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Atelierele
Nordului

CREATIVITATE ȘI EDUCAȚIE PRIN ARTĂ

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar
poziţia oficială a programului „În stare de bine”.

Proiect derulat de Asociația Nord
și finanțat prin programul „În Stare de Bine”,
susținut de Kaufland România și implementat
de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.



Principala motivare a acestui proiect a fost 
aceea de a îmbunătăți starea de bine, 
creșterea încrederii în sine, implicarea 
socială, conștientizarea rolului în societate și, 
nu în ultimul rând de a dezvolta expresia 
creativă. Acest lucru este deosebit de valoros 
pentru cei care sunt expuși riscului de a-și 
începe viața în dezavantaj, precum copiii 
care se nasc în zonele dezavantajate eco-
nomic și social, copiii care provin din familii 
cu trecut de migrație sau cei aparținând 
minorităților.  

Pornind de la premisa ca inegalitatea nu este 
doar o cauză principală a sărăciei, ci și o 
consecință a acesteia. Copiii care se nasc în 
zonele dezavantajate economic și social, 
copiii care provin din familii cu trecut de 
migrație sau cei apartinand minoritatilor sunt 
mult mai expusi riscului de a-și începe viața 
în dezavantaj. Efectele sărăciei si excluziunii 
sociale nu se manifestă doar pe termen 
scurt. Dimpotrivă, acestea pot dura o viață 
întreagă și pot fi transmise generațiilor 
viitoare. 

Vrem să trezim la viață locurile și poveștile uitate ale regiunii, vrem să aducem aici lumea să se mire de 
ce avem și de ce putem face împreună. Vrem să-i adunăm în jurul nostru pe tinerii Nordului, să-i 
sprijinim în inițiativele lor culturale și sociale, să le dăm motive să participe la viața comunității natale, 
aducându-și în acest fel, la rândul lor, contribuția la dezvoltarea ei. Proiectele noastre sunt prilejuri de 
bucurie pentru toți cei care iau parte la ele, dar, mai mult decât orice, lasă urme concrete și 
sustenabile în viața comunității. Aceasta este menirea noastră.

Considerând gravitatea problemelor identificate în continuare, pentru a obține o schimbare imediată 
și de durată pentru copii, ne-am propus o abordare multisectorială implicând în acțiunile noastre, în 
mod concret si direct administrațiile publice locale, societatea civilă și reprezentanți ai comunității 
rome din Botoșani

Botoșani este unul dintre cele mai sărace județe din România. Conform unui studiu privind evaluarea 
grupurilor vulnerabile realizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) în parteneriat cu Institu-
tul Național de Cercetări Economice (INCE) „Costin C. Kiritescu” si Academia Română, județul Boto-
șani, caracterizat de un nivel redus de dezvoltare, înregistrează cel mai ridicat grad al sărăciei relative - 
31.5% si al sărăciei în munca - 28.2%, iar cel mai nordic oraș din România - Darabani - apare în  „sudul” 
clasamentului fiind plasat pe harta sărăciei ca unul din cele 4 orașe din cele 593 de localități care au 
depășit simultan pragul sărăciei în muncă de 32.5% și respectiv pragul sărăciei relative de 40.9%. 

Misiunea noastră este de a contribui la 
dezvoltarea regiunii de Nord prin stimularea 
spiritului civic și proactiv al tinerilor din Nord, 
prin întărirea, pentru localnici, a 
sentimentului de apartenență la o 
comunitate vie și valoroasă și prin 
promovarea acestui spațiu ca nod cultural și 
turistic între cele trei frontiere (România, 
Republica Moldova, Ucraina).

Context

misiunea noastră
Asociația Nord contribuie la dezvoltarea 
culturală a regiunii de Nord: Botoșani – 
Suceava – Iași – Cernăuți – Chișinău. 
Credem în capacitatea transformatoare a 
culturii, care poate schimba în bine orice 
comunitate.
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O altă problemă identificată în comunitate 
este excluziunea romilor. Centrul istoric al 
Botoșaniului este preponderent locuit de 
romi, comunitate care reprezintă a doua 
etnie ca importanță numerică din orașul 
Botoșani -  1.2%. Astfel, odată cu lansarea 
inițiativei de revitalizare a centrului vechi, am 
constatat faptul ca familiile rome trăiesc în 
condiții de marginalizare/ segregare socială si 
se confrunta cu o multitudine de factori 
agravanți care pot impiedică incluziunea 
acestora, cei mai importanți fiind 
discriminarea si caracterul necorespunzător 
al cadrului instituțional. Copiii, vulnerabili și 
marginalizați, sunt afectati în mod special.

