
de creație și creativitate dedicată copiilor de la Casele de tip familial 
„Sf. Elena” din Corabia -, POT și iarna! este un proiect de educație 
prin cultură demarat, în februarie 2022, de Asociația Tangent și 
realizat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt, Universitatea Națională de Artă Teatrală și 
Cinematografică „I.L. Caragiale” și Primăria Municipiului Caracal. 
Proiectul este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.  

MISIUNE ACTIVITATE PRINCIPALĂ

PREGĂTIRE PEDAGOGICĂ

Prin intermediul mai multor mijloace artistice și 
educative cu caracter interdisciplinar, proiectul 
POT și iarna! urmărește combaterea fenomenului 
de excluziune socială cu care se confruntă copiii 
și tinerii instituționalizați din România și, mai mult 
decât atât, își propune să evidențieze beneficiile 
pedagogiilor alternative și ale terapiei prin artă.

6 ART WEEKS este principala activitate culturală și 
educațională a proiectului POT și iarna!, dedicată 
unui grup de peste 100 de copii și tineri aflați în 
grija DGASPC Olt. Desfășurată în diverse spații 
din orașele Balș, Caracal, Corabia și Slatina, timp 
de 6 weekenduri consecutive din perioada 12 
martie - 17 aprilie 2022, această activitate a constat 
în susținerea a 6 ateliere de teatru, dans, muzică, 
pictură, povești și ecologie de către o echipă 
formată din 28 de tineri artiști și pedagogi. 

Coordonatorii atelierelor creative au fost aleși în 
urma participării la workshopul Arta ca formă de 
incluziune socială, o activitate organizată online, 
între 21 și 24 februarie 2022, sub egida aceluiași 
proiect. Workshopul i-a avut ca traineri pe membrii 
de bază ai echipei POT junior art camp, dar și pe 
câțiva invitați speciali, experți în educație non-
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ACTIVITATE PRINCIPALĂ
Organizarea, în luna octombrie a acestui an, a 
conferinței Pedagogii alternative pentru copii 
și tineri instituționalizați, eveniment în cadrul 
căruia revista de față este lansată, constituie 
ultima activitate a proiectului POT și iarna!. Atât 
revista, cât și conferința contribuie la normalizarea 
discuțiilor din spațiul public despre rolul și 
necesitatea unor programe coerente de educație 
prin cultură axate pe nevoile specifice ale indivizilor 
din orice grup social, în special ale celor care 
provin din medii defavorizate.

Toate activitățile și evenimentele proiectului au 
fost și sunt gratuite pentru participanți, întrucât 
proiectul POT și iarna! încearcă să ofere acces liber 
la informații practice și teoretice ce vin în sprijinul 
comunităților vulnerabile din România, precum 
și a celor care își doresc să-i ajute pe cei aflați în 
nevoie. Pentru mai multe informații despre acest 
proiect, dar și despre alte acțiuni culturale inițiate 
de Asociația Tangent puteți accesa siteul 
www.potcamp.ro. 

formală și psihologie: lect.univ.dr. Andreea Jicman 
de la UNATC „I.L. Caragiale” (profesor în cadrul 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, coordonator al programului de teatru în 
educație UNATC Junior și al altor proiecte culturale 
dedicate copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale 
speciale) și psihoterapeuta Florentina Niculescu, 
membră a comunității Pagina de Psihologie, 
specializată în lucrul cu trauma și relațiile abuzive, 
violența în familie, abuzul fizic și sexual.

Axat pe conștientizarea impactului pe care 
bullyingul, discriminarea și alte forme de abuz îl au 
asupra dezvoltării psiho-emoționale a celor care 
provin din grupuri sociale vulnerabile și nu numai, pe 
înțelegerea efectelor pe termen lung ale traumelor 
de atașament corelate cu abandonul și respingerea, 
precum și pe descoperirea și predarea unor metode 
și practici pedagogice alternative, workshopul Arta 
ca formă de incluziune socială, la care au participat 
în jur de 40 de tineri artiști din domenii conexe, 
a avut ca scop pregătirea participanților pentru 
lucrul cu copii și tineri instituționalizați, răspunzând 
nevoilor esențiale ale acestora. 
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FLORENTINA
            NICULESCU

Suntem capabili de creștere, schimbare și 
vindecare atunci când schimbăm mediul în 
care trăim și găsim persoane cu atașament 
sigur în preajma cărora putem învăța 
moduri de funcționare sănătoase.

“  

“  

psihoterapeut

Florentina Niculescu este unul dintre primii specialiști cu care am avut 
bucuria de a ne întâlni (doar virtual, după cum ne-a permis situația 
pandemică din februarie 2022) în cadrul proiectului de educație prin 
cultură POT și iarna!. Ca invitat special la workshopul Arta ca formă de 
incluziune socială, Florentina, în calitate de psihoterapeut integrativ 
și psiholog clinician, specializată în lucrul cu trauma prin formarea în 
Somatic Experiencing, le-a vorbit participanților - tineri pedagogi 
și artiști - despre trauma de dezvoltare, cu scopul de a-i ajuta să se 
pregătească psiho-emoțional pentru a lucra cu copii și adolescenți 
ce provin din grupuri sociale vulnerabile. Iar pentru că informațiile 
pe care ni le-a împărtășit au fost de un real ajutor, am invitat-o pe 
Florentina să ne răspundă la câteva întrebări pe care le publicăm mai 
jos sub forma unui interviu ce sperăm să contribuie la normalizarea 
dezbaterilor din spațiul public despre importanța psihoterapiei și a 
sănătății mintale. 
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Ce este o traumă de dezvoltare? 
Explică-ne, te rog, cum se poate 
identifica în rândul copiilor. 

Trauma de dezvoltare este o traumă emoțională 
și relațională. Apare atunci când figurile de 
atașament reprezintă o sursă de anxietate, iar 
sistemele noastre de apărare și atașamentul sunt 
deteriorate și mediul exterior este perceput 
ca fiind amenințător. Esența oricărei relații 
sunt schimburile nonverbale. Prin intermediul 
interacțiunilor cu părinții cu încărcătură atât 
pozitivă, cât și negativă, copilul dobândește 
o cunoaștere relațională implicită – el învață 
cum să facă diverse lucruri alături de ceilalți. 
Din aceste interacțiuni învățăm modul în care 
funcționează lumea, învățăm să relaționăm și ne 
formăm identitatea și simțul de sine. Semnele 
care ne indică trauma de dezvoltare (relațională și 
emoțională) la copii sunt:
— de obicei evită să socializeze;
— par să fie amorțiți sau detașați atunci când 
interacționează cu ceilalți;
— exprimă cu dificultate bucurie sau confort, chiar 
și atunci când se joacă;
— se recuperează cu dificultate din orice scenariu 
stresant;
— lipsa granițelor până la comportamente riscante;
lipsa de conștientizare sau de siguranță în preajma 
străinilor;
— hiperactivitate;

Ce înseamnă traumă de 
atașament și ce stă la originea 
apariției sale?

Majoritatea oamenilor au o idee despre ceea ce 
înseamnă „traumă”. Mintea lor ar putea evoca 
imagini de război, abuz, boală, rănire sau durere. 
Toate acestea sunt corecte, însă există și forme mai 
subtile de traumă care merită atenție. Aici intră în 
joc trauma atașamentului.
      Când ești un bebeluș sau un copil mic, procesul 
de legătură cu îngrijitorii principali este vital. Acest 

proces poate fi perturbat din cauza neglijenței, 
abuzului sau abandonului. Poate fi declanșat de 
evenimentele înspăimântătoare care au loc în casă. 
În ciuda aparentă a lipsei de conștientizare, un 
copil este, într-adevăr, foarte afectat de mediul 
familial. 

Experiențele nefavorabile din 
copilărie, cum ar fi divorțul, 
violența domestică, abuzul 
de substanțe și părinții cu 
probleme de sănătate mintală 
își pot lăsa amprenta asupra 
creierului și sistemului nervos al 
copilului. Rezultatul pe termen 
lung se manifestă ca o luptă 
cu simptomele traumei de 
atașament care durează până la 
vârsta adultă.

Trauma de atașament apare atunci când un copil 
suferă un stres copleșitor, de necontrolat, iar 
persoanele adulte nu sunt prezente emoțional. 
Câteva exemple ale traumei de atașament sunt:
— îngrijitorul este, în mod constant, incapabil să 
protejeze un copil de vătămări;
— părintele sau îngrijitorul nu reușește să 
liniștească și să regleze emoțional un copil;
— îngrijitorul copilului nu este de încredere sau este 
o sursă de teamă pentru copil;

Maltratarea copiilor are un efect general asupra 
creșterii și dezvoltării creierului uman. Problemele 
de sănătate fizică și mintală sunt simptome 
comune ale traumei copilăriei la adulți.
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Care sunt cauzele problemelor de 
abandon și ce consecințe implică 
asupra dezvoltării? Ce soluții 
există pentru depășirea acestora?

Câteva situații care oferă o oarecare înțelegere 
a modului în care încep problemele de abandon: 
traumă timpurie a copilăriei, educație familială 
problematică, familie de origine disfuncțională, 
persoane de atașament indisponibile emoțional, 
îngrijitori narcisici, traumă la naștere, expunerea 
timpurie la un mediu cu boli psihice, orice nivel de 
abuz sau neglijare.

Este esențial să reținem că problemele de 
abandon sunt pur și simplu o abilitate de adaptare 
dezadaptată, născută dintr-o dorință și nevoie de a 
te proteja și de a te menține în siguranță. Siguranța 
este, de obicei, cea mai mare prioritate a noastră, 
așa că pentru a ne menține în siguranță, unii dintre 
noi am pus bariere în calea creării unui atașament 
profund. Trauma de atașament este amprenta 
lăsată asupra unei persoane atunci când suferă de 
abuz și neglijare în copilărie. 

Vestea bună este că suntem 
capabili de creștere, schimbare și 
vindecare atunci când schimbăm 
mediul în care trăim și găsim 
persoane cu atașament sigur 
în preajma cărora putem învăța 
moduri de funcționare sănătoase.

Așadar, când vorbim despre sănătatea 
emoțională, ne referim la stări mentale 
provocate de modificări neurofiziologice 
asociate cu gânduri, sentimente și răspunsuri 
comportamentale ce au grad de plăcere sau 
neplăcere. De cele mai multe ori, emoțiile sunt 
împletite cu starea de spirit, temperamentul, 
personalitatea, dispoziția sau creativitatea.

Care este, după tine, cea mai 
mare nevoie a unui copil sau 
tânăr ce provine dintr-un mediu 
instituționalizat? 

Orfanii și copiii care trăiesc în afara îngrijirii familiei 
sunt o populație extrem de vulnerabilă, adesea 
expusă sărăciei, stigmatizării, violenței fizice și 
sexuale și lipsei de resurse educaționale.

Indiferent de momentul evenimentelor 
traumatice ale vieții, este important de subliniat 
importanța de a construi și a observa punctele 
forte ale acestor copii, eliminând stigmatizarea 
și promovând creșterea și bunăstarea lor prin 
participarea la intervenții multidisciplinare bazate 
pe dovezi, care vizează îmbunătățirea sănătății, 
educației și a dezvoltării lor psiho-sociale. 
De asemenea, este important să li se ofere 
oportunitatea de a obține rezultate optime de 
dezvoltare, medii de viață de înaltă calitate care 
să fie adaptate nevoilor fiecărui copil și care să 
includă oportunități de învățare și creștere. 

Referindu-ne la acești copii 
și tineri care se luptă cu 
stigmatizarea și excluziunea 
socială, care sunt pașii de parcurs 
pentru ca ei să fie și să se simtă 
integrați în societate? 

După cum putem vedea, persoanele cu lipsa unui 
mediu optim pentru o dezvoltare armonioasă 
se confruntă cu încălcări ale unei game largi de 
drepturi ale omului. Cu toate acestea, lipsa de 
adăpost nu se referă doar la locuințe. În esență, 
lipsa de adăpost se referă la lipsa conexiunii 
cu familia, prietenii și comunitatea, precum și 
la lipsa controlului asupra mediului. Așadar, 
este necesar ca acești copii și tineri să poată 
beneficia urgent de: dreptul la un nivel de trai 
adecvat, dreptul la educație, dreptul la libertate 
și securitatea persoanei, dreptul la viață privată, 
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Ce beneficii are psihoterapia 
pentru copiii și tinerii 
instituționalizați?

Tulburările emoționale, comportamentale și 
mintale din copilărie pot cauza probleme pe 
termen lung care afectează sănătatea și bunăstarea 
copiilor, familiilor și comunităților. Tratarea 
problemelor de sănătate mintală, emoțională și 
comportamentală  ale copilului cât mai devreme 
posibil poate ajuta copiii să reducă problemele 
de relaționare în general, la școală și în formarea 
de prietenii. Psihoterapia este o componentă-
cheie pentru îmbunătățirea sănătății. În funcție 
de tipul și severitatea problemelor, psihoterapia 
pentru copii poate fi utilizată în combinație cu 
medicamente recomandate de un medic specialist.

Terapia cognitiv-
comportamentală se 
concentrează pe schimbarea 
gândurilor și emoțiilor care 
pot afecta negativ 
comportamentul unui copil. 
Psihoterapeutul îl sprijină pe copil 
să devină conștient de gândurile 
și sentimentele sale. 

Psihoterapeutul îl ajută pe copil să evalueze dacă 
sentimentele sau gândurile pot fi distorsionate 
sau ilogice, apoi îl ajută pe copil în procesul de 

asigura că elevii cu nevoi speciale își petrec cea mai 
mare parte a timpului într-o clasă convențională. 
Scopul incluziunii este de a le oferi copiilor aceleași 
oportunități educaționale și sociale pe care le 
au alți copii și de a-i integra în toate activitățile 
școlare. 

dreptul la securitate socială, dreptul la libertate 
fără discriminare, dreptul de vot și multe altele. 
Pentru persoanele fără adăpost, dificultățile 
financiare și condițiile de locuință nesigure fac 
dificil accesul la facilități de educație și formare 
pe o bază susținută. 

Accesul la proiecte culturale și 
educaționale prin diferite asociații 
și fundații este o soluție care 
poate alina și sprijini decalajul 
social și psiho-educațional al 
acestor copii.

În ce mod poate sistemul școlar 
să participe la acest proces de 
incluziune socială?
Educația este un drept fundamental al omului 
și sunt necesare măsuri pentru a se asigura că 
învățământul primar și educația profesională sunt 
accesibile fiecărui copil. Pe lângă problemele 
legate de acoperirea costurilor asociate educației, 
cum ar fi cărți, haine, activități sociale, mulți 
oameni fără adăpost sunt forțați să abandoneze 
frecvent școala și au dificultăți în a-și face prieteni 
și conexiuni. 

O prezență empatică din partea 
cadrelor didactice și o susținere 
permanentă a consilierului școlar 
pot crește semnificativ prezența 
și continuarea studiilor copiilor 
instituționalizați.

Incluziunea înseamnă că, la fiecare pas al procesului 
educațional, se depun toate eforturile pentru a se 
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Cât de necesare sunt atât 
existența, cât și continuitatea 
proiectelor de educație prin 
cultură precum POT și iarna!? 
Poate un astfel de proiect să 
încurajeze și să susțină în mod 
real incluziunea socială? 

Nimănui nu-i place să fie exclus din ceea ce se 
întâmplă în jurul său, astfel că incluziunea socială 
este un concept care ar putea preveni rănirea și 
mai mult a sentimentelor copiilor instituționalizați. 
Mai mult decât atât, ar asigura persoanele cu nevoi 
speciale de participarea la procese de educație, 
beneficii din partea societății, angajare și un mediu 
educațional sănătos. Incluziunea face parte din 
ceea ce asigură egalitatea tuturor. Munca asociației 
voastre și continuitatea proiectelor începute au 
deschis calea către ridicarea standardelor de 
accesibilitate pentru o mai mare oportunitate de 
incluziune a acestor copii, prin oferirea unui drept 
de a se bucura de libertățile de bază, iar asta 
are consecințe importante pentru modul în care 
societatea noastră percepe și tratează persoanele 
fără adăpost.

schimbare a gândurilor, precum și a reacțiilor emoționale 
și a comportamentelor care vin odată cu ele. 

Terapia cognitiv-comportamentală funcționează 
adesea direct cu copilul, dar poate include și 
îngrijitorii. Beneficiul începerii unei forme de 
psihoterapie cât de devreme ajută la dezvoltarea 
sănătoasă la vârsta adultă.

Ce aptitudini trebuie să aibă 
adulții care au grijă, pe o 
perioadă scurtă sau lungă, 
de copii și tineri cu cerințe 
educaționale speciale? Ce sfaturi 
le poți oferi?

Toți adulții care lucrează cu și în numele 
copiilor sunt responsabili pentru modul în 
care își exercită autoritatea, pentru modul în 
care evaluează gestionarea riscului și utilizarea 
resurselor, precum și pentru felul în care 
protejează copiii și tinerii.

Indiferent dacă lucrează în 
calitate de voluntar sau sub o 
formă plătită, acești adulți au 
datoria de a păstra copiii și tinerii 
în siguranță și de a-i proteja 
de vătămările sexuale, fizice și 
emoționale. Copiii și tinerii au 
dreptul să fie tratați cu respect și 
demnitate. 

Așadar, adulții vor oferi încredere și vor trebui să 
ia măsuri rezonabile pentru a asigura siguranța 
și bunăstarea copiilor și tinerilor. Nerespectarea 
acestor aspecte pot fi încadrate la neglijență, ceea 
ce va conduce la o retraumatizare a acestor copii și 
întărirea unui scenariu de viață.

Datoria adultului este de a 
dezvolta o relație de respect și 
grijă între el și acești copii și tineri. 
Această grijă se exercită și prin 
comportamentul adultului, care 
în orice moment trebuie să dea 
dovadă de integritate, maturitate 
și bună judecată.

Ne așteptăm la standarde înalte de 
comportament de la adulții care lucrează cu 
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copii și tineri instituționalizați, iar când voluntarii 
sau angajații acceptă o astfel de muncă, trebuie 
să înțeleagă și să recunoască responsabilitățile 
și încrederea inerente acestui rol: să acționeze 
întotdeauna și să fie văzuți că acționează în 
interesul superior al copilului, să-și asume 
responsabilitatea pentru comportament și 
acțiunile proprii, să evite orice conduită care ar 
determina orice persoană rezonabilă să le pună la 
îndoială motivația și bunele intenții.

Adulții pot avea acces la informații confidențiale 
despre copii și tineri pentru a-și asuma 
responsabilitățile. În anumite circumstanțe, aceștia 
pot avea acces la informații extrem de sensibile 
sau private. Aceste detalii trebuie păstrate 
confidențiale în orice moment și împărtășite numai 
atunci când este în interesul copilului să facă acest 
lucru – amenințări de suicid, situații care pot fi 
amenințătoare pentru viață copilului în general. 
Astfel de informații nu trebuie folosite pentru a 
intimida, umili sau jena copilul sau tânărul în cauză.

Dacă un adult care lucrează cu copii are vreo 
îndoială dacă să împărtășească informații sau 
să le păstreze confidențiale, el sau ea ar trebui 
să solicite îndrumare de la un membru senior al 
personalului sau de la o persoană desemnată 
pentru protecția copilului. Orice acțiune ar trebui 
să fie în conformitate cu protocoalele de schimb 
de informații convenite la nivel local.

Ca urmare a cunoștințelor și autorității învestite în 
rolul lor, toți adulții care lucrează cu copii și tineri 
se află în poziții de încredere în raport cu cei pe 
care îi au în grijă. O relație între un adult și un copil 
sau un tânăr nu poate fi o relație între egali. Există 
un potențial de exploatare și vătămare a tinerilor 
vulnerabili.

Adulții au responsabilitatea 
de a se asigura că un echilibru 
inegal al puterii nu este folosit 
pentru avantaje sau gratificații 

personale. Comunicarea dintre 
copii și adulți, prin orice metodă, 
ar trebui să aibă loc în limite 
profesionale clare și explicite. 

Această comunicare poate include și utilizarea 
mai largă a tehnologiei, cum ar fi mesajele text ale 
telefoanelor mobile, e-mailurile, camerele digitale, 
videoclipurile, camerele web, siteurile și blogurile. 

Adulții nu ar trebui să 
împărtășească informații personale 
cu un copil sau cu un tânăr. Aceștia 
nu ar trebui să solicite sau să 
răspundă la informații personale 
de la copil/tânăr, altele decât cele 
care ar putea fi adecvate ca parte 
a rolului lor profesional. 
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Adulții ar trebui să se asigure 
că toate comunicările sunt 
transparente și deschise 
controlului.

De asemenea, adulții ar trebui să fie circumspecți 
în comunicarea cu copiii pentru a evita orice 
posibilă interpretare greșită a motivelor lor. Ei 
nu ar trebui să ofere copiilor și tinerilor datele 
personale de contact, inclusiv adresele de e-mail, 
de acasă sau numere de telefon mobil, cu excepția 
cazului în care necesitatea de a face acest lucru 
este convenită cu conducerea superioară și părinții 
sau îngrijitorii. Comunicările prin 
e-mail sau text între un adult și un copil, în afara 
protocoalelor convenite, pot duce la anchete 
disciplinare și/sau penale. Asta include, de 
asemenea, comunicațiile prin intermediul siteurilor 
web bazate pe internet. Sistemele interne de 
e-mail trebuie utilizate numai în conformitate 
cu politica organizației. Această înseamnă 
că organizația ar trebui să aibă o politică de 
comunicare care specifică moduri de comunicare 
acceptabile și permise.



14



15

ALEXANDRA CUCU

Invitatie la 
            art-terapie

Art-terapia este o formă de psihoterapie care implică folosirea 
mijloacelor artistice (orice formă de arte plastice, muzică, dans, 
teatru etc.) în procesul terapeutic. Spre deosebire de terapiile prin 
conversație, art-terapia pune accentul pe a acționa (prin mijlocirea 
culorilor, a materialelor de modelaj, a mișcării, a instrumentelor 
muzicale ș.a.m.d.), urmărind exprimarea personalității în forme 
originale. Din acest motiv, art-terapiile sunt numite și terapii expresive.

de

Produsul final nu este neapărat apreciat din punctul de vedere al însușirilor estetice (art-terapia nu este 
doar pentru „cei talentați”), ci mult mai importantă este aducerea la lumină a conținuturilor sufletești, 
faptul de a face „să fie auzită” vocea proprie într-un mod profund și autentic.

Ca terapeut îl însoțești pe cel cu care lucrezi în evoluția lui, cu sensibilitate față de ceea ce poate să apară, 
cu înțelegere pentru momentele când unele lucruri nu vor putea fi puse în cuvinte (adică persoana nu 
știe sau nu poate să spună de ce a acționat într-un anume fel, nici ce semnifică exact produsul realizat). 
Mai mult, ca terapeut nu oferi o „interpretare de expert” a creațiilor artistice, ci facilitezi descoperirea 
înțelesurilor personale – prin discuție sau prin integrarea a ceea ce momentan nu poate fi înțeles.

Art-terapia mizează pe activarea și manifestarea izvorului de creativitate care se află în fiecare dintre noi. 
Astfel, pe aceste căi metaforice apar perspective noi asupra experiențelor trăite, soluții și transformări 
interior-exterioare. Întrucât tehnicile implică persoana într-un mod activ (care înseamnă adesea folosirea 
mai multor simțuri și a corpului per ansamblu), resursele personale devin mai ușor de observat și de 
activat, iar concentrarea, încrederea și starea de relaxare sunt mai ușor de realizat. Art-terapia are 
rezultate foarte bune la persoane de toate vârstele și cu toate tipurile de afecțiuni fizice sau psihice.

,
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Din experiență personală

Cum în mai multe rânduri de-a lungul vieții aș spune că pe mine arta „m-a salvat” (mai întâi scrisul, apoi 
artele plastice și apoi, pe deplin, dansul), ca psihoterapeut m-am îndreptat cu cea mai mare încredere 
către lucrul cu mijloacele artistice (deși formarea mea de bază este în psihoterapie conversațională 
centrată pe persoană) și le-am folosit în terapie cu cele mai diverse persoane, de la copii cu dizabilități 
severe la tineri instituționalizați sau bătrâni cu probleme de sănătate mintală. În toate cazurile, 
dezvoltarea personală cunoaște o ascensiune evidentă (chiar dacă în cazurile grave evoluția este lentă și 
necesită perseverență) odată ce sunt implicate desenul, mișcarea, muzica, teatrul sau elemente din toate 
acestea.
Persoanele ajung să se poată deschide emoțional (pentru mine, principalul indicator al sănătății 
sufletești), să aibă încredere să se exprime în cadrul relației terapeutice – și, ulterior, în restul relațiilor 
din viața lor. Experiențele trecute sunt mai bine integrate și/sau depășite, ceea ce lasă spațiu și energie 
pentru a primi noile experiențe pe care le prilejuiește viața.

În prezent, întrebuințez art-terapia în cadrul cabinetului meu, în ședințe de grup sau individuale, cu aceia 
care își doresc ceva mai mult decât psihoterapie conversațională. În funcție de obiectivele pe care mi le 
propun, folosesc câte ceva din toate mijloacele artistice, dar cred că cel mai mult artele plastice, dansul și 
scrierea. 

De câțiva ani, am o colaborare stabilă cu cei de la Ajungem Mari, prin care ofer ședințe individuale de art-
terapie și terapie prin joc (procese terapeutice de lungă durată, de un an sau doi ani) și, mai rar, ședințe 
de grup. Ședințele îi ajută pe copiii și tinerii instituționalizați să descopere lucruri surprinzătoare despre ei 
înșiși și îi susțin să depășească „nu știu – nu vreau – nu pot” în viețile lor. A pune niște culori laolaltă, a avea 
curaj să se joace cu materiale noi, a asculta „altfel” o melodie, a așterne câteva rânduri care sunt citite cu 
interes și entuziasm de către mine – toate acestea fac să apară adevărate salturi în dezvoltarea tinerilor.

Cercul de sprijin 

În afară de spațiul cabinetului, mă implic în diverse proiecte cu finanțări punctuale (pe durata a 3-4 luni) 
de art-terapie individuală sau de grup. Pentru mulți practicieni (nu neapărat psihoterapeuți, cât mai 
degrabă artiști sau educatori culturali), aceste proiecte rămân o modalitate importantă prin care putem 
să răspândim și mai mult beneficiile terapiilor expresive. De exemplu, proiectul co-finanțat de AFCN 
în care sunt implicată în prezent (iulie-noiembrie 2022), Cercul de sprijin – dans și dans-terapie pentru 
reabilitarea și reintegrarea pacienților psihiatrici, se desfășoară în trei spitale psihiatrice (Bălăceanca, 
Săpunari și Voila) și apoi în comunitățile de apartenență ale pacienților. Prin el ne propunem să fortificăm 
încrederea instituțiilor și a persoanelor în general în importanța dans-terapiei în procesul de recuperare a 
celor cu probleme grave de sănătate mintală.

Art-terapia în România

Art-terapia și-a dovedit puterea și însemnătatea în viețile celor care apelează la ea. Uneori, oamenii 
tind să caute forme de psihoterapie „mai dovedite științific”, cu protocoale standardizate de lucru sau 
rezultate ceva mai ușor cuantificabile. Cred că sub soare e loc pentru toată lumea –  atât pentru cei care 
își doresc rigoare statistică și niște garanții ale eficienței, cât și pentru cei care îmbrățișează magia artelor 
(despre care, pentru mine, nu există dubiu că sunt terapeutice de mii de ani, de când există).
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Pentru a ajunge art-terapeut „cu acte în regulă” poate că ar fi bine ca, mai întâi, să vă întrebați dacă vreți 
să vă concentrați pe una dintre arte în mod special. Unii dintre noi ne simțim mai apropiați de una anume, 
deși în practică ajungem adesea să le îmbinăm. Recunoscute de Colegiul Psihologilor din România sunt 
formarea de la Asociația Română de Terapii Expresive (care organizează de ani buni formarea ca art-
terapeut Phronetika), cât și cea de la Asociația Română de Psihoterapie prin Dans și Mișcare. 

Aparte de acestea două, care sunt acreditate la noi în țară și de lungă durată, există, de fapt, o 
multitudine de formări mai mult sau mai puțin recunoscute național și internațional. În funcție de 
uneltele cu care simțiți să vă îmbogățiți „arsenalul” de terapeut sau de educator, puteți opta pentru 
forme alternative de desen, dans terapeutic sau scriere creativă, pentru forme de teatru precum Teatrul 
Oprimaților sau teatru-labirint ș.a.m.d. Cu siguranță există metode despre care eu nu am auzit atât în 
România, cât și în străinătate, așa că e bine să faceți puțină muncă de cercetare înainte de a lua o hotărâre 
în acest sens. Și, destul de sigur, drumul pe care vă veți angaja va fi unul care va aduce nebănuit de multe 
lucruri bune și în viața personală, nu doar în cea profesională.

Despre mine

Sunt psihoterapeut centrat pe persoană din anul 
2012, dans-terapeut din anul 2016 și terapeut 
craniosacral din anul 2019. De-a lungul anilor, am 
lucrat în diverse instituții, apoi la cabinetul meu, 
cu persoane aflate în tot felul de situații dificile, 
de la copii cu dizabilități și părinții acestora, 
persoane cu probleme de sănătate mintală, femei 
victime ale violenței domestice, persoane cu boli 
incurabile. Experiența mi-a arătat că atunci când 
oamenii ajung să fie mai în acord cu propriul lor 
organism (suflet și corp), viața li se îmbunătățește 
considerabil, se pot bucura mai mult de ceea ce 
sunt și au în prezent, iar capacitatea lor de a-și 
împlini în cel mai potrivit mod potențialul crește. 
Misiunea mea este să contribui la crearea unei vieți 
armonioase pentru persoanele cu care lucrez – atât 
în relația cu sine, cât și în relațiile cu ceilalți oameni. 
Cu empatie și respect față de ritmul de creștere 
individual, sunt prezentă față de nevoile fiecărei 
persoane cu care lucrez.

Info Point
site: www.alexandracucu.ro 
e-mail: alexandra.cucu1@gmail.com
tel.: 0742 586 853
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RĂDIȚA PIROȘCA
director general DGASPC Olt

Eu mi-aș dori să se schimbe mentalitatea 
și la noi, să putem vedea dincolo de 
dizabilitate, culoare a pielii și dosar, pentru 
că toți copiii sunt frumoși și buni fără 
excepție și merită să aibă o familie, să fie 
adoptați fără discriminare.

“  

“  
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este unul dintre partenerii de tradiție 
ai Asociației Tangent, alături de care am organizat, începând cu anul 2020, două ediții ale taberei de 
creație și creativitate POT junior art camp, tabără dedicată copiilor de la Casele de tip familial „Sf. 
Elena” din Corabia, precum și proiectul de educație prin cultură POT și iarna!, adresat tuturor copiilor 
instituționalizați din județul Olt. Printre acțiunile caritabile desfășurate pentru susținerea acestor 
demersuri culturale se numără campaniile de strângere de fonduri Secret Santa Backpack și AJUT 
PENTRU CĂ POT!, dar și POT CHARITY GALA, un eveniment cu licitații de artă organizat în București, 
în iulie 2021, în cadrul căruia Asociația Tangent a primit, din partea DGASPC Olt, o distincție importantă: 
diploma Creatori de fapte bune. Pentru a afla mai multe despre necesitatea sistemului de protecție 
socială în România și cum funcționează o astfel de instituție, am stat de vorbă cu directorul general al 
DGASPC Olt, Rădița Piroșca, iar rezultatul discuției s-a concretizat în interviul de mai jos.

Cum ați ajuns să profesați în 
domeniul asistenței sociale?

Sunt un om care se bucură de viață. Am învățat 
să binecuvântez fiecare minut și am primit în viața 
asta atât de multe lucruri importante - 
sănătate, familie, prieteni - încât am înțeles că 
trebuie să aduc mulțumire și să ajut la rândul meu. 
De ce? Pentru că, așa cum cum spunea cineva, 
dacă poți ajuta și nu o faci, e ca și când ai face rău. 

Pentru mine, asistența socială 
poate fi considerată mai mult o 
chemare decât o profesie. Visez 
să împlinesc visuri crezând în 
miracole.

Asistența socială este locul în care reușesc zilnic 
să ajut oamenii în rezolvarea problemelor legate 



20

de viața lor socială și profesională, să susțin 
reintegrarea socială sau recuperarea acestora. 
Funcția de director general al Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 
pe care o ocup din 2012, este o onoare și o mare 
responsabilitate. Am acceptat-o într-un moment 
în care am considerat că sunt pregătită din punct 
de vedere profesional, că am experiența necesară, 
dată de faptul că lucrez din 2004 în această 
instituție. Am avut încredere că pot să îndeplinesc 
sarcinile asumate.

Ce calități considerați că trebuie 
să aibă o persoană care lucrează 
în acest domeniu?

Contactul cu persoane din medii defavorizate - în 
special copii - face parte din activitatea noastră. 
Este o provocare continuă, solicitând multă 
dragoste, fermitate, răbdare, dar și înțelepciune. 
Dorința de a-i ajuta pe oameni și de a contribui 
la schimbarea în bine a vieții lor este ceea ce 
te poate motiva să alegi o astfel de profesie, în 
ciuda tuturor obstacolelor inerente. În definitiv, 
cred că dragostea de copii, dragostea de oameni 
și puterea de a nu judeca sunt calitățile pe care 
trebuie să le aibă o persoană care lucrează în 
asistență socială. 

Care sunt obiectivele principale 
ale DGASPC Olt?

Prioritățile mele au fost și sunt: creșterea 
standardelor de calitate a vieții beneficiarilor de 
protecție socială, prevenirea instituționalizării, 
diversificarea serviciilor, integrarea în societate 
a copiilor din sistemul de protecție, formarea 
continuă a personalului astfel încât intervenția 
să fie profesionalizată, dar mai ales specifică și 
adaptată fiecărui caz. Sunt obiective pentru care 
lucrez alături de o echipă de management, sub 
coordonarea și cu sprijinul Consiliului Județean 
Olt, care a înțeles că asistența socială este un 
domeniu în care merită investit, deoarece copiii, 

persoanele cu dizabilități și persoanele vârstnice 
aflate în nevoie trebuie susținute pentru a avea o 
societate sănătoasă. 

Care sunt cele mai mari probleme 
sociale pe care le-ați identificat 
în județul Olt și cum credeți că ar 
putea fi ele diminuate?
Județul Olt se confruntă, la fel ca celelalte 
județe, cu diverse probleme sociale. Cele mai 
des întâlnite sunt lipsa locurilor de muncă, lipsa 
locuințelor sociale, servicii de zi care să prevină 
instituționalizarea. Dar există și o situație care 
trebuie schimbată, în primul rând, prin educație, iar 
mai apoi, dacă este cazul, prin sancțiune.

Multe persoane refuză să 
muncească, mulțumindu-se cu un 
ajutor social și lăsând „statul” să 
se ocupe de copiii lor. Educația 
morală și civică trebuie să aducă 
schimbarea!

Ce dificultăți majore întâmpină 
copiii instituționalizați și cum 
răspundeți nevoilor acestora?

Fiecare persoană care ajunge la instituția noastră 
este unică. Situația fiecăruia este unică. De 
aceea, timpul fizic și intervenția trebuie oferite 
profesionist, individualizat și atât cât este necesar. 
Pentru asta trebuie personal, echipă! Am făcut 
angajări și da, suntem mult mai bine decât alte 
județe, iar din acest motiv, serviciile noastre au 
crescut în calitate. 

Am dorit să le creăm copiilor o familie mare, unde 
să poată spune din suflet aici este ACASĂ, aici 
este IUBIREA. Cea mai mare provocare este să 
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creăm în sufletele tinerilor acest sentiment: că 
merită să fie iubiți, că sunt iubiți!

Eu mi-aș dori să se schimbe 
mentalitatea și la noi, să putem 
vedea dincolo de dizabilitate, 
culoare a pielii și dosar, pentru 
că toți copiii sunt frumoși și buni 
fără excepție și merită să aibă 
o familie, să fie adoptați fără 
discriminare. 

Cum vedeți colaborarea cu 
Asociația Tangent? Ce impact au 
avut activitățile desfășurate în 
acest an de organizația noastră 
asupra tuturor participanților?

Parteneriatul cu Asociația Tangent și activitățile 
desfășurate în cadrul proiectelor menționate au 
fost apreciate de copii. Ca urmare a acestora, s-a 
observat o evoluție în comportamentul copiilor. A 
crescut încrederea în ei, s-au dezvoltat emoțional, 
și-au  îmbunătățit deprinderile pentru o viață 
independentă. Faptul că parteneriatul a continuat 
și s-a dezvoltat în mai multe orașe din județul Olt, 
în care copiii beneficiază de măsură de protecție, 
ne bucură, iar pentru asta - mai ales în numele 
copiilor - mulțumesc Asociației Tangent!

Ce alte proiecte dedicate 
persoanelor aflate în grija 
DGASPC Olt mai aveți în vedere 
în viitor?
Din fericire, avem o echipă în care, cu puține 
excepții, locul de muncă reprezintă a doua casă și 
beneficiarii reprezintă familia. De aceea, implicarea 

asociațiilor, fundațiilor, a persoanelor fizice care 
doresc colaborare cu noi pentru îmbunătățirea 
calității vieții copiilor este încurajată.

Pentru perioada viitoare îmi 
doresc să dezvolt colaborarea 
cu fundațiile și ONG-urile din 
țară care se ocupă de tinerii ce 
părăsesc sistemul de protecție 
socială și îi ajută să-și găsească un 
loc de muncă, oferindu-le cazare 
și consiliere. 