Mai mult, criza generată de pandemia 
COVID-19 adânceste erodarea acestor 
drepturi, iar izolarea din timpul pandemiei a 
declanșat noi probleme, în special în rândul 
adolescentilor care, din cauza măsurilor de 
precauție, au stat acasă la vârsta la care vor 
independență față de familie. Noi studii arată 
că schimbările legate de stilul de viață în 
pandemie au făcut ravagii în viata 
adolescentilor, având un impact semnificativ 
asupra sănătății mintale și stării de bine. Tot 
mai mulți părinți raporteaza o creștere a 
anxietății, îngrijorării sau depresie, tristețe.

Așadar, dincolo de statisticile seci, de-a lungul a celor 7 ani de implicare în comunitățile locale din 
regiunea de Nord am observat, din primul rând, modul în care sărăcia și problemele grave cu care se 
confruntă aceste comunități: lipsa locurilor de muncă, exodul populației, marginalizarea, excluziunea 
socială, îi privează pe copii de sprijin familial, de oportunități educaționale, de posibilități de a participa 
la activități sportive, sociale, culturale sau alte activități de relaxare. 

Conform Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, semnată si ratificată de toate țările 
europene, fiecare copil are dreptul de a-si valorifica la maxim potențialul social, emotional, cognitiv si 
fizic, indiferent de contextul familial. Aceste drepturi includ dreptul la un nivel de trai adecvat, la 
servicii esențiale, precum serviciile de sănătate si educație, la protecție, la participare, timp liber, joacă 
și cultură. Cu toate acestea, sărăcia și excluziunea îi impiedică pe copiii din județul Botoșani să se 
bucure de aceste drepturi și le limitează oportunitățile de a dobândi aptitudinile și capacitățile care 
le-ar permite să iasă din sărăcie.  
Participarea la activități în timpul liber este foarte importantă pentru dezvoltarea stimei de sine și a 
abilitatilor sociale și civice.  

Pe fondul unui grad scăzut de dezvoltare, datorat în mare parte si gradului de urbanizare mai scăzut, 
județul Botoșani se confruntă cu un val migratoriu de proporții, fenomen ce nu ramane fără urme la 
nivelul comunităților respective. În acest context, plecarea unui număr considerabil de persoane peste 
hotare, fie în căutarea unui loc de muncă propriu-zis, fie în căutarea unui loc de munca mai bine 
plătit, a lăsat în urmă un număr foarte mare de copii lipsiți de prezența părinților în procesul de 
creștere si dezvoltare. Numărul din ce în ce mai mare de copii cu părinți plecați la muncă în 
străinătate conturează un nou fenomen social cu care județul Botoșani se confruntă în momentul de 
față.

Procesul de identificare și monitorizare asupra situației copiilor rămași fără îngrijire părintească în 
urma plecării a unuia sau a ambilor părinți la muncă în străinătate la nivel național este inițiat si 
desfășurat de ANPDC. Astfel, conform ultimelor date furnizate, din cei 77978 de copii ai căror parinți 
sunt plecați la muncă în străinătate, 18% sunt copii care provin din familii în care ambii părinți sunt 
plecați, 69% sunt copii care provin din familii în care un părinte este plecat și 13% sunt copii care 
provin din familii în care părintele unic susținător este plecat la muncă în străinătate. Particularizând 
datele furnizate la nivel național și bazandu-ne pe limitele și problemele observate în teritoriu în ceea 
ce privește procesul oficial de identificare, credem că, pe plan local, procentul acestora este mult mai 
mare. 
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comunitate
· Creșterea gradului de înțelegere și 
conștientizare a problemelor cu care copiii 
vulnerabili se confruntă
· Conștientizarea rolului și înțelegerea 
importanței implicării pe care comunitatea o 
are în soluționarea problemelor existente