De asemenea, am început și doresc să continui 
atragerea și implicarea angajatorilor pentru 
susținerea tinerilor astfel încât să le ofere șansa 
unui loc de muncă, lucrând în paralel cu ei pentru 
a-i pregăti în formarea deprinderilor de viață și 
muncă. 
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6 ART WEEKS
O incursiune în universul atelierelor creative de Edda Coza

UNDE ȘI CÂND

CU CINE

Între 12 martie și 17 aprilie 2022, timp de 6 weekenduri consecutive, peste 100 de copii și tineri aflați în 
grija DGASPC Olt, din orașele Slatina, Caracal, Balș și Corabia, au beneficiat de o serie de 6 ateliere 
creative și interactive de teatru, dans, muzică, pictură, povești și ecologie.

Atelierele au fost reunite sub titlul 6 ART WEEKS, reprezentând principala activitate a proiectului de 
educație prin cultură POT și iarna!, co-finanțat de AFCN și realizat de Asociația Tangent în parteneriat cu 
DGASPC Olt, UNATC „I.L. Caragiale” și Primăria Municipiului Caracal.

Desfășurate în orașele de proveniență ale beneficiarilor acestora, atelierele din cadrul 6 ART WEEKS au 
avut loc în diverse spații puse la dispoziție de DGASPC Olt și primăriile locale: curți și săli de clasă ale 
școlilor generale și liceelor (Caracal, Slatina, Corabia), spații comune ale centrelor de asistență socială 
(Corabia, Slatina) și săli de conferință ale primăriilor (Balș).

Cei 28 de tineri artiști și pedagogi, coordonatori ai atelierelor creative, au fost aleși de echipa proiectului 
din rândul participanților la workshopul online Arta ca formă de incluziune socială, desfășurat în perioada 
21-24 februarie 2022, sub egida aceluiași proiect. În zilele de sâmbătă și duminică din perioada 12 martie 
- 17 aprilie 2022, patru echipe formate din câte doi traineri au coordonat simultan ateliere, conform unui 
calendar prestabilit, în cele patru orașe din județul Olt.

Alegerea echipelor de coordonatori, realizată de organizatorii proiectului, a urmărit ca la fiecare atelier 
să existe un trainer principal și un asistent. Trainerul principal avea rolul de a-și concepe planul de 
activitate al atelierului și de a coordona majoritatea jocurilor și a exercițiilor, fiind relevantă, în acest sens, 
bogata experiență în domeniu artistic vizat de atelier, dar și în lucrul cu copii și tineri. În ce privește rolul 
asistentului, s-a urmărit ca el să se ocupe de buna desfășurare a activităților, să prevină situațiile care ar fi 
putut perturba atelierul (conflicte între participanți, forme de bullying etc.), comunicând îndeaproape cu 
tinerii și copiii mai puțin dispuși să participe la activitățile propuse. Acestora din urmă, conform unei grile 
de valori unanim acceptate de către toți coordonatorii, li s-a oferit libertatea de a nu se implica într-o 
anumită activitate dacă aceasta nu era pe măsura propriilor interese, cu condiția de a nu-i deranja pe 
ceilalți participanți. În câteva cazuri, dată fiind experiența similară a trainerilor, nu a existat acest raport 
ierarhic, iar ambele persoane au fost încurajate să coordoneze pe rând atelierul.
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PENTRU CINE

DE CE

De obicei, pentru ca numărul de participanți ai 
unui atelier să nu depășească 15 persoane, copiii și 
tinerii au fost împărțiți pe criterii de vârstă în două 
grupe. Această departajare a permis susținerea 
unor activități specifice nivelului de înțelegere 
și preocupărilor fiecărei categorii de vârstă. În 
majoritatea cazurilor, cu foarte puține excepții, 
au fost coordonate ateliere pentru copii cu vârste 
cuprinse între 10 și 14 ani, respectiv adolescenți cu 
vârste variind între 15 și 18 ani.

De asemenea, fără a impune vreo formă de 
obligativitate, la fiecare atelier, însoțitorilor 
copiilor și tinerilor li s-au oferit trei posibilități: de 
a se implica activ, de a asista de pe margine sau 
de a rămâne în afara spațiului de desfășurare a 
activităților până la finalul atelierelor.

Scopul 6 ART WEEKS a fost explorarea empirică, prin intermediul unor mijloace artistice bazate pe 
principiile art-terapiei și ale pedagogiilor alternative, a unor aptitudini specifice și necesare în procesul 
de autocunoaștere și dezvoltare personală a participanților, aptitudini menite să le înlesnească integrarea 
deplină în grupurile sociale din care fac parte, să diminueze și să prevină bullyingul și excluziunea socială.

Astfel, coordonatorii fiecărui atelier s-au organizat în grupuri separate înainte de începerea 6 ART 
WEEKS pentru a-și concepe o structură coerentă, bazat pe aptitudinile specifice urmărite, regula fiind 
ca orice atelier să includă, în special, jocuri și activități ludice. Apoi, în funcție de contextul fiecărui atelier, 
coordonatorii au avut libertatea de a decide cumsă-și adapteze planul după nevoile participanților.
În sfârșit, pentru a identifica impactul atelierelor asupra copiilor și a tinerilor, au fost concepute 
chestionare de tipul Înainte/După, iar datele obținute în urma centralizării lor au făcut obiectul unei 
ample analize statistice realizate de Victoria Ecaterina Moraru, actriță, trainer al atelierului de povești și 
membră a echipei revistei.

În cele ce urmează, vor fi prezentate, sub forma unor articole compuse din mărturiile coordonatorilor, 
diverse exemple de desfășurare a atelierelor creative, pentru a oferi o imagine de ansamblu a metodelor 
folosite și a experienței directe în lucrul cu copii și tineri instituționalizați.
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Scop și principii

Având în vedere timpul pe care l-am avut la 
dispoziție alături de copii, scopul atelierului de 
teatru a fost facilitarea unor ore de maximă bucurie 
petrecute împreună, descătușarea curiozității 
în privința unor aspecte despre arta teatrului 
și antrenarea câtorva aptitudini specifice artei 
actorului.
Structura atelierului a fost construită respectând 
principiile didactice de bază: principiul intuiției 
(sau al unității dintre senzorial și rațional), principiul 
corelării teoriei de practică, principiul însușirii 
conștiente și active a informațiilor, principiul 
sistematizării și continuității cunoștințelor, 
principiul accesibilității cunoștințelor sau al 
respectării particularităților de vârstă și principiul 
însușirii temeinice a cunoștințelor (aflat în strânsă 
legătură cu cel al continuității).

VLAD GALER
trainer TEATRU

Cele două zile petrecute la Caracal au fost 
un boost de energie pentru noi și o dovadă
clară că oricine poate orice își propune.

“  
“  

În perioada 26-27 martie 2022, a avut loc atelierul de teatru de la 
Caracal. A fost al doilea astfel de atelier pe care l-am coordonat 
împreună cu Radu Moldovan, sub umbrela Asociației Tangent, primul 
fiind în anul 2020, la Potelu, alături de colegul Dan Coza.
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Aptitudini și jocuri

Grupurile, deși compuse din copii de la mai multe case de tip familial, au fost unite, pline de entuziasm 
și receptive la toate propunerile noastre. Structura atelierului a fost compusă din jocuri teatrale care 
să dezvolte aptitudini specifice artei actorului, iar gradul lor de dificultate a evoluat progresiv. Ne-am 
concentrat pe dezvoltarea imaginației, spontaneității, atenției, observării și a capacității de a improviza.
O surpriză a fost încântarea copiilor în timpul jocurilor de improvizație, considerate a fi cele mai dificile 
în procesul de lucru al actorului. Spre bucuria noastră, copiii s-au distrat improvizând, au râs și au 
interpretat personaje populare din basme și povești (Albă-ca-Zăpada care, la cererea sa, a fost jucată de 
un băiat, cei șapte pitici, regine, prinți, împărați, soldați, servitori etc.), dar și diverse tipologii întâlnite 
în realitatea cotidiană (sportivi, polițiști etc.) Observând la prima întâlnire plăcerea copiilor de a crea 
scene, am alocat în a doua zi de atelier mai mult de jumătate din timpul său doar jocurilor de improvizație 
precum: Interviul, Lupta triburilor, Sir, Lordul/Ducesa și Servitorul/Servitoarea. Celelalte jocuri au avut 
scopul de a crește nivelul de energie și implicare a participanților, de a-i provoca să lucreze în echipă, de 
a le stimula spontaneitatea și nivelul de atenție și concentrare. Aceste jocuri au fost de tipul: Tom și Jerry, 
trecerea tuturor printr-un cerc de Hula în 10 secunde, jocuri în mișcare browniană, 1, 2, 3 la perete stai!, 
Mima pe meserii în grup, Oglinda, Scutul și Extraterestrul.

Fără bullying și public shaming

Atât cei mai mici, cât și cei mai mari au manifestat 
bucurie și implicare. Comportamentele de tip 
bullying nu și-au găsit loc pe durata atelierelor, 
deși au existat anumite momente când cei mai 
mari aveau intenția de a-i lua peste picior pe cei 
mai mici. Modul în care acest lucru se întâmpla 
se rezuma doar la remarci verbale înțepătoare. 
Evitând, la rândul nostru, public shamingul, le-am 
explicat copiilor, fără să atragem atenția tuturor 
asupra celor care au greșit, că acțiunile lor au 
consecințe negative asupra celorlalți. Am folosit 
empatia ca principal instrument pentru eliminarea 
jignirilor și a observațiilor nepotrivite. În urma 
simplei întrebări - Tu cum te-ai simți dacă ai fi 
pus în situația asta? - copiii au dobândit o altă 
perspectivă asupra modului în care se exprimă, 
iar pentru restul atelierului, cel puțin câteva 
secunde în plus de gândire înainte de a-i jigni 
pe ceilalți participanți. Trebuie să menționez că 
aceste evenimente au avut un caracter izolat și 
nu definesc nici comportamentul participanților, 
nici atmosfera de la atelier. În schimb, ceea ce 
s-a observat a fi o particularitate a grupului de la 
Caracal a fost transformarea evidentă a timidității 
în curaj și a dezinteresului în interes.

Cerințe educaționale speciale

Printre participanți s-au numărat și trei copii cu 
cerințe educaționale speciale. Deschiderea și 
receptivitatea lor au fost molipsitoare, dorind să 
participe, în special, la jocurile de improvizație.
Într-adevăr, cei trei formau o mică comunitate, 
voiau să fie împreună parteneri la jocuri chiar și 
atunci când regulile menționau explicit că perechile 
sunt de câte doi, nu trei jucători. Aveau mereu grijă 
unii de alții, se bucurau împreună, puneau întrebări 
și respectau regulile jocurilor. În multe momente, 
erau chiar mai implicați și mai atenți decât ceilalți 
participanți. Cele două zile petrecute la Caracal 
au fost un boost de energie pentru noi și o dovadă 
clară că oricine poate orice își propune.
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Fiecare copil este un întreg univers

Într-o sală de clasă galben-portocalie de la parterul unei școli din Slatina, urma să lucrăm cu două 
grupe de copii de vârste diferite, câte două ore și jumătate pe zi, cu pauze de 5-10 minute atunci când 
consideram noi că este cazul. Zilnic eram întâmpinate de câte o doamnă din partea DGASPC Olt, 
zâmbitoare și curioasă, care ne deschidea sala împodobită cu fotografii, tablouri sau alte obiecte lucrate 
de copii. Am intrat cu Nicole acolo, am luat spațiul în primire, am dat băncile de școală deoparte ca să 
avem loc de desfășurare - aranjând apoi scaunele în cerc - și am așteptat copiii să vină.

Primul grup de 15 copii m-a lăsat fără cuvinte. M-au provocat să mă ridic la nivelul lor. Energia lor 
era covârșitoare. În unicitatea fiecăruia, vedeam un univers în sine, vedeam complexitate, bogăție și 
frumusețe. Am văzut ochi mari cu gene lungi și bucuroase, mâini hotărâte, timiditate cu strungăreață, 
priviri inteligente și ascuțite, nevoie infinită de încurajare, nevoie de comunicare, de afecțiune, de 
atingere, de îmbrățișare. Am auzit și voci puternice, cu puncte clare de vedere și exprimări precise. Am 
auzit revolte și strigăte în numele dreptății, am auzit și voci mai stinse, cărora probabil li s-a spus, de prea 
multe ori, să tacă.

THEODORA SANDU
trainer TEATRU

Am văzut ochi mari cu gene lungi și 
bucuroase, mâini hotărâte, timiditate cu 
strungăreață, priviri inteligente și ascuțite, 
nevoie infinită de încurajare, nevoie de 
comunicare, de afecțiune, de atingere, de 
îmbrățișare.

“  

“  
Primul atelier la care am participat a fost cel de teatru. Mi-am propus să observ, să asimilez și să învăț 
din tot ce urma să trăiesc, pentru că știam că vor fi experiențe de neuitat. Mi-am luat în primire rolul de 
asistentă și mi-am lăsat colega de echipă să preia frâiele de coordonator principal. Atelierul a fost condus 
de Nicole Burlacu, care a creat o structură coerentă din jocuri de cunoaștere, coordonare, atenție și lucru 
în echipă. Cu alte cuvinte, ABC-ul din primul an de studiu al actoriei.
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Casa noastră ideală

La finalul fiecărui atelier, am vorbit despre casa noastră. În prima zi, ne-am descris camera în care locuim 
în prezent. Am început cu exemplul personal, Nicole și cu mine povestind despre propriile locuințe. Am 
ales un obiect preferat despre care să vorbim mai mult pentru a-i încuraja să se deschidă. 

Mulți dintre ei locuiau împreună în aceeași casă, poate chiar în aceeași cameră, iar inițiativa noastră a fost 
primită atât cu entuziasm, cât și cu reticență. În timp ce unii copii abia așteptau să povestească despre camera 
lor, a existat și cazul în care o fată ne-a spus că „E plictisitor jocul ăsta, oricum avem toți camere la fel!”.

Impresionant a fost modul în care unii se concentrau pe detalii care le diferențiau spațiile fizice 
personale. De exemplu, imprimeul de pe perdele sau culoarea păturii de pe pat. La cei mai mulți, chiar 
și la adolescenți, obiectul preferat era fie o jucărie primită, de obicei, de la frații mai mari din casă, fie o 
fotografie cu ei și cu prietenii lor cei mai buni, pe care o numeau cu mândrie tablou. Am observat și că 
unora le era teamă să răspundă, preluând ideile celorlalți fără să mai filtreze informația sau să adauge 
elemente noi descrierii.

În a doua zi ne-am imaginat casa ideală. De această dată, propunerea a fost întâmpinată cu entuziasm 
de toată lumea, fiindcă s-au bucurat de libertatea pe care o aveau de a-și crea propria locuință exact așa 
cum și-o doreau. Am sesizat o mai mare nevoie de a vorbi cu pasiune. Unii dintre ei voiau case mari, în 
care să încapă mulți prieteni sau multe animale de care să aibă grijă. Câțiva își doreau să locuiască singuri, 
dezvăluind imagini realiste prin discursul lor. S-a ajuns și la case fantastice, cu sute de etaje și funcții încă 
inexistente. Acestea din urmă au devenit pretextul unei atmosfere pline de voie bună.

Mi-am propus să fiu prezentă, atentă și precisă. M-am străduit să rețin numele tuturor și să mă adresez 
fiecăruia/fiecăreia pe nume și privindu-l/o în ochi. Am observat că a contat enorm. Nu voi uita niciodată 
privirea consternată a lui V., o fată de 14 ani, care la un moment dat a exclamat nedumerită: „Doamna, 
știți cum mă cheamă!”. Într-o epocă în care găsirea identității reprezintă o urgență, acești copii m-au 
învățat cât de mult contează ca cineva să te privească în ochi și să îți spună pe nume. Disponibilitatea 
copiilor de a participa la jocuri era la fel de diversă ca personalitățile lor. Unii voiau să se joace cu 
entuziasm, alții preferau doar să asiste, iar noi nu am obligat pe nimeni să participe. Au fost copii care 
au avut rezerve de a intra în joc din teamă sau timiditate, dar am observat și câțiva care, în ciuda acestor 
blocaje, poate luând exemplu de la colegii mai dezinvolți, și-au întrecut propriile limite și au prins curaj.

Relaționarea dintre ei conținea, deopotrivă, agresivitate și gingășie. Am observat, uneori, o aliere a lor 
împotriva supraveghetorilor (care au asistat de pe margine la ateliere, intervenind, uneori, cu remarci 
mai puțin potrivite), dar și atacuri incisive între ei - nivelul de bullying era vizibil ridicat. Noi am făcut tot 
posibilul să nu excludem pe nimeni. Mai ales pe cei care ar fi, de obicei, etichetați ca fiind „răi”, „obraznici” 
sau „neascultători”. Am încercat să îi includem în activitățile noastre și le-am propus să ne ajute. Când 
primeau o sarcină precisă, deveneau cooperanți, iar atelierul își putea urma cursul prestabilit.
A doua grupă de copii era formată din adolescenți cu vârste între 14 și 17 ani. Am remarcat aici un 
nivel diferit în ce privește încrederea în sine, nevoia de validare și de afirmare, dar mai ales, nevoia de 
apartenență la grup. De asemenea, teama de a greși era ridicată. Mulți dintre ei considerau că la școală 
sunt văzuți drept „ciudați” sau că nu „îi suportă nimeni”. Am observat un fel de resemnare printre ei.
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Prima zi și primul joc energizant

Eram ușor îngrijorat. Aveam experiență cu tineri din centre bucureștene, unde erau probleme de 
comportament, dar m-am bucurat de receptivitatea copiilor. Am știut că va merge bine de la primul joc. 
Am decis o serie de activități și i-am pus pe ei să aleagă ce să facem. Jocurile inițiale au vizat dezvoltarea 
aptitudinilor ca: atenția, observarea, coeziunea grupului, creativitatea, improvizația.

RADU MOLDOVAN
trainer TEATRU

M-a emoționat Roberta, care a spus, în 
timpul interviului, imaginându-și că e 
o jucătoare de handbal de succes, că va 
construi un nou centru pentru copiii 
din Caracal.

“  

“  
Am fost invitat să susțin, timp de două zile, ateliere de teatru pentru copii și tineri instituționalizați cu 
vârste cuprinse între 10 și 18 ani, împreună cu Vlad Galer, la Caracal.

Am ales jocuri pe care le-am mai făcut și au avut 
succes. Am început cu unul energizant, Bombe și 
statui, care mi-a permis să fac o evaluare inițială 
a grupului, a relațiilor de grup și a celor care ar 
putea perturba activitatea. Am folosit mult umor 
și am reușit să ne conectăm foarte ușor. În timpul 
jocului, am hotărât ca cei care sunt eliminați (i-am 
întrebat dacă vor să jucăm cu eliminări) să joace un 
alt joc pe margine. Nu s-a dovedit a fi o idee bună, 
întrucât ieșeau pe rând, iar colegul meu trebuia 
să reia explicațiile celuilalt joc. În afară de acest 
aspect, totul a decurs perfect.
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HEP, SIR și improvizații

Următorul joc l-a coordonat Vlad: HEP pe cerc. 
Copiii aveau dificultăți în a reține comenzile, iar 
în momentul în care le învățau, se jucau doar pe 
o parte a cercului. Am sugerat să folosim numai 
comanda POW, care transmite impulsul de la un 
participant la altul prin tot cercul. Schimbarea a 
funcționat și copiii au devenit mai captivați. Am 
încercat să le explic conceptul de strategie și unde 
ar trebui să fie punctul lor concentrare.

Primele jocuri s-au desfășurat în aer liber, pe 
terenul de sport, vremea fiind prietenoasă. Totuși, 
am considerat că ar fi o idee bună să ne mutăm în 
sala de sport pentru niște jocuri de improvizație. 
După o scurtă prezentare a regulilor, am jucat 
SIR, un joc în care servitorul inventează scuze 
pentru dispariția unor obiecte. Spre surprinderea 
mea, au intrat foarte repede în joc, au dat 
răspunsuri logice, s-au ascultat, iar improvizația 
s-a transformat în cea mai plăcută activitate. 
Feedback-ul a fost 100% pozitiv, copiii plecând cu 
zâmbetul pe buze.

O nouă zi, noi provocări

A doua zi, revederea a fost plăcută, au venit 
entuziaști și dornici de un nou atelier. Pentru a-i 
energiza, am început cu o încălzire folosind o 
numărătoare de la 1 la 10, 1 însemnând o intensitate 
foarte scăzută, iar 10 - o intensitate maximă. Am 
repetat comenzile și nivelul de energie a crescut. 
Jocul în care trebuiau să treacă printr-un cerc de 
Hula în 10 secunde i-a pus în dificultate. Până la 
urmă, au colaborat, și-au făcut un plan, dar au avut 
nevoie și de sugestii din partea noastră. Au lucrat 
în echipă și scopul a fost atins.

Mai apoi, Vlad a propus 1,2,3 la perete stai!. Am 
observat că unii nu își puteau menține echilibrul 
pentru un timp mai îndelungat, așa că le-am arătat 
câteva exerciții ajutătoare. Am continuat cu Cine-i 
șeful?, un joc de observare și atenție. Copiii au 
participat implicați, au făcut mișcări controlate și 

s-au distrat din plin. A fost puțin obositor pentru 
grup, deoarece se propuneau mișcări ample și 
dinamice.

Am încheiat cu trei jocuri de improvizație. Primul 
a fost Ospățul, în care un rege sau o regină 
organizează un banchet, restul sunt servitori, stau 
aliniați și trebuie să se strâmbe la rege când acesta 
nu îi vede. Dacă îi surprinde, sunt concediați. 
Copiii au fost concentrați, deși la început nu și-
au asumat riscuri prea mari. Pe măsură ce am 
continuat, au devenit mai jucăuși, descoperind 
principiul complicității. Al doilea joc a fost o 
poveste improvizată în grup. Eu îmi asumam 
rolul de narator, iar ei ilustrau ce auzeau. Jocul a 
fost cam haotic din cauza numărului prea mare 
de participanți, dar unii și-au asumat foarte real 
situația și s-au născut momente comice.

Vedeta jocurilor de improvizație a fost Interviul, 
în care fiecare își imagina că este o vedetă și dă un 
interviu. M-a emoționat Roberta, care a spus, în 
timpul interviului, imaginându-și că e o jucătoare 
de handbal de succes, că va construi un nou centru 
pentru copiii din Caracal. Feedbackul a fost scurt, 
dar ne-am dat seama că le-a plăcut. Unii copii ne-au 
întrebat unde pot urma cursuri de actorie în oraș.
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Muzica lumii în care trăim

Atelierul de muzică a urmărit ca participanții să descopere muzica vieții cotidiene și să reușească 
să reproducă universul sonor din care fac parte. Așadar, pornind de la exerciții de ascultare și de 
identificare a sunetelor care ne înconjoară zilnic și mergând până la explorarea unor jocuri de ritm 
în care copiii și tinerii își foloseau propriul corp pentru a produce sunete, fiecare a conștientizat, 
din ce în ce mai mult, posibilitatea transformării unui mediu sonor aparent banal într-o experiență 
muzicală personală.

Am avut în plan ca fiecare participant să reușească să creeze cel puțin un ritm contând exclusiv pe 
capacitățile sale motrice, să identifice minimum 5 sunete dintr-un univers sonor recognoscibil și să 
poată introduce un element al propriului univers sonor într-o creație muzicală a întregului grup, 
ajungându-se la realizarea unei adevărate opere.

NICOLE BURLACU
trainer MUZICĂ

Începuturile de jocuri au fost mereu tratate 
cu scepticism. Tocmai de aceea, ca traineri, 
am ales să fim cei care sparg gheața și se 
implică activ în fiecare joc.

“  
“  

Dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte experiența atelierelor de muzică, acestea 
ar fi: râsete, distracție, creativitate și interes. Ca trainer, am abordat o metodă 
de lucru axată pe jocuri interactive și o atmosferă degajată, care să pună 
participanții în ipostaza de a descoperi, prin atenția, perspicacitatea și logica 
lor, ce înseamnă muzica și cum poate fi folosită în exprimarea gândurilor și a 
sentimentelor proprii. Activitățile propuse au fost dinamice, având o structură 
de tip puzzle. Cu fiecare joc, participanții își descopereau aptitudini noi care, 
ulterior, erau integrate într-un nou exercițiu de grup.
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Gestionarea expunerii în public

La fel ca la teatru, și la atelierul de muzică copiii se 
pot simți intimidați de prezența celorlalți membri 
ai grupului. Gradul de expunere este mare, iar frica 
- pe măsură. Însă, prin diverse jocuri de echipă, 
ei sunt încurajați să-și acceseze toate resursele în 
gestionarea dificultăților care pot apărea atunci 
când colaborează cu colegii lor. De cele mai multe 
ori, sentimentul de a fi priviți, de a se simți în 
centrul atenției a fost greu de controlat pentru 
participanți. Începuturile de jocuri au fost mereu 
tratate cu scepticism. Tocmai de aceea, ca traineri, 
am ales să fim cei care sparg gheața și se implică 
activ în fiecare joc.

Schimbarea apare în timp

Atmosfera fiind dezinvoltă, copiii au simțit că se 
află într-un mediu sigur în care își pot exprima liber 
părerile, trăirile, gândurile și sentimentele, în care-
și pot împărtăși experiențele sau pasiunile. Spre 
jumătatea celei de-a doua zi, s-a instalat treptat o 
schimbare de comportament și atitudine la nivelul 
întregului grup. Copiii au început să aibă inițiativă 
în a ne propune diverse momente muzicale și 
creative concepute de ei acasă.
În urma feedbackului primit, am concluzionat 
că jocurile au fost tratate foarte personal de 
fiecare dintre ei. Au simțit că povestesc câte 
puțin din viața lor într-o manieră relaxată, de 
față cu toți colegii, dar mai ales, că pot schimba 
ceea ce ei considerau a fi neinteresant într-o 
melodie deosebită. Ca trainer, procesul prin 
care participantul descoperă plăcerea jocului și, 
mai mult, devine fascinat de tot ce se întâmplă, 
reprezintă satisfacția supremă.
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Introspecția înainte de toate

Scopul atelierului a fost acceptarea, interpretarea 
și exprimarea stărilor și a dispozițiilor mentale 
și emoționale ale sinelui prin mijloace creative 
specifice artelor vizuale. Mizând pe un proces 
individual de autodescoperire, copiii și tinerii au 
fost sprijiniți să reflecteze asupra propriei persoane 
înainte de a-și imagina tabloul pe care vor să-l 
creeze. Prin conversații libere și deschise avute cu 
coordonatoarele atelierelor de pictură, precum 
și prin alegerea unor materiale puse la dispoziție, 
participanții au început, pas cu pas, să dea viață 
lumilor lor interioare.

CLARA POP
trainer PICTURĂ

Prin ceea ce am creat la atelier împreună 
cu ei, le-am dovedit că pot realiza ce își
doresc având răbdare și primind răbdare 
de la cei care vor să îi ajute.

“  
“  

Un atelier diferit de celelalte prin nivelul de dinamică și interacțiune este cel 
de pictură. În cadrul 6 ART WEEKS, copiii au fost invitați să se exprime și să își 
descrie propriul univers imaginar prin intermediul comunicării nonverbale. Pe 
lângă familiarizarea cu câteva principii de bază ale artelor plastice, participanții 
au descoperit și diverse materiale pe care le-au aranjat, după bunul plac, 
pentru a construi un tablou 3D cât mai personal. Materialele au fost folosite 
ca atare, au fost modificate sau li s-au oferit noi valențe în funcție de nevoia de 
exprimare a fiecăruia.
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În timp ce câțiva dintre ei s-au decis rapid asupra 
unor teme realiste, influențați de mediul social 
căruia îi aparțin, alții și-au dat timp să viseze cu ochii 
deschiși înainte de a stabili cum doresc să se descrie. 
Printre cei din urmă s-au numărat și persoane care 
au întâmpinat dificultăți în a lua decizii, fiindcă 
multitudinea de variante posibile părea apăsătoare. 
Sintagma „Poți să faci orice îți dorești” nu este 
întotdeauna liniștitoare pentru un copil care nu a 
avut ocazia să se gândească la ce vrea și la ce poate. 
La polul opus, au existat copii și tineri care s-au 
bucurat să includă în compoziția lor majoritatea 
intuițiilor de moment. Între aceste două tabere 
distincte, au fost și participanții care și-au imaginat 
diverse imagini, iar mai apoi s-au hotărât să ilustreze 
două sau trei situații, elemente ori metafore, 
realizând o selecție clară și bine organizată.

Exercițiul de autocunoaștere cu care a debutat 
atelierul a funcționat la fel ca orice introspecție 
la care apelează un artist în stadiul incipient 
al procesului de creație. Beneficiul a fost că 
participanții au reușit să se provoace să exploreze 
idei cu care nu s-au mai întâlnit până la acea vreme, 
iar totul sa petrecut sub semnul ludicului. Li s-a 
transmis că orice le trece prin cap este valabil, iar în 
cazul în care nu sunt convinși sau hotărâți în legătură 
cu anumite idei, pot căuta argumente pro și contra.
Realizarea tabloului a fost asociată cu descoperirea 
de sine. Pe măsură ce proiectul lor prindea contur, 
fie înțelegeau mai multe despre alegerea făcută, 
fie decideau să schimbe ceva, tocmai pentru a se 
îndrepta către o reprezentare mai fidelă a ceea ce 
gândeau sau simțeau. La finalul celor două zile, 
fiecare avea un tablou ce îi servea drept oglindă. 
Dincolo de nivelul de realitate, fiecare lucrare 
avea o însemnătate care vorbea de la sine despre 
personalitatea lor.

Constrângeri și libertăți

Ce i-a ajutat pe majoritatea să manifeste o 
disponibilitate mai mare în a comunica și în a-și 
crea tabloul cu drag a fost certitudinea că vor lucra 
individual. Astfel, au depășit cu lejeritate teama 
de a nu fi judecați, de a nu se integra în viziunea 
celuilalt sau de a simți că greșesc.

Regulile atelierelor de pictură au fost similare, 
fiind elaborate de comun acord cu toate 
coordonatoarele, cu diferența că, de la un weekend 
la altul, le-a fost propusă copiilor o altă temă ca 
punct de plecare. Fiecărei lucrări i s-a acordat o 
durată de cinci ore pentru a fi realizată: două ore și 
jumătate în ziua de sâmbătă, respectiv două ore și 
jumătate duminica.

Debutul unui atelier

În toate orașele a fost urmată aceeași structură 
tripartită. Începutul atelierului a avut ca obiectiv 
apropierea dintre coordonatoare și participanți 
prin stabilirea unui cadru de lucru prietenos, 
relaxat și sigur. De regulă, obiectivul a fost atins 
prin câteva jocuri teatrale. De exemplu, stând 
într-un cerc, copiii și tinerii erau rugați să-și 
spună numele și să adauge o calitate definitorie a 
personalității lor care să înceapă cu inițiala numelui.

La unul dintre ateliere, tema aleasă a fost Peisaj 
fantastic. Înainte de a le fi comunicată, participanții 
au fost întrebați ce trăsături ar avea, în viziunea lor, o 
lume ireal de perfectă. Răspunsurile au demonstrat 
câtă creativitate se poate naște dintr-o întrebare 
potrivită: copaci roz în formă de acadele, străzi 
făcute din ciocolată sau un oraș construit din globuri 
de cristal în loc de case și blocuri.
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Stimularea gândirii creative

După partea introductivă a atelierului, copiilor le-au fost puse la dispoziție materialele pe care le puteau 
alege pentru a-și realiza opera de artă. Interacționând cu materialele, ei a fost încurajați să spună 
ce le transmit anumite forme, texturi și culori. Asta a condus la dezvoltarea acuității senzoriale și la 
descoperirea felului în care mediul înconjurător le modifică starea de spirit și îi ajută să înțeleagă mai 
multe despre propriile emoții și manifestări ale sinelui.

Li s-au oferit pânze pe șasiu, coli A4, creioane grafit, pensule, culori acrilice, cartoane colorate, hârtie 
creponată, aracet, scotch dublu adeziv, foarfece și o multitudine de aplicații 3D (biluțe din polistiren, 
pene, cuburi de lemn, forme geometrice din fetru, foiță de aur și bețișoare de diferite dimensiuni).

Au fost curioși și atenți când li s-a explicat cum se folosesc materialele de specialitate precum acrilicul și 
pensulele specifice lui, însă, în mod evident, cel mai mult i-a atras să pipăie texturile 3D și să se joace cu 
ele înainte de a le integra în creațiile lor.

Miezul actului de creație

Partea a doua a atelierului, și cea mai lungă ca 
durată, a fost dedicată conceperii lucrării. În 
această etapă, coordonatoarele au oferit fiecărui 
participant materialele de care avea nevoie. Când 
copiii se simțeau neputincioși să realizeze o formă 
sau să picteze într-un anumit fel, coordonatoarele 
încercau să nu intervină asupra lucrărilor, ci să le 
ofere soluții practice de a se descurca pe cont 
propriu, folosindu-se de obiectele din jur.

În momentele în care nu era necesar ca ele să-i 
ajute pe copii, aveau loc conversații libere despre 
noțiuni de arte plastice și vizuale. S-au propus 
subiecte despre teoria culorilor, legile compoziției, 
desenul în perspectivă, stiluri picturale și chiar 
scurte anecdote din istoria artei. Coordonatoarele 
lansau aceste discuții cu intenția de a le stârni 
interesul, iar copiii puneau, la rândul lor, întrebări 
pentru a-și satisface anumite curiozități.

În unele lucrări, bețișoarele de lemn s-au 
transformat în garduri, biluțele din polistiren au 
devenit nori, iar penele au fost folosite drept aripi. 
Asocierile libere pe care le-au creat între obiectele 
miniaturale și elementele din viața reală arată 
că, printr-o mare libertate de creație, în timpul 
procesului educațional, copiii își pot dezvolta 
imaginația și gândirea creativă.
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Exemple de teme de gândire

Într-unul dintre weekenduri, copiii au fost invitați să 
creeze un tablou pornind de la întrebarea 
Ce ființă aș fi, dacă nu aș fi om?. Înainte de a se 
apuca de lucru, au fost rugați să găsească câteva 
caracteristici ale frumuseții interioare și exterioare.

Fără să fie conduși spre o direcție anume despre cum 
ar trebui să fie sau să arate acele ființe, participanții 
și-au imaginat că sunt diverse animale înzestrate 
cu abilități umane. Aceste abilități reprezentau, 
de obicei, chiar visurile și aspirațiile lor: unul dintre 
copii și-a imaginat că este o bufniță cântăreață 
înconjurată de note muzicale, pe când altul a spus că 
este un porumbel alb, simbol al păcii, care veghează 
deasupra casei familiei sale. Fără prea multe cuvinte, 
ne-au arătat că, pentru ei, frumusețea înseamnă să îți 
poți îndeplini dorințele și nevoile.

Final de atelier: curățenie, prezentare și feedback

Partea a treia și ultima a îmbinat disciplina cu 
coeziunea de grup. Mai întâi, toată lumea a 
fost rugată să participe la o curățenie generală 
în atelier, puterea exemplului fiind principiul 
coordonator. Apoi, a urmat prezentarea individuală 
a creațiilor, iar în încheiere - feedbackul despre 
atelier. Prin feedback și prezentare, toți aveau 
ocazia de a împărtăși idei despre cum s-au simțit, 
ce reprezintă operele lor și cum își autoevaluează 
munca.

În toate cele patru weekenduri au existat tablouri 
cu un substrat profund, care conțineau metafore 
vizuale despre libertate sau iubire. Indiferent de 
temă, în lucrările copiilor s-au repetat simboluri 
precum aripile, cerul și inima, toate acestea fiind 
încadrate fie într-un spațiu exterior ilustrat realist 
- cu vegetație, nori ori clădiri -, fie într-un context 
abstract - prin alăturarea unor forme geometrice în 
culori vii și contrastante.
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Metodele unei pedagogii blânde

Pe tot parcursul atelierelor a fost încurajată libera exprimare, comunicarea directă și acordarea de ajutor 
la nevoie. De asemenea, li s-a explicat că pentru a menține o atmosferă creativă, trebuie respectate 
anumite limite, precum cea a spațiului personal al fiecăruia.

Pentru unii copii a fost foarte tentant să observe lucrările altora și să își verbalizeze imediat părerea. În loc 
să interzică acest lucru, coordonatoarele purtau discuții pe baza celor afirmate. De pildă, un copil i-a atras 
atenția vehement colegului său că lucrarea lui este greșită. Colegul pictase un fotbalist cu patru ochi în loc 
de doi, plecând de la locuțiunea verbală „a fi cu ochii-n patru”. Coordonatoarea a intervenit în dialog și 
l-a întrebat pe cel contrariat cum crede că trebuie să fie un fotbalist. Printre particularitățile enunțate, s-a 
numărat și atenția, ceea ce a clarificat situația pentru copilul care credea că tot ce nu este realist reprezentat 
este greșit. Totodată, cel care pictase fotbalistul a dobândit un plus de încredere în sine.

Concretețe și răbdare

Cum sfârșitul atelierelor a fost însoțit de rezultate 
reale, palpabile, confecționate chiar de mâinile și 
imaginația lor, copiii au dobândit mai multă stimă 
de sine. Având o dovadă concretă a ceea ce se 
poate naște în lipsa fricilor și a prejudecăților, au 
devenit conștienți că nu au nevoie decât de curaj și 
deschidere pentru a-și materializa visurile.
Personal, întotdeauna am privit arta ca pe un 
mijloc de exprimare nonverbală liniștitor și lipsit de 
preconcepții. Am încercat să îndrum copiii pe acest 
parcurs artistic, acordându-le ajutor în realizarea 
lucrărilor și susținere morală la fiecare pas. Prin 
ceea ce am creat la atelier împreună cu ei, le-am 
dovedit că pot realiza ce își doresc având răbdare și 
primind răbdare de la cei care vor să îi ajute.