sector public
· Introducerea culturii ca agent de 
transformare socială
· Introducerea educației prin cultură în școli și 
transferabilitatea metodelor folosite pe o scara 
mai largă
· Accesul la un model de educație prin cultură 
ce poate fi replicat ca atare
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În 2021, Asociația Nord  susținută de Kaufland România și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 
prin programul “În stare de bine”, a lansat inițiativa Atelierele Nordului. Am facilitat expunerea și 
implicarea a peste 150 de copii, din orașele Darabani și Botoșani, copii rămași acasă, copii aflați în 
situație de risc, copii aparținând comunităților marginalizate si comunităților din care aceștia fac parte 
la 15 ateliere de creație.

Creativitatea construiește rezistența de care avem nevoie în vremuri de criză. Aceasta trebuie cultivată 
încă de la o vârstă fragedă pentru a debloca imaginația, a trezi curiozitatea și pentru a dezvolta 
aprecierea pentru bogăția talentului uman și a diversității. Educația este locul de unde începe acest 
lucru.

direcții de acțiune

Copii / tineri
· Dezvoltarea expresiei creative și îmbunătățirea stării de bine
· Dezvoltarea încrederii în sine, a capacităților cognitive (memoria, limbajul, atenția, gândirea)
· Reducerea excluziunii sociale
· Reducerea decalajelor - sociale, culturale - dintre beneficiari indiferent de contextul familial, 
socio-economic sau etnie
· Îmbunătățirea capacității de a conștientiza rolul în societate și creșterea nivelului de înțelegere reciprocă

Prin proiectul „Atelierele Nordului” am abordat aspectele referitoare la impactul sărăciei, mediului 
familial nefavorabil și excluziunii asupra copiilor și ne-am propus reducerea efectelor generate de 
acestea prin activități culturale și de creație culturală, adresate direct acestora, promovând totodată 
implicarea activă a comunităților din care fac parte.

obiective strategice

Creșterea calității vieții copiilor vulnerabili și a comunităților din care aceștia fac parte folosind diverse 
intervenții creative, facilitatoare ale accesului la cultură în baza unei abordări-pilot în localitățile 
Darabani și Botoșani. 
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Atelierul de scriere creativă a readus cuvântul în 
starea primară, pură, pentru a-l remodela apoi și 
a-l încadra în poezie sau în poveste. Cuvântul 
creează personaje, dar pornește și conflicte, 
intrigi, la fel cum devine mijloc de comunicare 
sau declanșator de stare.
În Atelierul de scriere creativă am adunat idei în 
jurul cărora imaginația și spontaneitatea nu au 
avut granițe. Am vorbit despre eroi și antieroi, 
despre povești cu sau fără regizor, despre 
modurile în care poți citi sau scrie un text.  

ATELIER DE SCRIERE CREATIVĂ
Florentina Toniță, jurnalist

Copiii au căpătat în cadrul atelierului noi instrumente de înțelegere a textelor (literare, dar nu numai) și implicit a 
realității în care trăiesc, au explorat prin text propria personalitate, precum și sentimentele de apartenență la 
locul în care trăiesc, la familie, la grupul de prieteni.

Incubatorul de lectură a fost structurat astfel:
· Copiii au citit, împreună cu trainerul, texte din literatura română și universală contemporană – texte cu care ei 
în mod obișnuit nu se întîlnesc la școală și în cadrul programei școlare.
· Analiza textului/ textelor citite - desfacerea lor în ”bucăți”, înțelegerea felului în care funcționează un text 
literar, a raportului dintre formă și mesaj, crearea implicit a unei intimități cu textul, dar și a unei responsabilități, 
îmblînzirea literaturii și bucuria de a fi stăpân pe o înțelegere a textelor care uneori sperie copiii – din cauza 
comentariilor standard ce reprezintă cel mai adesea modul instituțional de a intra în contact cu literatura.
· Scris, respectiv utilizarea acestor instrumente pentru propria exprimare. Scrierea unor texte, individuale sau 
comune, care utilizează know-how-ul achiziționat prin citit și dezbatere în prealabil, descoperirea unor 
capacități noi, descoperirea multitudinii de povești care vorbesc despre noi înșine, dar și despre alții, și a puterii 
cuvintelor. 