Cred că atelierul de pictură a avut un impact important asupra 
copiilor, chiar dacă timpul petrecut împreună cu ei a fost scurt. 
Cred că au primit și învățaț câteva idei despre cum ar putea să 
își crească stima de sine, să își îmbogățească creativitatea, să se 
descopere și să învețe să aibă încredere în oameni – un anume soi de 
încredere pe care au pierdut-o prematur. 

 DANIELA IONIȚĂ, trainer PICTURĂ
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Am întâlnit multe caractere foarte diferite. În timp ce unii dintre ei 
au fost foarte timizi, cu un univers interior bogat, dificil de exprimat, 
alții au fost deosebit de creativi și curajoși în a experimenta lucruri 
noi, ajutându-se de materialele primite. Unii dintre copii au fost mai 
aplecați către discuțiile cu noi, alții pur și simplu se bucurau că suntem 
acolo pentru ei, iar alții erau nerăbdători să se apuce de lucru. 

 MĂDĂLINA MIHAI, trainer PICTURĂ
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Dansul, o terapie prin mișcare

La fel ca în majoritatea activităților din cadrul 6 ART WEEKS, autocunoașterea a reprezentat scopul 
atelierului: cunoașterea propriului psihic împletită cu conștientizarea capacităților propriului corp și a 
dinamicii sale naturale. Aproape la același nivel ca importanță s-au aflat comunicarea prin dans și obținerea 
unei dezinvolturi în exprimarea mișcărilor. Am pus accent pe ideea că orice corp este unic și poate dansa. 
Au fost vizate și aptitudini precum atenția, lucrul în echipă, creativitatea, expresivitatea corporală și simțul 
ritmic. Scopul nu a fost de a-i provoca pe copii să învețe, într-un timp scurt, cât mai multe coregrafii, ci mai 
degrabă, de a-i stimula să se mișca liber, fără teama că cineva ar putea să îi judece.

EDUARD DROG
trainer DANS

Mulți au fost interesați de mișcările 
complexe și foarte dinamice, care le 
dădeau șansa să se exteriorizeze și să 
își descarce anumite emoții latente. Am 
folosit această ocazie pentru a-i invita să 
exprime prin mișcare ceea ce simțeau în 
acel moment.

“  

“  
I-am făcut conștienți pe copii că, prin modul în care se mișcă, pot să exprime și 
să transmită emoții și gânduri, fiindcă dansul este util nu doar pentru sănătatea 
fizică, ci și pentru minte și spirit. La atelier, copiii au parcurs jocuri antrenante, 
au învățat ce înseamnă limbajul corpului și cum și-l pot controla. În plus, au 
dobândit noțiuni de bază despre dansul contemporan sau sportiv.
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Gradul de disponibilitate

Participanții mai mici ca vârstă au fost mai dornici 
să experimenteze și să se distreze. Adolescenții 
au avut mai multe rețineri, însă mulți dintre ei 
s-au deschis pe parcursul atelierului și au scăpat, 
treptat, de o parte din frici sau prejudecăți. 
Disponibilitatea lor creștea pe măsură ce observau 
că miza nu era de a executa corect anumiți pași 
de dans, ci de a se distra, de a se simți incluși și de 
a experimenta un dans personal. De asemenea, 
încurajările funcționau de fiecare dată, iar gradul 
de dezinhibare a fost considerabil mai mare în a 
doua zi de atelier.

Au existat și puține cazuri în care unii copii au spus 
că nu doresc să participe. În aceste situații, în loc 
să insistăm, i-am lăsat să asiste de pe margine, 
oferindu-le varianta de a putea interveni oricând 
doresc sau se simt atrași de ceea ce se întâmplă.

Mulți au fost interesați de mișcările complexe 
și foarte dinamice, care le dădeau șansa să se 
exteriorizeze și să își descarce anumite emoții 
latente. Am folosit această ocazie pentru a-i 
invita să exprime prin mișcare ceea ce simțeau 
în acel moment, fără a le oferi un suport muzical 
și fără a le impune o anumită direcție în legătură 
cu ceea ce ar putea face. Înainte de exercițiu, 
le-a fost explicată o singură regulă legată de 
comportamentul lor: că trebuie să se desfășoare în 
așa fel încât să respecte granițele fizice ale spațiilor 
personale pe care le are fiecare participant.

Jocuri, reguli și observații

Le-am cerut copiilor să vină echipați cu haine și 
încălțări comode pentru a se putea mișca în voie. 
Le-am dat pauze de odihnă și hidratare ori de câte 
ori am simțit că obosesc sau că li se disipă atenția. 
Uneori, am apelat la pauze foarte scurte, care 
durau doar câteva secunde, pentru a nu pierde 
interesul grupului.

Programa propusă a fost flexibilă, realizată în 
funcție de experiențele noastre ca dansatori și 
coregrafi, dar și de dinamica fiecărui grup. Într-
unul dintre orașe, după ce copiii au parcurs jocurile 
de început, coordonatorii au decis că, pentru 
vârsta lor, durata atelierului este prea lungă, așa 
că au preferat sa reducă perioada de timp la o oră 
și jumătate. Decizia a fost una inspirată, întrucât 
după mai puțin de o oră, copiii deja obosiseră.
Fiecare atelier de dans începea, desigur, cu un joc 
de cunoaștere în care, de obicei, participanții își 
spuneau numele și câteva lucruri despre ei. 

Apoi, tot în etapa incipientă, urma o încălzire 
energizantă, menită să pună sângele în mișcare, să 
îi introducă în povestea atelierului și să instaureze 
o atmosferă relaxată, în care se pot manifesta cu 
încredere în ei și în ceilalți. Puterea exemplului 
a fost o strategie care s-a pus în aplicare de la 
început și până la sfârșit– nu doar că le spuneam ce 
este de făcut, ci participam activ în fiecare joc în rol 
de coordonator sau coechipier.
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Ulterior acestei inițieri, le-am propus jocuri mai 
complexe. Pentru sporirea atenției, unii dintre 
traineri au dezvoltat mai multe jocuri care aveau 
la bază mișcarea browniană. Copiii au învățat 
cum să meargă toți, în același timp, într- un ritm 
lent sau alert, cu grijă, fără să se lovească unul 
de celălalt și având ca obiectiv umplerea spațiile 
negative. Pentru a crește nivelul de dificultate, li 
s-au introdus comenzi de oprire și interacțiune în 
perechi, folosindu-se doar de limbajul nonverbal.
Pentru a optimiza interacțiunea în grup, am făcut 
și câteva jocuri de încredere. Cel mai des întâlnit 
se desfășura în felul următor: o persoană stătea 
în picioare, își relaxa total mușchii și cădea în gol, 
iar cei din jurul său aveau responsabilitatea de a 
împiedica acea persoană să ajungă pe podea. Este 
un exercițiu ce antrenează atenția, cooperarea și 
spontaneitatea.
Pentru a le stimula creativitatea și disponibilitatea 
fizică, i-am invitat să creeze sunete distincte 
folosindu-și propriul corp și să le reproducă 
modificat pe ale celorlalți. Acest joc avea ca scop 
descoperirea diferențelor și a asemănărilor de 
dinamică dintre participanți.

Propuneri inedite

Cum am fost unul dintre coordonatorii specializați 
în dans sportiv, la cerere, le- am arătat copiilor 
mai multe dansuri clasice, iar aceștia din urmă 
au ales ce doreau să învețe – vals lent și cha-cha. 
Prin intermediul învățării a câțiva pași de bază din 
aceste două stiluri, le-am explicat copiilor cum pot 
avea o postură potrivită, dar și cum pot identifica și 
menține un ritm constant.

Pe parcursul atelierelor am observat că unii dintre 
copii erau evident înclinați spre arta dansului, 
manifestând un interes crescut în a învăța tehnici 
concrete, iar din prea mult entuziasm, voiau să 
ardă anumite etape care trebuiau parcurse până 
să ajungă la performanța dorită. Spre exemplu, un 
trainer specializat în break dance a fost rugat de un 
participant să îl învețe atunci, pe loc, cum să stea 
în cap. Având în vedere că musculatura și echilibrul 

deficitar nu îi permiteau să realizeze mișcarea 
cu ușurință, fără să existe riscul de a se răni, 
trainerul l-a luat deoparte și l-a învățat alte mișcări 
interesante și posibile pentru el. Încântat, copilul 
le-a arătat și colegilor săi ce a descoperit.
I-am încurajat mereu să comunice atât între ei, cât 
și cu noi, în limita menținerii unei atmosfere plăcute 
și organizate. De asemenea, ne-am arătat mereu 
deschiși în a clarifica orice nelămurire: copiii au 
avut posibilitatea să ne întrebe orice nu înțelegeau. 
Deși nu s-a pus accentul pe a executa corect pași 
de dans, și nici jocurile sau exercițiile nu aveau o 
natură competitivă, de multe ori, căutau validarea 
din partea noastră.

La finalul atelierelor, am condus, de obicei, exerciții 
de relaxare a minții și a corpului, precum stretching 
sau meditație, pentru a ne asigura că participanții 
nu pleacă agitați. Încercarea de conștientizare a 
corpului și a gândurilor parazitare s-a dovedit a fi 
nu numai benefică, ci și captivantă, după cum au 
mărturisit câțiva dintre copii.
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Ceea ce m-a uimit în lucrul cu acești copii a fost setea lor de 
cunoaștere și dorința de a absorbi orice informație pe care le-o 
ofeream legată de dans sau mișcare în general. Curiozitatea unui 
copil față de lucrurile pe care eu i le prezint mă face să-mi dau 
seama de utilitatea mea ca trainer și de nevoia lui constantă de a 
avea un model care să-l inspire.

Consider că cel mai important efect asupra copiilor a fost 
sentimentul de incluziune. Au simțit că fac parte dintr-un grup în 
care ne respectăm reciproc și facem ceva ce ne dă o stare de bine. 
Prin încurajarea copiilor, prin identificarea reușitelor din acțiunile 
lor și sublinierea acestora în fața celorlalți, chiar și cel mai temător 
a prins încredere și s-a implicat în atelier cu tot interesul.

 FILIP STOICA, trainer DANS

ALEXANDRA LEPĂDUȘI, trainer DANS
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Ca prelungire relevantă a atelierului de teatru, cel de povești s-a concentrat, în special, pe dezvoltarea unor 
aptitudini precum imaginația, spontaneitatea, exprimarea orală liberă și fluentă, gândirea critică și creativă. 
În acest sens, atelierele noastre de povești au parcurs o structură flexibilă, adaptată după nevoile și cerințele 
participanților și formată din jocuri teatrale bazate pe storytelling, a căror complexitate și durată a variat în 
funcție de context.

Din dorința de a le contura copiilor și tinerilor o gândire logică și structurată, am ales să simplific definițiile 
elementelor unei povești și să le înlocuiesc cu câteva întrebări esențiale: Unde? Când? Cine? Ce?. Aceste 
întrebări mi-au servit ca suport de bază în adaptarea unor jocuri teatrale necesare pentru ca participanții să 
deprindă, în chip temeinic, noțiuni și concepte precum spațiu, timp, personaj și acțiune - care sunt, de fapt, 
ingredientele principale ale unei narațiuni.

De pildă, am folosit un joc cu mingi pe cerc. Fiecare minge, reprezentând o întrebare, trebuia să parcurgă 
cercul astfel: cel care arunca mingea, lansa și întrebarea - de exemplu, Unde? -, iar cel care o prindea, 
răspundea spontan cu primul loc care îi venea în minte - de exemplu, la piață -. Pe rând, erau introduse și 
alte mingi cu întrebările aferente, iar asta creștea gradual dificultatea jocului. Uneori, folosind tot setul de 
întrebări, cream premise pentru potențiale povești din răspunsurile copiilor. Cum anumite asocieri păreau 
absurde, jocul îi distra teribil și îi făcea să-și dorească să continuăm.

Un alt joc - Triburile -, preluat de la Augusto Boal, urmărea crearea unui limbaj comun, angrenând o 
mulțime de aptitudini precum atenția, lucrul în echipă, spontaneitatea și creativitatea. În acest joc, copiii 
se împart în două triburi, fiecare având câte un lider care stă în fața lor. Liderii trebuie să comunice între 
ei într-o limbă inventată. Fiecare replică este însoțită și de un gest, iar membrii tribului trebuie să repete 

EDDA COZA
trainer POVEȘTI

În definitiv, un atelier de povești trebuie 
să urmărească capacitatea și deschiderea 
fiecărui individ de a comunica prin joc și 
joacă, eliminând orice formă de presiune 
sau obligativitate care nu ar face decât să 
creeze un mediu ostil.

“  

“  



45

atât replica, cât și gestul conducătorului lor. Se naște astfel un adevărat dialog dinamic în care, printr-o 
comunicare mai mult nonverbală, se ajunge la construcția unor situații dramatice. A fost interesant de 
observat că la final, când îi provocam să povestească ce au comunicat cele două triburi, copii aveau 
răspunsuri similare și descopereau că o poveste poate să apară și în lipsa cuvintelor. Anumiți copii, din cauza 
unor probleme congenitale, aveau dificultăți de vorbire. Deși înțelegeau perfect tot ce li se comunica, le era 
greu să articuleze anumite cuvinte. Triburile a reprezentat pentru ei un joc ideal de incluziune.

Un joc care le-a solicitat copiilor, printre altele, și dezvoltarea acuității senzoriale, a fost Tabloul sonor. 
Împărțiți tot în două echipe, copiii au avut, pe rând, sarcina de a crea o poveste pe care să le-o comunice 
colegilor din cealaltă grupă doar prin stimularea simțului auditiv și al celui tactil. Fiecare grupă a avut 
la dispoziție câteva minute pentru a stabili un loc sau o situație (la plajă, în ploaie, în pădure etc.), 
atribuindu-și prin negociere diverse roluri. Apoi, legați la ochi, colegii din grupa cealaltă erau introduși 
în contextul proaspăt creat. La finalul jocului, cei din urmă trebuiau să ghicească titlul poveștii. În cazul în 
care nu ofereau răspunsul așteptat, aflau că scopul nu este de a da un verdict final corect, ci de a observa 
în ce privințe se diferențiază și se aseamănă universurile noastre imaginare.

Dacă la jocuri mai monotone precum Da, și..., Vorbitul în alfabet sau întrebări și Ce faci acolo? copiii 
participau în funcție de starea de moment, Traducătorul și Expertul au fost jocurile vedetă ale atelierelor 
de povești din Slatina și Balș. Oportunitatea de a crea asocieri libere, sub masca protectoare a unui 
personaj, este posibil să fi fost motivul pentru care aceste jocuri au fost cele mai îndrăgite.



46

În Expertul, un specialist cu o pregătire într-un domeniu mai mult sau mai puțin realist, ales de copii, 
trebuia să facă o prezentare a cercetării sale, dovedind siguranță și cunoaștere, spre bucuria, curiozitatea și 
amuzamentul colegilor. În Traducătorul, o personalitate care vorbește într-o limbă inventată și un translator 
țin o conferință de presă, răspunzând la întrebările venite din public. Cele două jocuri au, de cele mai multe 
ori, un succes imediat, indiferent de vârsta participanților, întrucât îi aduc împreună într-un mediu nou și 
surprinzător pe care îl descoperă doar lăsându-se în voia propriei imaginații.

Acestea sunt doar câteva exemple de jocuri care stimulează nevoia de comunicare prin intermediul 
poveștilor. Rolul esențial al coordonatorului este de a ști cum să-și adapteze programul după starea și 
energia grupului, oscilând între jocurile dinamice și cele mai așezate, care necesită răbdare și atenție. Am 
lucrat multe dintre jocurile prezentate aici și cu copii cu diverse deficiențe sau tulburări comportamentale, 
iar prin modificarea gradului de dificultate a fiecărei activități, am obținut mereu rezultate pozitive. Atunci 
când am simțit că este necesar, m-am axat și pe jocuri individuale ca redactarea unor scrisori atipice: 
folosind stickere și desene colorate pentru a exprima gânduri și sentimente. În definitiv, un atelier de povești 
trebuie să urmărească capacitatea și deschiderea fiecărui individ de a comunica prin joc și joacă, eliminând 
orice formă de presiune sau obligativitate care nu ar face decât să creeze un mediu ostil.



47

Cel mai frumos moment a fost după o primă zi foarte dificilă. Edda, 
colega mea, i-a adunat a doua zi pe copii într-un cerc și le-a spus 
cum poveștile au luat naștere chiar într-un cerc ca al nostru, acum 
foarte mulți ani, când oamenii, adunați în jurul focului, s-au întâlnit 
pentru a-și împărtăși experiențele de peste zi. Apoi, ne-a rugat să 
povestim și noi ce am făcut după atelierul de ieri și în dimineața 
zilei respective. A fost prima dată în care am simțit că toți aveau 
răbdare unii cu alții și erau curioși. Un alt moment frumos: Ionuț, 
unul dintre copiii mai timizi și mai tăcuți, devenise expert în 
„scaune smart” și îi plăcea așa de tare încât nu mai voia ca jocul 
să se termine. Deși atunci când vorbea despre el nu își găsea 
ușor cuvintele, despre „scaune smart” ar fi fost în stare să țină o 
conferință TEDx. A fost minunat să observ atât de îndeaproape ce 
efecte incredibile poate avea stimularea imaginației prin joc.

VICTORIA ECATERINA MORARU, trainer POVEȘTI
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Al doilea atelier la care am avut prilejul de a participa a fost cel 
de povești, coordonat de colega mea, Iulia Grigoriu. Structura de 
atelier propusă debuta în mod similar cu cea a atelierului de teatru: 
jocuri de cunoaștere, coordonare și lucru în echipă. În schimb, ne-
am propus să introducem și noțiunile din universul poveștilor (timp, 
spațiu, personaj, acțiune) și să creăm jocuri și activități în care 
să lucrăm cu ele. Atelierul a avut loc tot în Slatina, așadar, eu am 
revăzut copiii cu care lucrasem ultima dată. În aceeași sală de clasă 
galben-portocalie, bucuroși să ne revadă, copiii au venit cu cereri 
specifice de a juca din nou anumite jocuri. Ne-am conformat. Apoi, 
Iulia a propus un joc nou, Scriitorul, care presupunea să creăm 
împreună o poveste în timp ce o montam scenic (le-am spus că 
facem un scenariu de film). Asta însemna că, pe măsură ce realizam 
povestea împreună, copiii deveneau personajele din poveste și jucau 
acțiunile propuse. Rapid, jocul a devenit un fel spectacol de teatru 
work in progress care a fost îmbrățișat cu foarte mult entuziasm de 
prima grupă. Au fost deschiși. I-am împărțit în două echipe și le-am 
cerut ca fiecare să scrie o propoziție. A fost fascinant modul în care 
și-au delegat unii altora sarcinile, modul în care și-au venit în ajutor.

THEODORA SANDU, trainer POVEȘTI



49

THEODORA SANDU, trainer POVEȘTI

În toate cele patru orașe am urmat aceeași programă prestabilită și bazată pe experiențele anterioare în 
lucrul cu copii și tineri. Structura a suferit modificări doar prin timpul acordat fiecărui joc. Acest timp a 
fost adaptat după capacitatea participanților de a absorbi informații și disponibilitatea de a se implica 
în activități. Cum pentru majoritatea ecologia părea un domeniu inaccesibil, câțiva s-au arătat reticenți 
la început și au ales să asiste de pe margine. După ce și-au dat seama că doar îi privesc pe ceilalți cum 
se distrează, iar atelierul nu-i solicită în același fel ca o materie predată la școală, au devenit dornici să se 
integreze în grup.

Ca în celelalte rânduri, atelierul a debutat cu un joc de cunoaștere menit să asigure un cadru sigur și prietenos 
de lucru. Apoi, a urmat jocul Cele patru elemente. Copiii au fost împărțiți în patru grupuri numite Apă, Aer, 
Foc și Pământ și au primit brățări distincte pentru a-și cunoaște apartenența. Ca să rețină ce culoare a brățării 
îi este atribuită fiecărui element al naturii, am adaptat un joc împrumutat din teatru, numit Help!.

SABINA ARMEANU
trainer ECOLOGIE

Mulți dintre ei, preponderent cei de vârste 
mai mari, au fost interesați să afle ce pot 
face pentru a proteja natura și pentru a-și 
eleva standardele de calitate a vieții.

“  
“  

Scopul atelierului de ecologie a fost apropierea participanților 
de natură și de metodele prin care o pot proteja și îngriji. Prin 
familiarizarea cu noțiuni elementare din universul ecologiei, ei au 
conștientizat impactul pe care îl are omul asupra mediului. La fel 
ca în cazul picturii, și la acest atelier am apelat la jocuri prin care 
transmiteam noțiuni teoretice într-o manieră ludică și creativă, 
utilizând ca material didactic obiecte din plastic, hârtie, sticlă ș.a.m.d., 
pentru a le oferi șansa de a se apropia experiențial de acest domeniu.
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Mai departe, am notat pe tablă cele patru elemente și i-am întrebat ce consideră ei că reprezintă fiecare, 
născând definiții din propunerile lor. Toate răspunsurile au fost marcate ca fiind corecte. Pe baza lor, am 
formulat definiții științifice simplificate pentru fiecare noțiune. La final, copiii au constatat nu numai că 
apa, aerul, focul și pământul sunt interdependente, ci și ce înseamnă distrugerea unora dintre ele prin 
poluare.

Ca să le captăm atenția, le-am împărtășit diverse curiozități. Spre exemplu, le- am spus că hârtia poate 
fi reciclată de maximum șapte ori sau că o singură doză de aluminiu reciclată economisește suficientă 
energie cât să asigure funcționarea unui televizor timp de trei ore.

La sfârșitul primei zile, le-am dat o temă pentru acasă atipică: să se joace pe telefon. Prin jocul ales, numit 
Alchemy, copiii au aflat și alte informații interesante despre cele patru elemente de bază și derivatele 
lor. Mai mult decât atât, jucatul pe telefon, considerat deseori nociv, a căpătat un sens pozitiv, dată fiind 
atribuirea scopului educațional. Mulți dintre ei, preponderent cei cu vârste mai mari, au fost interesați să 
afle ce pot face pentru a proteja natura și pentru a-și eleva standardele de calitate a vieții.
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Tot prin intermediul unui joc, de această dată similar cu Baba-oarba, am încercat să le arătăm cum pot 
colecta selectiv deșeurile. După ce i-am împărțit în două echipe, am aruncat pe podea deșeuri diverse 
- coji de mandarine și banane pe care tocmai le mâncaserăm împreună, obiecte din plastic, foi de hârtie 
mâzgălite, capace, sticle etc.

Scopul jocului era ca doi participanți din echipe diferite, legați la ochi și ghidați de coechipierii lor, să 
strângă cat mai multe deșeuri și să le depună în coșurile de colectare selectivă aferente. Jocul a dat 
naștere unei emulații constructive, iar distracția a devenit molipsitoare.
Marele beneficiu al atelierului de ecologie care folosește metode de educație alternativă este că le 
stimulează copiilor și tinerilor setea de cunoaștere și le antrenează o gândire conștientă și activă, fără 
presiunea de a reproduce mecanic formulări teoretice pe care nu le înțeleg.

Cred că atelierul de ecologie a avut un impact educativ asupra 
copiilor, având în vedere că aceștia nu s-au mai întâlnit niciodată cu 
noțiuni precum „strat de ozon” sau „colectare selectivă”. Este extrem 
de important pentru oricine să înțeleagă natura și mediul în care 
trăiește. Ce am observat, în mod special, a fost capacitatea lor de a 
absorbi informațiile primite extrem de rapid.

MARIA NICOLICI, trainer ECOLOGIE



52

VICTORIA ECATERINA MORARU

ÎNAINTE ȘI 
        DUPĂ ATELIERE
                   Impactul educației prin cultură asupra cunoașterii de sine

de

Scop și context

Dincolo de evaluarea impactului pe care activitățile din cadrul 6 ART WEEKS l-a avut asupra copiilor 
și a tinerilor instituționalizați din județul Olt, evaluare făcută prin intermediul unor sesiuni de feedback 
organizate atât la finalul jocurilor, cât și la sfârșitul fiecărei zile de atelier, am considerat că este necesar 
să obținem și date concrete despre schimbările pe care educația prin cultură le poate produce la nivelul 
mentalității beneficiarilor principali ai proiectului.

Am dorit să putem face o analiză obiectivă asupra modului în care copiii și tinerii cu care am lucrat 
se raportează atât la ei înșiși, cât și la mediul social din care provin odată confruntați, pentru o scurtă 
perioadă, cu un sistem educațional alternativ.

Întrucât, de la bun început, scopul proiectului POT și iarna! a 
fost combaterea fenomenului de excluziune socială din mediul 
instituționalizat românesc, ne-am propus, cu ajutorul unor chestionare 
de tipul Înainte/ După, să descoperim care este percepția generală 
a participanților asupra câtorva teme importante ca stima de sine, 
limitele personale și bullyingul.

Pentru conceperea întrebărilor am apelat la expertiza lect.univ.dr. Andreea Jicman, care ne-a pus la 
dispoziție câteva modele de chestionare pentru copii și tineri, construite în jurul particularităților socio-
culturale și de vârstă ale acestora. Am adaptat informațiile primite contextului nostru, ajungând să avem 
două chestionare în oglindă - de început și sfârșit de ateliere - formate din 14 întrebări similare.

După centralizarea tuturor datelor obținute într-un sistem digital de statistică, am putut să avem o 
imagine de ansamblu a acestui demers. În cele ce urmează, te invit să afli care au fost rezultatele și cum 
le-am interpretat.
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O abordare deschisă

Primul set de chestionare li s-a oferit spre completare participanților în prima zi de ateliere, înainte 
de desfășurarea lor propriu-zisă. Cum acest moment urma să fie, de fapt, primul contact al copiilor și 
tinerilor cu proiectul nostru, maniera de prezentare a propunerii era extrem de importantă.
Pentru a preveni orice formă de presiune, coordonatorii atelierelor au fost instruiți dinainte asupra 
modului în care trebuie abordată situația. Astfel, lor le-a revenit responsabilitatea de a-și formula o 
introducere cât mai prietenoasă legată de chestionare, asigurându-i pe participanți că nu sunt supuși 
unui test sau unui interogatoriu, ci că aceste întrebări le oferă ocazia de a-și exprima liber opiniile și ne 
ajută să ne dăm seama care sunt dorințele și așteptările lor.

Date demografice

Din 120 de copii și tineri instituționalizați din județul Olt, 58.33% (70) dintre aceștia s-au identificat ca 
fiind fete, iar un procent de 40.83% (49) au marcat, privitor la genul lor, varianta băiat. A existat o singură 
persoană care a bifat opțiunea neutru. Segmentul reprezentativ (50%) a fost format din participanți 
cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani, însumând 60 de preadolescenți și preadolescente. Categoria 
adolescenților (15-18 ani) a ocupat a doua poziție din punct de vedere numeric, fiind reprezentată în 
proporție de 40% (48 de persoane). Au existat doar 6 copii cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani (5%), 3 
tineri peste 18 ani (2,5%) și 3 copii cu vârste sub 7 ani (2,5%).
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Gradul de interes înainte

În ce privește entuziasmul legat de activitățile la care urmau să ia parte, varianta majoritară de răspuns 
a fost Da, abia aștept! (72 de participanți, 60%). 28 dintre aceștia (23,33%) au răspuns cu Da, dar am 
emoții!, 12 persoane (10%) și-au identificat așteptările cu opțiunea Nu prea vreau, dar am zis să văd cum e, 
5 (4,16%) au declarat că nu sunt interesați de ce urmează să facă, iar 3 (2,5%) au susținut că s-au simțit 
obligați să vină.

Nivelul de participare la 
activități creative

La capitolul experiențelor anterioare similare, 
aproximativ jumătate din ei (47,5%) au declarat 
că au mai participat în trecut la astfel de ateliere, 
45% (54) au susținut că nu au mai trăit experiențe 
asemănătoare, iar 9 (7,5%) nu știau să fi participat 
la ateliere creative. Așadar, un procent majoritar de 
52,5% din copiii și tinerii instituționalizați din județul 
Olt fie consideră că 6 ART WEEKS reprezintă 
prima lor activitate educațională alternativă, fie 
nu își amintesc ori nu-și pot da seama dacă alte 
experiențe din trecut pot fi comparate cu aceasta, 
ceea ce dovedește că există un acces limitat la 
cultură în rândul acestui grup social.
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Gradul de interes după

Comparativ cu așteptările diferite pe care le-au avut la începutul atelierelor, după cele 6 săptămâni de 
activități, cu enunțul Mi-au plăcut atelierele. a fost de acord o majoritate covârșitoare, formată din 102 
participanți, adică 85% din totalul acestora, în timp ce numai 15% (18) dintre copii și tineri au ales varianta 
Da, o parte. Opțiunile Nu prea și Deloc nu au fost bifate de niciun participant.

Sub acest aspect, se poate observa deja o schimbare în rândul celor care au fost inițial mai sceptici sau 
pur și simplu nu își doreau să participe. Cu alte cuvinte, experiența 6 ART WEEKS a fost percepută în 
chip pozitiv de toți copiii și tinerii instituționalizați. Interesul lor de lua parte la aceste activități constituie 
primul argument solid în demonstrarea necesității implementării cu frecvență a unor programe de 
educație prin cultură în rândul acestei categorii sociale și nu numai.

PRIMA CONCLUZIE
Copiii și tinerii instituționalizați au nevoie de 
educație prin cultură pentru că activitățile ludice și 
creative le fac o reală plăcere.
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O perspectivă diferită asupra procesului educațional

Când au fost puși să aleagă ce anume le-a plăcut cel mai mult la ateliere, 50 dintre ei (42,67%) au 
răspuns Ce am învățat, 30 (25%) au ales varianta Modul în care m-am simțit, un procent de 16,67% din 
participanți a îndrăgit cel mai mult coordonatorii, doar 14 dintre ei (11,66%) au ales opțiunea Colegii, iar 
5%(6 participanți) au fost încântați de tipul de atelier.

Întrucât nu e de neglijat că aproape jumătate dintre aceștia s-au bucurat cel mai mult de ceea ce au 
descoperit despre ei înșiși și despre unele arte, că pentru mai mult de o treime a contat cum s-au 
simțit și cum au fost tratați de traineri, iar peste o zecime a considerat că apartenența la grup este 
importantă, aceste date reconfirmă că experiența educațională este una personală și complexă, iar 
apropierea copiilor și a tinerilor de cunoaștere necesită nu doar informații adaptate particularităților de 
vârstă, ci și un mediu prietenos și relaxat de lucru.

De asemenea, se pare că tipul atelierului este important doar pentru un procent foarte scăzut, ceea 
ce poate conduce la mai multe interpretări. Pe de o parte, probabil că pentru majoritatea nu este 
esențial ce învață, ci cum, că sunt deschiși către orice subiect doar în măsura în care abordarea lui 
devine o experiență plăcută, dacă nu chiar fascinantă. Pe de altă parte, există posibilitatea ca, în lipsa 
unei educații centrate pe nevoile lor și a unor activități extrașcolare diverse, pe care să le practice cu 
regularitate, să nu-și fi descoperit anumite pasiuni și înclinații.
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A DOUA CONCLUZIE
Copiii și tinerii instituționalizați au nevoie de 
educație prin cultură pentru că îi ajută să le pese 
de ceea ce învață, de cum învață, de la cine învață 
și de felul în care un mediu educațional non-formal 
îi face să se simtă.

Nivelul de incluziune înainte și după

Întrebați, înainte de activități, dacă îi cunosc pe ceilalți participanți, 57,5% (69) dintre ei au răspuns 
afirmativ, 32,5% (39) îi cunoșteau doar pe o parte din aceștia, 6 copii nu cunoșteau decât foarte puține 
persoane, iar 6 (5%) au ales răspunsul Nu știu pe nimeni.

Cu afirmația Îmi place să îmi petrec timpul alături de colegii mei de la ateliere., tot înainte, au fost de 
acord 63,33% dintre participanți (76), pe când 20 (16,67%) au ales varianta de răspuns Uneori. 18 (15%) au 
considerat că Nu prea le place să își petreacă timpul alături de colegii de la ateliere, iar 6 (5%) au răspuns 
negativ.

La finalul celor 6 săptămâni, 66 de participanți (55%) s-au declarat plăcut surprinși de colegii lor, un 
sfert din ei au fost surprinși pozitiv de majoritatea colegilor, iar 24 (20%) doar de câțiva.
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Într-o notă și mai optimistă, 75% dintre participanți (90) au declarat că s-au simțit 100% bine alături de 
colegii lor, pe când un sfert dintre aceștia (30) s-au simțit bine doar uneori. Așadar, la distanță de numai 
6 weekenduri consecutive, percepția asupra partenerilor de joc și joacă s-a schimbat în bine, întrucât toți 
participanții au observat o îmbunătățire în relația cu colegii lor fie tot timpul, fie ocazional.

Cu toate că niciun participant nu a mai considerat, la finalul atelierelor, că nu-i place deloc să facă parte 
din propria comunitate, la capitolul lucru în echipă răspunsurile au fost ceva mai diferite. Înainte de 6 ART 
WEEKS, 78 dintre participanți (65%) se arătau convinși că vor să lucreze în echipă Tot timpul, 30 dintre ei 
(25%) considerau că doar uneori se bucură să colaboreze, iar 12 copii declaraseră că nu sunt încântați să 
coopereze. După cele 6 săptămâni de ateliere, un procent de 83,33% - 100 de participanți - au simțit tot 
timpul că fac parte dintr-o echipă, 13,33% din ei au avut aceeași senzație doar uneori, iar 4 participanți au 
declarat că nu s-au simțit incluși. Într-adevăr, la aceeași întrebare, în timp, se poate observa o diferență 
care înclină balanța înspre o dorință mai mare de colaborare.Totuși, un aspect nu trebuie trecut cu 
vederea: lipsa sentimentului de apartenență la grup a unora dintre copii sau tineri chiar și după ateliere. 
Asta demonstrează că o expunere de scurtă durată la activități culturale și educative poate aduce un 
progres, dar nu este suficient pentru a combate fenomenul de excluziune socială.

A TREIA CONCLUZIE
Copiii și tinerii instituționalizați au nevoie de 
educație prin cultură pentru a se simți incluși 
în societate.
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Raportarea la bullying și limite 
personale

Potrivit unui studiu realizat de World Vision Romania în 
februarie 2022, 1 din 4 copii a susținut că a fost amenințat 
cu bătaia pe rețelele sociale. Bullyingul și, mai nou, 
cyberbullyingul reprezintă principalele forme de umilire, 
hărțuire, agresivitate verbală (și fizică) la care sunt expuși, în 
mod special, copiii și adolescenții atât în mediul școlar, cât și 
în alte contexte sociale.

În rândul celor care provin din medii instituționalizate, nivelul 
de bullying este, într-adevăr, îngrijorător și poate conduce 
la traume sau retraumatizări ce au consecințe severe asupra 
dezvoltării lor psiho-emoționale. De aceea, am considerat 
că este absolut necesar să includem, în ambele chestionare, 
întrebări legate de modelele comportamentale repetitive pe 
care participanții le observă fie la ei înșiși, fie la persoanele cu 
care interacționează. Am dorit să descoperim dacă activitățile 
desfășurate în cadrul proiectului POT și iarna! pot avea o 
influență pozitivă în acest sens, prin promovarea unor relații 
bazate pe respect, grijă și afecțiune.

Înainte de ateliere, cu enunțul Colegii fac mișto de mine. 
majoritatea a fost în total dezacord, 84 de participanți (70%) 
alegând răspunsul Niciodată; 17 (14,16%) au considerat că Nu 
prea, 15 (12,5%) au recunoscut că uneori se simt luați peste 
picior, iar doar 4 dintre ei (3,34%) au răspuns Da, mereu.
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În graficul răspunsurilor de la final, 55% dintre participanți au considerat că Niciodată nu s-a glumit pe 
seama lor în timpul atelierelor, 30 dintre ei (25%) au simțit că Mereu se glumește pe seama lor, 15% din 
participanți(18) Nu prea au sesizat glume la adresa lor, iar 5% au răspuns că doar Uneori au avut astfel de 
impresii. În acest caz, se remarcă tendința copiilor și a tinerilor, în urma atelierelor, de a recunoaște, cu o 
mai mare precizie și sinceritate, comportamentele nepotrivite și de a le semnala atunci când le observă.

Au fost necesare și întrebări prin care să înțelegem relația participanților cu propriile limite și cu ale celor 
din jur. Așadar, la început, la afirmația Când cineva mă face să mă simt nasol, îi spun să înceteze., 75% 
dintre copii (90) au ales varianta de răspuns Da, foarte clar!, pe când 10 dintre ei (8,33%) au declarat că 
încearcă, dar nu știu cum. Alți 10 au spus că Nu prea reacționează și tot 10 au susținut că Nu acționează 
deloc atunci când se simt atacați sau jigniți.
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3 din 4 copii și tineri instituționalizați din județul Olt consideră că dacă cineva le-ar greși, și-ar exprima 
ferm și clar punctul de vedere. Puși totuși în situația de a acționa, doar jumătate dintre ei au susținut 
că reușesc să își impună limitele personale în fața celor din jur. 23,33% (28) au declarat că Nu prea i-au 
lăsat pe ceilalți să facă glume pe seama lor, 18 copii (15%) au considerat că știu să reacționeze la glume 
inadecvate și atacuri la persoană, în timp ce 14 copii(11,67%) au răspuns că au încercat, dar nu au reușit.