ATELIERE DE SCRIERE ȘI CREATIVITATE: INCUBATORUL DE LECTURĂ
Svetlana Cârstean, scriitoare

Atelierul a avut ca scop dezvoltarea memoriei, 
imaginației, a gândirii, a spontaneității și a 
empatiei. Cel mai important lucru pe care l-au 
învățat copiii a fost să lucreze în echipă și să se 
accepte pe sine și pe ceilalți.

Activitățile au cuprins jocuri inspirate din 
exerciții din Arta Actorului.

ATELIERE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN 
TEATRU
Mirela Nistor, actor și Lenuș Moraru, actor
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Tema abordată în cadrul atelierul a fost: Utilizarea 
noilor tehnologii și tehnici într-un mod creativ. 
Copii au învățat lanțul de producție într-un 
proiect de videomapping, au experimentat cu 
aceste tehnici si tehnologii și au avut ocazia să 
aplice ceea ce au învățat în cadrul workshopului 
într-un proiect showreel deschis publicului pe o 
tematică de interes: Memorie/echitabilitate.

ATELIER DE ARTE VIZUALE: VIDEOMAPPING
Andrei Cozlac, video artist, lector universitar

Asociația Nord Atelierele Nordului

În cadrul celor două ateliere copiii au vizitat 
obiective culturale diverse: locuri istorice, locuri 
de memorie, conace vechi, case memoriale, 
întreprinderi locale, centre urbane; au avut 
posibilitatea de a interacționa cu invitații, cu ghizii, 
cu speakerii; au pus în valoare cunoștințele lor 
despre teritoriul propriu la microfonul autocarului 
sau în timpul întâlnirilor, unde ghidul a avut rolul 
de mediator cultural și de a favoriza interacțiunea 
dintre participant și prezentator.

ATELIERE DE PATRIMONIU: DESCOPERĂ 
NORDUL & DARABANI CITY
Mihai Bulai, voluntar al Asociației Iași Travel, 
lector universitar

Credem că ne cunoaștem pe noi înșine. Credem 
că ne știm corpurile. Dar dacă... mâna ar putea să 
gândească, ochiul ar putea să audă și creierul ar 
vorbi? Ce ar fi dacă mica mașinărie ascunsă în noi 
ar putea fi modificată?
Prin exerciții, atelierul a avut rolul de a provoca 
participanții să arunce o privire mai atentă asupra 
propriilor simțuri. Prin îmbrățișarea temerilor, 
dilemelor și nenumăratelor alte probleme în 
legătură cu latura creativă, atelierul nu a căutat să 
găsăsească Răspunsuri, dar mai degrabă să pună 
Întrebările potrivite în cei care vor să știe mai 
multe despre ei înșiși.

ATELIER CREATIV DESPRE SIMȚURILE 
ACTORULUI: Know Yourself, Forget Your Ego
Ionuț Caras, actor

Asociația Nord Atelierele Nordului
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Copiii au avut posibilitatea de a descoperi și 
cunoaște patrimoniul cultural din județ, produsele 
locale, personalitățile județului, activitățile 
economice actuale, tendințele în cultura actuală.
Prin exerciții și jocuri, copiii au învățat ce este 
expresia artistică, ce este documentarul și de ce 
este nevoie de el. Ei au vizionat documentare și 
au dezbătut într-un cadru destins despre acestea 
ca expresii artistice.

ATELIER DE ARTE VIZUALE: EXPLORAREA 
LUMII PRIN DOCUMENTAR
Sorin Florea, artist multimedia

Asociația Nord Atelierele Nordului

Atelierul a constat în realizarea în echipe de colaje care să reprezinte viitoruri imaginate de către participanți, 
folosind în mare parte obiecte găsite. Atelierul a avut trei componente: discuții despre realități locale, cotidiene și 
modurile în care acestea influențează viața tinerilor; plimbări de cercetare și culegere de materiale pentru colaje 
în pădure și în oraș; procesul propriu-zis de realizare a colajelor și prezentarea acestora.
Miza principală a atelierului a fost aceea de a deconstrui binaritățile discursive care definesc înțelegerea 
realităților curente și a propriului rol în societate: centru vs. periferie, utopie vs. distopie, urban vs. natural, etc., 
prin alăturarea unor elemente și obiecte găsite în cadrul unor imagini care să reprezinte viziunea unică și 
originară asupra viitorului, așa cum și-au imaginat-o participanții. 