În privința respectului față de limitele personale ale celorlalți, înainte de ateliere, 90 (75%) au susținut 
că atunci când cineva le transmite să înceteze, îi lasă în pace.16 dintre ei (13,33%) au declarat că 
asta se întâmplă doar Uneori, în timp ce 7 au recunoscut că Nu prea și tot 7 (5,83%) au ales varianta 
Niciodată, e prea amuzant. La o întrebare similară, după cele 6 weekenduri, 35% dintre participanți 
(42) au susținut că niciodată nu au făcut glume pe seama colegilor, tot 42 au recunoscut că doar 
uneori au glumit pe seama colegilor, 25% din ei (30) au spus că Nu prea au făcut astfel de glume și 18 
participanți au confirmat că au râs de colegii lor de-a lungul atelierelor. 

Se pare că, privitor la limite și bullying, copiii și tinerii gândesc mai moral decât acționează. Diferența 
de raportare dinainte și de după ateliere demonstrează totuși că au fost dispuși la final să răspundă cu 
mai multă sinceritate.

A PATRA CONCLUZIE
 Copiii și tinerii instituționalizați au nevoie de 
educație prin cultură pentru a învăța mai multe 
despre limite și comportamente abuzive.
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Gradul de deschidere

Pentru a descoperi disponibilitatea viitorilor participanți, în chestionarul de început a fost util să aflăm 
predispoziția lor de a vorbi despre sine. Astfel, un procent de 35%(42) a susținut că doar uneori vrea să 
povestească ceva personal, 25% (30) din participanți au considerat că nu prea au dorința de a se deschide 
în fața celorlalți, 30 au declarat că vorbesc tot timpul despre ei și 18 (15%) au recunoscut că nu vor să 
vorbească niciodată despre propria persoană.

6 săptămâni mai târziu, 50% din cei 120 de participanți au fost de acord că, pe toată durata activităților, 
s-au simțit ei înșiși, 35% au susținut că doar uneori au fost autentici, 10% că niciodată nu s-au arătat cu 
adevărat, iar 5% au recunoscut că nu prea au fost ei înșiși.
Cu toate că nu au existat discrepanțe prea mari între cei care se simțeau mai comunicativi și cei introverți, 
se pare că jumătate din ei, la finalul activităților, au putut conchide că au reușit să se comporte în acord 
cu propriile gânduri și sentimente, fără să aibă nevoia de a se ascunde în spatele unei măști protectoare. 
Totuși, merită remarcat că 1 din 2 participanți nu consideră că a fost pe deplin autentic. În acest sens, frica 
de expunere își poate spune cuvântul. Pentru ca tinerii și copiii instituționalizați să se simtă cu adevărat 
incluși, ar trebui să nu aibă tendința de a se arăta altfel decât sunt. Analiza de față demonstrează încă 
o dată că atelierele creative nu reprezintă decât un prim pas în dezvoltarea personală, iar frecvența lor, 
îmbinată cu activități terapeutice realizate de specialiști, poate conduce la acceptare de sine și o stare de 
confort în contexte sociale.

A CINCEA CONCLUZIE
Copiii și tinerii instituționalizați au nevoie de 
educație prin cultură pentru a se simți în largul lor în 
public și pentru a crea relații autentice cu cei din jur.
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Cunoașterea de sine și interesele personale

Întrebările de la sfârșitul ambelor chestionare au urmărit gradul de autoevaluare a dorințelor și 
intereselor, cât de mult își cunosc abilitățile, năzuințele și aspirațiile. Totodată, față de formulările 
precedente, care le ofereau variante clare de răspuns, la aceste întrebări, participanții au fost încurajați să 
se exprime liber.

Întrebați fiind la ce consideră că se pricep cel mai bine, multe din răspunsurile lor au părut să anticipeze 
tematica atelierelor, aceștia menționând domenii precum desen, pictură, dans, sport, cântat, jocuri, 
teatru, muzică etc. Un participant chiar a ales să răspundă înșiruind numele tuturor atelierelor, ceea ce 
poate întări una dintre următoare ipoteze: fie a înțeles că răspunsul său trebuie „să mulțumească” pe 
cineva și să fie „corect”, fie a perceput întrebarea în contextul în care se afla și a vrut să demonstreze că 
este sigur pe sine.

La unii participanți se poate distinge ori influența pe care a avut-o o figură de autoritate, ori un limbaj 
de lemn deprins în școală, întrucât există opinii personale cu exprimări identice (de pildă, o serie de 
răspunsuri care încep cu formularea stas Eu mă pricep la...). De asemenea, n-au fost puține persoane 
care au susținut că fotbalul reprezintă principalul domeniu care îi pasionează, ceea ce dovedește că 
există, printre ei, grupuri de copii și tineri coagulate în jurul unor afinități.

O altă categorie s-a format în jurul aptitudinilor casnice (să fac curat, să fac treabă în cameră), iar 
dacă unii dintre ei au menționat că nu au niciun hobby, mulți au declarat că au activități recreaționale (să 
mă joc pe calculator, să mă uit la seriale, să mă machiez etc.). Nu au lipsit nici răspunsuri precum să 
enervez lumea sau miștocăreală, barosăneală și să am valoare. La polul opus, au exista copii și tineri cu 
preocupări mature, răspunsurile lor fiind a gestiona situațiile, a face oamenii să râdă sau să scriu poezii.

Aceeași întrebare, adresată la final, a generat majoritar răspunsuri legate de activitățile la care au luat 
parte (muzică, dans, teatru, desen etc.). Interesant de observat a fost și existența unui număr important 
de răspunsuri specifice proiectului (activități, la toate activitățile, la toate atelierele). Pe de o parte, 
asta demonstrează că mulți dintre ei au eliminat contextul larg în care se manifestă și s-au aplecat mai 
mult spre o traducere imediată a realității ultimelor săptămâni. Pe de altă parte, aceste răspunsuri 
confirmă că impactul pozitiv al atelierelor a fost atât de ridicat încât e posibil să-și fi descoperit noi 
pasiuni sau să-și fi dorit ca astfel de activități să devină o parte integrantă din universul lor cotidian.

În sfârșit, mulți copii și tineri au decis să scrie la tot în dreptul întrebării, ceea ce reflectă, în principal, o 
dezvoltare a încrederii și stimei de sine provocată de ateliere. De partea cealaltă a spectrului, s-au păstrat 
și câteva dintre răspunsurile inițiale (machiaj, la nimic, fotbal, să enervez lumea etc.).

A ȘASEA CONCLUZIE
Copiii și tinerii instituționalizați au nevoie de 
educație prin cultură pentru a-și descoperi pasiunile 
și pentru a-și întări încrederea și stima de sine.
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Aspirațiile

Penultima întrebare, formulată ușor diferit în cele două chestionare, Ce vreau să ajung când voi fi 
adult?, respectiv Ce visez să devin?, a suferit mici modificări în privința răspunsurilor dinainte și după 
cele 6 weekenduri de ateliere. Dacă inițial majoritatea oferea ca exemplu diverse meserii precum doctor, 
pompier, polițist, fotbalist, asistentă, bucătar, avocat, judecător, primar, educator, au apărut ulterior 
pe lista aspirațiilor, probabil sub influența direcției artistice a atelierelor, și meserii din domenii creative 
ca actriță, cântăreață, dansatoare, artistă etc. O pondere mare au avut-o și meseriile din domeniul 
educației atât în chestionarul de început, dar în special în cel de final, unde mai multe persoane au 
susținut că visează să devină învățătoare sau educatoare.

Există posibilitatea ca orizontul lor să fie destul de limitat când vine vorba de alegerea unei profesii, luând în 
considerare că odată ce au experimentat activități artistice, mulți dintre ei au lăsat în urmă meseria inițială. 
Aici intervine, desigur, și rolul de model/mentor pe care un trainer îl joacă în viața unui copil sau tânăr. La 
o vârstă fragedă, schimbarea direcției înspre care dorești să te îndrepți poate fi ușor influențată de cei mai 
mari din jurul tău. De aceea, e important ca ei să aibă acces la informații din domenii diverse și să înțeleagă 
că există o paletă largă de opțiuni din care pot alege. Ei au nevoie să descopere de ce sunt cu adevărat 
pasionați și să fie sprijiniți să-și urmeze visul, dobândind abilitățile specifice carierei dorite.

În aceeași ordine de idei, lucrul cu copii și tineri instituționalizați necesită activități axate pe dezvoltarea unei 
gândiri analitice și critice deopotrivă, deoarece, cel puțin în prima variantă a chestionarului, abilitățile pe 
care le identificau la ei înșiși nu se reflectau și domeniile în care își doreau să lucreze în viitor. Spre exemplu, 
pasiunea declarată pentru desen a multora nu avea nicio legătură cu meseriile menționate.
Într-o notă pozitivă, merită subliniat că procentul important de persoane dornice să ajungă să profeseze 
ca educatori și profesori arată aspirația acestora de a ajuta la rândul lor, de a fi parte dintr-un proces de 
creștere a calității vieții și dovedește că manifestă grijă și compasiune față de ceilalți și de propria persoană.

În cele din urmă, la întrebarea finală Ce îmi doresc cel mai mult?, în primă fază au fost, în special, 
răspunsuri referitoare la familie și sănătate. Asta arată nevoia lor de afecțiune, siguranță și protecție. 
Mulți dintre copii și tineri își doresc cel mai mult să se întoarcă acasă sau să aibă o casă. Pe lângă 
sănătate, familie și acasă, participanții de la POT și iarna! vor să-și facă vocea auzită, să aibă succes în 
viață, să fie iubiți, să fie liberi, să ajungă departe, să aibă mereu persoanele dragi lângă ei, să aibă mai 
mult curaj, să îi ajute pe cei de lângă ei și câțiva aspiră pur și simplu la mult bine. Desigur că n-au lipsit 
răspunsurile care implicau dorințe materiale (o mașină, un telefon, un joc, un laptop etc.). O parte 
din copii a ales să răspundă cu o profesie/ocupație socială (polițist, fotbalist, handbalist, antrenor, 
fotomodel și chiar mafiot), iar unii au conținut, în răspunsul lor, nevoia acută de libertate - să plec acasă, 
să plec departe, să fiu liberă, să mă mut, să ajung departe, să călătoresc -.

Răspunsurile la aceeași întrebare din chestionarul final nu diferă cu mult. Atenția s-a mutat de pe 
sănătate și familie (care par să fie preocupările lor generale, o lipsă resimțită constant sau chiar un 
răspuns automat) pe o viitoare meserie, apărând mai multe aspirații referitoare la o carieră profesională, 
comparativ cu chestionarul inițial. Nota optimistă se observă și în răspunsurile care nu se referă la o 
profesie, ci la planurile lor de viitor: să ajung ceva în viață, să am mai multă încredere în mine, să mai 
facem activități de genul ăsta, să- mi iau permisul, să devin ceea ce îmi propun, să învăț carte, să-
mi împlinesc visul, să se mai facă ateliere, să fiu fericit, să pot face parte din echipa POT. În plus, s-a 
înregistrat și o tendință descendentă în nevoia lor de evadare.
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A ȘAPTEA CONCLUZIE
Copiii și tinerii instituționalizați au nevoie de 
educație prin cultură pentru că îi ajută să viseze, 
să-și proiecteze țelurile și să se îndrepte spre ele 
cu determinare și curaj.

În ambele chestionare au ieșit la iveală și probleme legate de mediul familial disfuncțional. Spre exemplu, 
o persoană a menționat că cea mai mare dorință a sa este ca mami și tati să se înțeleagă. Nu chiar să se 
împace formând un cuplu, dar să se înțeleagă.

EXTRA: Perspectiva îngrijitorilor

Asemeni principalului grup-țintă al proiectului - copiii și tinerii instituționalizați din Corabia, Slatina, Balș 
și Caracal -, și însoțitorilor acestora li s-au oferit spre completare chestionare de feedback la finalul celor 
6 săptămâni de ateliere POT și iarna!. Pentru a descoperi cum se raportează îngrijitorii participanților la 
proiectul nostru, dar și la alte activități similare, cum evaluează evoluția copiilor și a tinerilor din timpul 
și de după ateliere, am conceput un set de 15 întrebări pe care le-am adresat la sfârșitul ultimei serii de 
ateliere din aprilie 2022.

În rândul însoțitorilor există o majoritate impresionantă de femei (80%), numai 20% dintre asistenții 
sociali fiind bărbați. Tot 80% au mărturisit că nu au mai participat niciodată la proiecte similare. Cu 
toate că doar 20% dintre însoțitori mai luaseră parte la proiecte precum POT și iarna!, în unanimitate, 
îngrijitorii consideră astfel de activități benefice pentru copiii și tinerii instituționalizați.

Interesul pentru acest gen de proiecte culturale se reflectă și în faptul că doar 6,7% dintre însoțitori nu au 
participat la ateliere, pe când restul de 93,3% au fost de față la cel puțin unul dintre atelierele din cele 6 
weekenduri.

Atelierele cele mai frecventate de însoțitorii copiilor au fost cele de dans și de pictură, înregistrând o 
prezență de 66,7% din partea acestora, urmate de muzică, unde au asistat 53,3% dintre însoțitori. La 
baza topului atelierelor se regăsesc atelierele de teatru, cu o prezență de 40%, povești - 26,7% și cel de 
ecologie, unde procentul de însoțitori prezenți a fost de 20%.

La întrebarea Cum considerați că au fost metodele de predare folosite de traineri?, 93,3% dintre 
asistenți au ales răspunsul Excelente, pe când 6,7% din aceștia au ales variantele Nu au avut metode sau 
Joacă de copii. Rugați să ofere o notă de la 1 la 5 trainerilor pentru performanța lor la ateliere, 86,7% 
dintre ei au dat nota maximă (5), 6,7% au oferit nota 4 și 6,7% au apreciat prestanța trainerilor la nota 3.

Am urmărit aceeași metodă de evaluare și la următoarele două întrebări: Cât de dificilă considerați 
că este comunicarea cu acești copii? și Cât de utile considerați că au fost atelierele pentru copii?. 
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Majoritatea însoțitorilor au considerat că nu au o comunicare defectuoasă cu cei pe care îi îngrijesc, 
53,3% dintre ei oferind nota 4 din 5. Nota maximă a fost dată de 20% din îndrumători, iar alți 20% au 
evaluat nivelul dificultăților de comunicare cu copiii și tinerii instituționalizați la 3 din 5. 6,7% dintre 
însoțitori sunt de părere că este dificil să comunici cu acești copii și tineri, răspunzând cu nota 2 din 5.

Utilitatea atelierelor a fost votată cu notă maximă de 86,7% dintre persoanele chestionate și cu nota 4 din 
5 de 6,7% dintre ele. Restul de 6,7% din însoțitori au apreciat utilitatea atelierelor la nota 2 din 5.

Întrebați care sunt diferențele pe care le-au observat la copii și tineri în urma participării la ateliere, cu 
afirmația Au devenit mai creativi. au fost de acord 60% dintre îngrijitorii lor. Un procent aproape la 
fel de mare a fost de acord și cu afirmația Și-au descoperit pasiuni noi. Faptul că participanții au mai 
multă încredere în ei a fost observat de 46,7% dintre îndrumători, iar 33,3% au votat varianta de răspuns 
Comunică mai ușor. 26,7% din însoțitorii copiilor au observat că aceștia sunt mai deschiși, pe când cu 
variantele Au aspirații și Sunt mai determinați au votat 13,3% dintre ei. O minoritate semnificativă de 
6,7% din îndrumători nu a observat nicio schimbare în comportamentul copiilor și tinerilor.

Am considerat necesare părerile însoțitorilor cu privire la evoluția copiilor deoarece ei îi cunosc cel mai bine 
și pot măsura cel mai ușor impactul unui astfel de proiect, mai ales că mare parte din efecte se observă nu 
neapărat în timpul atelierelor, ci în atitudinea generală din viața lor cotidiană.

Întrebările dinspre finalul chestionarului au fost cu răspuns liber, însoțitorii fiind încurajați să dezvolte ei înșiși 
opinii personale. Chiar și așa, la întrebarea Care considerați că este cel mai mare dezavantaj al acestui 
proiect?, deși formulată în diverse forme, părerea unanimă a fost că proiectul nu prezintă dezavantaje.

Mai multe nuanțe au existat la întrebarea cu privire la avantajele proiectului, unde cel mai des întâlnit 
răspuns a fost legat de îmbunătățirea comunicării. Unii însoțitori au apreciat, totodată, că avantajul 
principal al atelierelor a fost că participanții s-au distrat, s-au simțit bine, că au petrecut timpul liber într-
un mod plăcut, iar stima de sine, autodepășirea, încrederea, determinarea s-au numărat printre abilitățile 
dezvoltate de-a lungul activităților.

Expunerea la noutate a reprezentat o altă categorie de avantaje. Însoțitorii s-au arătat încântați de 
cunoștințele noi dobândite de copii, de deschiderea lor către noi vocații, de descoperirea de noi pasiuni 
și de faptul că aceștia au cunoscut persoane din afara sistemului și din afara școlii.

Întrebarea finală din chestionarul pentru însoțitori a atins subiectul adopției, iar în urma răspunsurilor a 
reieșit că 40% dintre ei ar opta pentru adopție în familiile lor.

În încheiere, feedbackul însoțitorilor cu privire la proiectul nostru este unul de luat în seamă. Prezența lor 
majoritară la ateliere, precum și faptul că mulți au susținut că activitățile au adus beneficii vizibile pentru 
copiii și tinerii pe care îi au în grijă, semnalează încă o dată că nevoia nu este doar reală, ci stringentă.
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Final deschis

Statisticile obținute în urma colectării tuturor răspunsurilor la chestionare ale copiilor și tinerilor 
instituționalizați, precum și analiza acestora reprezintă un punct de pornire important în a argumenta 
necesitatea creării cu regularitate a unor contexte educaționale creative și ludice, bazate pe valori și 
principii democratice, care respectă drepturile omului, dar mai ales pe acele metode ale pedagogiilor 
alternative centrate pe nevoile și interesele beneficiarilor.

Desigur că răspunsurile din aceste sondaje nu pot fi folosite pentru a generaliza situația din întreg 
mediul instituționalizat românesc, însă ele oferă o perspectivă mai concretă asupra mentalității a 120 
de copii și tineri care trăiesc în casele de tip familial dintr-un județ înscris, preponderent, într-o regiune 
defavorizată a României. Dincolo de problemele sociale cunoscute, datele parvenite dezvăluie și multe 
aspecte îmbucurătoare.

Mai trebuie adăugat că, la fel ca orice sondaj, și cele de față se întemeiază pe capacitatea celor 
intervievați de a răspunde onest și de a se raporta cât mai just la propria realitate subiectivă. Informațiile 
prezentate nu au un caracter științific incontestabil, ci definesc imaginea de ansamblu a unui context 
specific. Asta nu înseamnă că efortul unei asemenea analize trebuie înlăturat din lipsă de veridicitate.

Datele și observațiile furnizate în acest articol demonstrează, prin concluziile semnalate pe parcurs și 
împreună cu mărturiile coordonatorilor de ateliere și ale celorlalte persoane implicate în acest proces, că 
proiectul POT și iarna! și-a atins scopul și obiectivele. Însă mai important decât un proiect reușit este un 
copil sau un tânăr împlinit, iubit și sigur pe sine.
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ANDREEA JICMANlect.univ.dr.

Este nevoie ca membrii comunității să 
fie pregătiți să-i primească pe tinerii 
instituționalizați, prin implementarea unor 
programe care să le dezvolte puterea de 
înțelegere și acceptare fără judecată.

“  

“  

Andreea Jicman este lector universitar la „UNATC I.L. Caragiale” și predă în cadrul Departamentului 
pentru Pregătirea Personalului Didactic. Coordonează principalul program de educație prin teatru al 
universității - UNATC Junior -, precum și multe alte proiecte de educație prin cultură. Experiența sa 
în lucrul cu copii și tineri cu cerințe educaționale speciale sau care provin din diverse grupuri sociale 
vulnerabile a tradus-o și în plan academic, printr-o teză de doctorat cu titlul Arta teatrului pentru 
incluziune socială. Alături de psihoterapeuta Florentina Niculescu, Andreea Jicman s-a numărat printre 
invitații speciali de la workshopul Arta ca formă de incluziune socială. Rolul său a fost de a le împărtăși 
tinerilor artiști și pedagogi o parte din cunoștințele sale practice și teoretice despre felul în care pot 
promova incluziunea socială prin jocuri teatrale adaptate nevoilor copiilor și tinerilor instituționalizați. 
Aflați mai multe despre importanța teatrului în educație din interviul de mai jos.

Ai fost implicată în multe 
proiecte educaționale dedicate 
combaterii fenomenului de 
excluziune socială, iar în demersul 
tău academic ai cercetat acele 
metode ale artei teatrale care 
le dezvoltă indivizilor aptitudini 
socio-emoționale. Cum ai 
explica, pe înțelesul tuturor, 
procesul incluziunii sociale în 
rândul copiilor și al tinerilor 
instituționalizați?

Fiecare dintre noi, dacă își ia un răgaz de 
sinceritate, poate avea de-a lungul vieții o 
dificultate de a se simți inclus în comunitate. Cu 
atât mai mult copiii instituționalizați, care trăiesc 
cu rana abandonului sau a respingerii. Incluziunea 
socială presupune a găsi căile și instrumentele prin 
care să reușești să îi implici în mod egal pe toți 
membrii unui grup, implicit să le dezvolți abilitățile 
de a fi incluzivi la rândul lor.

Atunci când se lucrează cu 
copii instituționalizați, la fel ca 
în orice alt grup, există diferite 
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individualități cărora le poate fi 
dificil să găsească o modalitate de 
a conlucra. Aici intervine ideea de 
incluziune, și anume de a-i ajuta 
să se armonizeze pentru a putea 
funcționa ca un grup.
De asemenea, atunci când ne gândim la copii 
instituționalizați, există și adulții care se ocupă de 
ei sau comunitatea din care fac parte. Conceptul 
de incluziune socială se extinde și la aceștia. Pe 
de o parte, este necesar ca educatorii, asistenții 
sociali sau maternali să deprindă abilitatea de 
a le oferi șanse echitabile tuturor, ajutându-i să 
dobândească capacitatea de a se accepta unii pe 
ceilalți. Pe de altă parte, este nevoie ca membrii 
comunității să fie pregătiți să îi primească pe 
tinerii instituționalizați, prin implementarea unor 
programe care să le dezvolte puterea de înțelegere 
și acceptare fără judecată.

Bullyingul este un fenomen social 
cu efecte dezastruoase asupra 
dezvoltării psiho-emoționale a 
copiilor și tinerilor, dar nici adulții 
nu sunt feriți de comportamente 
abuzive și umilitoare. Prin 
ce mijloace poate teatrul 
educațional să cultive empatia și 
toleranța, ajutând la diminuarea 
agresivității fizice și verbale din 
societate?

Bullyingul are de-a face cu abilitățile socio-
emoționale sau, mai bine zis, cu nivelul de 
dezvoltare al acestora în cazul copiilor sau tinerilor: 
cu cât își dezvoltă abilitățile socio-emoționale mai 
mult, cu atât vor avea o tendință mai redusă de a 
practica bullyingul. Prin folosirea jocului teatral, 

copilul/ tânărul are ocazia de a explora lucrul în 
grup și de a-și dezvolta aceste
abilități. Ei înțeleg, la nivel subtil, asemănările 
și deosebirile dintre ei, ceea ce conduce la 
diminuarea distanței sociale și la conectarea cu 
celălalt.

Există multe experimente (unul 
dintre el desfășurat chiar la noi, 
la CINETic, prin proiectul de 
cercetare MET) care atestă, de 
exemplu, efectul benefic pe care 
exercițiul Oglinda îl poate avea 
asupra interacțiunii dintre oameni: 
prin stabilirea contactului vizual 
și oglindirea mișcării celuilalt se 
reduce anxietatea resimțită de 
ambii parteneri și crește nivelul 
de confort și relaxare resimțit în 
compania celuilalt.

Mai mult, este un prim pas pentru activarea 
neuronilor oglindă care sunt responsabili cu 
empatia, abilitate care îi ajută pe tineri să-și 
orienteze comportamentul față de persoana 
cu care interacționează și care poate reduce 
considerabil comportamentele agresive de 
orice tip, inclusiv bullyingul. Prin jocul teatral, 
care aduce față în față individualități distincte, 
fiecare are posibilitatea de a (se) observa și de a 
descoperi propriile limite și pe cele ale celor din 
jur. Se diminuează, astfel, distanța care îi separă 
pe participanți și se creează un spațiu al negocierii 
permanente în care fiecare își revendică dreptul 
de a-și găsi locul în grup. Fiecare are rolul său, 
fiecare este important, fiecare împărtășește 
aceeași responsabilitate atunci când vine vorba de 
procesul de lucru, ceea ce îi ajută să se respecte 
reciproc și să nu mai caute validarea prin a-i face 
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rău celuilalt. Conchizând, fiecare înțelege în mod 
subtil că dacă face rău celuilalt, se autosabotează, 
iar acesta este cel mai mare câștig atunci când vine 
vorba de bullying.

Care crezi că este primul pas 
pentru a ameliora relațiile 
interpersonale și a învăța să trăim 
într-o comunitate armonioasă?
Să facem noi schimbarea pe care ne- o dorim, să 
nu așteptăm ca ea să vină de la ceilalți. Dacă noi ne 
schimbăm, se modifică și realitatea înconjurătoare. 
Iar acest lucru se completează cu capacitatea de 
a găsi ceva bun, de apreciat, atât în noi, cât și în 
cei din jur. La urma urmei, dacă aplicăm principiul 
Oglinzii la viața de zi cu zi, avem deja ceea ce noi 
construim.

Dar dincolo de ce putem schimba 
la noi înșine, există totuși niște 
limite care ne împiedică să 
evoluăm la nivel social. De pildă, 
unele limite sunt determinate de 
legile după care funcționează un 
stat. Există legi în învățământul 
românesc actual care împiedică 
dezvoltarea plenară a copiilor și 
tinerilor, dar mai ales, pregătirea 
lor pentru viața adultă. Întrucât 
predai, în prezent, în cadrul 
Departamentului pentru 
Pregătirea Personalului Didactic 
și înțelegi practic și teoretic 
misiunea unui pedagog, îți 
propunem un exercițiu de 
imaginație: dacă ai ajunge 
Ministrul Educației, care ar fi
schimbările pe care le-ai face 

în sistemul educațional din 
România?
O misiune foarte grea pentru că, deși ar fi multe 
de corectat, nu cred că ar exista suportul logistic 
pentru a le putea înfăptui. Dacă aș avea totuși o 
„baghetă magică”, aș aduce următoarele elemente 
în calitate de Ministru al Educației.

În primul rând, aș crea niște 
programe pentru profesori pentru 
a le dezvolta un mod de abordare 
centrat mai mult pe elev, pe 
interesele și nevoile lui reale (cu tot 
cu cele emoționale), care să îi ajute 
să creeze acea conexiune autentică 
profesor-elev.

În al doilea rând, aș reduce numărul de elevi 
acceptați într-o clasă astfel încât să nu depășească 
15 copii. În al treilea rând, aș pune mai mult accent 
pe activitățile practice, pe învățarea experiențială, 
care îi implică pe participanți fizic, cognitiv, 
emoțional și îi ajută să învețe anumite concepte 
pentru o perioadă mai îndelungată de timp într-un 
mod eficient.

Ce experiență din practica ta 
pedagogică te-a ajutat să înveți 
ceva fundamental despre relația 
profesor-elev?
Sunt multe experiențe care îmi vin în minte... În 
continuarea a ceea ce am spus mai devreme, îmi 
trec prin gând diferite momente în care copiii sau 
tinerii cu care lucram erau extrem de agitați și nu 
reușeam să îi adun. Mi-am dat seama, stând un 
pic cu mine, în pauză sau după activitate, că ei 
oglindeau agitația mea, fie că eram obosită, fie că 
mă gândeam la altceva decât la ceea ce aveam de 
făcut, că mă supărase ceva înainte de atelier...
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Ca instructor, formator, ai 
momente când te confrunți 
cu un grup agitat, invariabil. 
Nu înseamnă că e mereu de la 
coordonator. Se poate ca un 
participant să fie agitat și, prin 
contagiune, să-i preia și ceilalți 
starea.
Din momentul în care am conștientizat acest 
principiu al oglindirii, acum câțiva ani, am ales să 
nu mai dau vina pe grup sau chiar pe mine, ci să 
las orice altceva deoparte ca să mă adun eu de pe 
pereți și să pot să îi aduc și pe ceilalți cu mine. Fie 
că pornește de la mine, fie că pornește de la ei, 
centrarea mea îi va ajuta și pe ei să se armonizeze și 
să fie aici și acum.

Deși ai un program foarte 
încărcat, ai acceptat imediat 
invitația noastră de a participa 
la workshopul nostru. Ce te 
determină să te implici în astfel 
de proiecte și care crezi că este 
rolul lor în societate?
Bucuria de a împărtăși experiențe de creștere cu 
alți oameni, care vor să
aducă o schimbare în viețile unor tineri, chiar 
dacă aceasta se limitează la câteva ore de joc și 
conexiune autentică, așa cum ați propus voi prin 
proiect. Mi-ar plăcea ca fiecare om să aibă șansa 
să experimenteze și o altă perspectivă a vieții, iar 
atunci când vine vorba de copii instituționalizați, 
aceasta pare mult mai redusă.

Chiar dacă nu este vorba de o 
transformare radicală, îmi place 
să cred că avem puterea să 

influențăm în bine oamenii pe care 
îi întâlnim și să le sădim semințe ce 
poate vor încolți într-o bună zi.

Care este cel mai mare vis al tău, 
Andreea?

M-am blocat. :) Multă presiune atunci când zici „cel 
mai mare vis”. Să devin tot ceea ce am învățat în 
ultimii ani lucrând cu diverse grupuri, căci nimeni 
nu este perfect, iar perfecțiunea este plictisitoare. 
Mă împlinește gândul că sunt mereu în actualizare. 
Un vis care sper să se materializeze și să mă 
urmărească non-stop.



73



74

BIANCA ȘI ANDREEA
participante la ateliere

Prima experiență POT a fost de neuitat.

“  
“  

Pentru cineva care nu te cunoaște, 
care ar fi 3 lucruri despre tine pe 
care ai vrea să le știe?

Andreea: Sunt timidă, încăpățânată și ambițioasă.
Bianca: Sunt prietenoasă, încăpățânată și cea mai 
sensibilă persoană pe care o cunoști sau ai putea să 
o cunoști.

De unde ai aflat de POT junior 
art camp?

Andreea: Am aflat de proiectul POT de la șeful de 
centru și am fost super încântată.
Bianca: Am aflat de la șeful de centru. Primul meu 
gând a fost că nu o să îmi placă așa mult.

Cum a fost prima experiență a 
taberei pentru tine?

Andreea: Prima experiență a fost de neuitat.
Bianca: Prima mea experiență POT a fost foarte 
frumoasă și de neuitat.
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Ce ți-ai dori să vezi pe viitor la 
proiectul POT?
Andreea: Nu îmi doresc ceva anume pentru că 
echipa POT este cea mai potrivită să facă aceste 
lucruri frumoase și cred că proiectul va ajunge să 
fie cunoscut de toți oamenii.
Bianca: Consider că tot ce pregătește echipa POT 
este suficient.

Care este cel mai mare vis al tău?
Andreea: Acum, cel mai mare vis al meu este să 
termin facultatea. Apoi, vreau să am un loc de 
muncă stabil și să am propria mea casă. Pe această 
cale, vreau să-i mulțumesc echipei POT pentru că 
m-a învățat atât de multe lucruri, că a avut răbdare 
cu mine și că împreună avem amintiri frumoase. Vă 
îmbrățișez cu drag pe toți!
Bianca: Sincer, nici eu nu știu. Am câteva opțiuni, 
dar nu sunt sigură pentru că mă răzgândesc repede.Ce ai simțit când ai aflat de 

atelierele din cadrul proiectului 
POT și iarna!? Ai avut așteptări?

Andreea: Când am auzit de întâlnirea cu echipa 
POT la atelierele din primăvară, am fost foarte 
bucuroasă pentru că abia așteptam să-i revăd pe 
coordonatori și să-mi fac amintiri noi. Da, am avut 
așteptări. Voiam să învăț cât mai multe lucruri.
Bianca: Eram nerăbdătoare și foarte fericită.

Ai un atelier preferat? Cu ce crezi 
că ai rămas în urma lui?

Andreea: Toate atelierele mi-au plăcut și am simțit 
că m-au ajutat să-mi cunosc colegii mai bine. 
Fiecare dintre noi aveam câte o părere, dar ne-a fost 
ușor, cred eu, să ajungem și la una comună. Toate 
atelierele au fost benefice în acest sens. Cu toate 
astea, cel mai mult mi-a plăcut atelierul de teatru 
pentru că pur și simplu am rezonat cu el.
Bianca: Nu am un atelier preferat. Părerea mea este 
că toate au avut rolul lor. Da, m-au ajutat foarte 
mult să-mi cunosc colegii, dar și pe mine însămi.
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Dragă cititorule, 

Ne bucurăm că ai ajuns până aici. Ar fi o greșeală 
din partea noastră să îți spunem „și am încălecat 
pe-o șa și ți-am spus povestea așa”, fiindcă născută 
dintr-o nevoie reală, povestea noastră merge și 
trebuie să meargă mai departe cu fiecare zi.
Totalitatea datelor analizate, a observațiilor, ideilor 
și poveștilor împărtășite și cuprinse între coperțile 
acestei ample reviste converg spre un singur 
cuvânt: necesitate. Necesitatea atelierelor de 
teatru, dans, muzică, pictură, povești și ecologie 
dedicate copiilor și tinerilor instituționalizați. 
Necesitatea educației alternative prin cultură și 
a art- terapiei. Necesitatea formării de formatori 
care să continue și să dezvolte metodele unei 
pedagogii ce pune în centrul său iubirea pentru 
copil sau tânăr. Necesitatea unei determinări 
care să conducă până la rezultate vizibile la 
nivelul întregii societăți. Necesitatea îmbunătățirii 
calității vieții copiilor și a tinerilor din mediul 
instituționalizat.

Ce se întâmplă cu ei după ce părăsesc sistemul 
de protecție socială? Dintr-o perspectivă obtuză, 
răspunsurile rămân, mai degrabă, pesimiste. 
Excepțiile sunt destule și îmbucurătoare. Însă nu 
asupra lor trebuie se ne aplecăm, ci motivați de 
ele, să căutăm transformarea lor într-o normă. 
Altfel spus, ce-ar fi dacă...

Beneficiile acestor activități sunt vizibile și 
cuantificabile atât la nivel individual, cât și 
social. Scurtele și sporadicele ateliere ținute în 
comunitățile care nu oferă alte posibilități sunt 
prețioase. Copiii și tinerii capătă acces la o altă 
lume, care poate fi a lor, descoperă cum să-și 
rezolve și depășească problemele, dar cel mai 
important, mai urcă o treaptă pe scara cunoașterii 
de sine. Se descoperă într-un mod în care nici 
școala învechită, nici societatea îmbibată în 
prejudecăți și tare ancestrale nu o poate face. 
Așadar, ce-ar fi dacă...

Este o necesitate ca respectul, compasiunea și 
toleranța să înlocuiască preconcepțiile și stigmatul 

la care acești tineri și copii sunt expuși constant din 
cauza lipsei de educație a multora. Este nevoie ca 
ei să se arate lumii așa cum sunt de fapt: puternici, 
sensibili, efervescenți, inteligenți, frumoși. 

Poveștile lor trebuie spuse, iar ei trebuie să 
dobândească bucuria și curajul de a se descoperi. 
Însă cum ar putea face asta fără să fie conștienți că 
POT? Au nevoie de sprijin și încurajare, au nevoie 
să știe că nu sunt singuri, că nu sunt judecați și nu 
sunt considerați ori tratați „altfel” decât ceilalți. Și 
pentru că nu este suficient doar să vorbim, v-am 
arătat aici o mostră din ce putem face lăsându-ne 
să visăm și să ne încredem în ce-ar fi dacă...

Cunoști deja multe despre noi, dar cel mai bine 
faptul că singuri nu putem evolua. Ceea ce ne dorim 
în viitor este dezvoltarea unui program național 
atât pentru copii și tineri, cât și pentru îngrijitorii lor 
și alți membri ai comunităților din care fac parte. 
Formând niște oameni la nivel local, am putea să 
ne asigurăm că tinerii și copiii au parte de ateliere 
pe tot parcursul anului. Astfel, aptitudinile lor ar 
putea fi antrenate în mod constant, iar schimbările, 
marile schimbări despre care vorbim mereu, ar 
putea fi simțite nemijlocit în toate contextele în care 
ei se manifestă: la școală, în grupul de prieteni, în 
viitoarele lor familii și în societate.

Bineînțeles că există și alte soluții. Bineînțeles că 
există și idei mai bune. Tot ce mai trebuie să se 
întâmple este să le punem în practică. Noi putem, 
și tu poți, și ei pot. Toți putem doar în măsura 
în care ni se mai aduce aminte din când în când 
printr-o vorbă bună. Așa că, dragă cititorule, hai să 
trecem la treabă! Hai să ducem povestea POT mai 
departe și să aducem „mai binele” în fiecare zi a 
vieții noastre!

Cu speranță și iubire,
un grup de tineri artiști care
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