ATELIER DE ARTE VIZUALE: COLAJ: VIITOR(URI) IMAGINATE ȘI POSIBILE
Ioana Brăilescu, Jo Brăilecu. producătoare, facilitatoare

Atelierul a căutat să răspundă la întrebarea: Decodificarea muzicii, ce funcții are aceasta și cum putem identifica 
anumiți markeri? 

Concret, utilizând o serie de exemple, participanții au observat ce descrie muzica: o emoție, o întâmplare, stările 
și gândurile unui personaj, spațiul și timpul acțiunii, stilul autorului, sonorități locale etc.
După discuții și dezbatere, participanții au concretizat funcțiile muzicii, atât în muzica academică, cea de larg 
consum, precum și în cea de film: Ilustrarea unui conținut dat, manipularea emoției spectatorului, Potențarea 
expresivității, Comunicarea unui mesaj subliminal etc.
Adolescenții au fost invitați  și încurajați în cadrul dezbaterilor, să își exprime opiniile, să problematizeze și să 
identifice, prin audiție și vizionare și jocuri. 

ATELIER CODURILE ȘI SEMNIFICAȚIILE MUZICII
Emanuela Izabela Vieriu, compozitor și profesor

Asociația Nord Atelierele Nordului



Într-o primă etapă, cu ajutorul părinților am realizat o evaluare inițială a copiilor, definind astfel 
temele/ subiectele pe care aceștia le consideră interesante, nivelul de participare la activități educative 
extracurriculare (în afara școlii), inclusiv tipul de activități și starea emoțională din ultimele 6 luni. 

În cadrul proiectului ”Atelierele Nordului” am realizat un set de chestionare pentru a întelege mai bine 
nevoile copiiilor, dar și impactul activităților desfășurate asupra lor.

ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE ȘI IMPACTUL
ASUPRA BENEFICIARILOR
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În cadrul atelierului copiii s-au familiarizat cu modul în care citesc un film (sau orice alt produs audio-vizual, 
bunăoară), au descoperit din ce este alcătuit, cum se descifrează un produs audiovizual și cum interacționează 
cu spectatorul prin straturile care îl formează, de la imagine (încadrare, cromatică) la coloana sonoră (ex: 
spectatorului îi poate fi indusă o emoție anume doar din sunet).
Atelierul Ce și cum putem învăța din filme? a fost structurat astfel:
· Exerciții de creație și storytelling (întâi individuale, apoi de grup) pentru a descoperi prin experiență directă care 
sunt elementele necesare construirii unui personaj și a unei povești pentru acesta. Pornim de la alegerea unui 
obiect simplu. De ce e nevoie ca să îl transformăm într-un peronaj? Fiecare participant a pus pe foaie soluția sa / 
ideile sale. Exemplificăm ulterior cu cazuri celebre precum animațiile „Wall-e”, „Cars”, „Toy Story”.
· Vizionare de scurtmetraje, urmată de analiza lor în stilul criticii de film, ca mini-eseuri scrise sau vlog (filmări cu 
telefonul).
· Scurte discuții în grup după fiecare mini-eseu sau vlog, cu accent pe regulile de bună purtare în cadrul unei 
dezbateri productive

ATELIER DE ARTE VIZUALE: CE ȘI CUM PUTEM ÎNVĂȚA DIN FILME?
Raluca Bugnar, Comunicare&PR

Asociația Nord Atelierele Nordului



Observăm că nivelul de participare la activități în afara școlii este redus, ceea ce presupune faptul că 
accesul copiilor la activități creative se face prin activitățile opționale din cadrul școlii. 

Observăm că protecția mediului și cunoașterea unor personaje, personalități, istoriei și/sau altor 
culturi și civilizații sunt temele mai puțin preferate de copii, în timp ce dezvoltarea personală, 
relaționarea cu prietenii și familia, exprimarea și/sau cunoașterea artistică și a patrimoniului cultural se 
află printre temele preferate. Subliniem faptul că interesele copiilor sunt diverse și nu există o diferență 
majoră între temele discutate, considerând de fapt că interesul scăzut/ ridicat pentru o anumită temă 
poate fi cauzat și de nivelul de expunere la anumite activități, ceea ce face ca promovarea accesului la 
cât mai multe oportunități de activități extracurriculare ar trebui să reprezinte o prioritate.

În ultimul an copilul dumneavoastră a participat la activități aducative extracurriculare
(în afara școlii)?
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Selectați temele pe care copilul dumneavoastră le consideră interesante:
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8.37.6

dupăÎnainte

Constatăm că activitățile culturale,  activitățile sportive și actvitățile de voluntariat sunt cele mai 
populare activități extracurriculare desfășurate de copii în afara școlii.

În a doua etapă am realizat două chestionare privind evaluarea stării copiilor, înainte și după 
participarea la activitățile proiectului, feedback-ul pentru activitățile desfășurate și interesul pentru 
partciparea la acțiuni viitoare. 

În urma analizării celor două chestionare am observat o creștere privind percepția copiilor asupra 
bunei dispoziții și, totodată, dorința de a participa la acțiuni similare. 

ai vrea să mai participi la acest tip de activități (artistice, creative) și în afara proiectului?

Te rugăm să evaluezi buna ta dispoziție!

dacă răspunsul este da, vă rugăm să ne spuneți la ce activități a participat:
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În ce fel te-au ajutat activitățile făcute cu Asociația Nord?

· Am învățat să-mi gestionez emoțiile și 
lucruri interesante într-un mod distractiv.

· Am învățat prin joacă.

· Mi-am făcut prieteni noi.

· M-au ajutat pe plan practic și să am altă 
perspectivă față de unele lucruri.

· Mi-am dat seama cât de important e să oferi 
ajutor colegilor.

· Am învățat să-i ascult pe ceilalți.

· Am intanit oameni cu inițiativă care m-au 
ajutat și m-au sfătuit în privința a diferite 
subiecte.

· Am învățat multe lucruri noi.

· M-au ajutat în relația cu cei din jur.

· Pentru viitorul meu ca profesor.

· Mi-am dezvoltat cultura generală.

· M-au apropiat de latura artistică și am 
interacționat cu oameni faini, cu o viziune 
diferită și modernă.

· M-au ajutat să mă cunosc mai bine și să fiu 
mai atentă la cei din jur.

· M-am jucat și am învățat lucruri noi altfel 
decât cu profesorii la școală.

· Fiind o persoană mai timidă, m-a ajutat mult 
sa fiu mai deschisă și mai sociabilă.

· Experiență nouă.

· Dezvoltare personală.

· Am îmbunătățit comunicarea.

feedback participanți

impact
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Atelierele sunt, din punctul meu de vedere, cel 
mai frumos lucru care se putea întâmpla în cadrul 
Festivalului Zilele Nordului. Impactul lor este unul 
pe termen lung, chiar dacă efectul imediat nu 
pare a fi unul spectaculos.

M-am bucurat să o regăsesc la Ateliere pe 
Svetlana Cârstean, iar gândul m-a dus și mai 
departe: poate că pe viitor foarte interesantă (și 
constructivă) ar fi și organizarea unei întâlniri a 
trainerilor invitați, ar fi o experiență în plus.

Ieșirea din zona de confort. Exerciții refuzate 
inițial ”pentru că eu nu sunt așa, nu mă regăsesc”. 
Am dezbătut împreună acest ”eu nu sunt așa”. 
Oare nu este o piedică, un blocaj al minții, care 
vrea să rămână în zona în care se simte 
confortabil? Oare nu înseamnă că ceea nu 
”putem” face este chiar ceea ce se cere deblocat? 
Am învățat că avem de lucru exact acolo unde 
apar aceste împotriviri ale firii. Și rezultatul a venit 
până la finalul Atelierului: cuvântul s-a eliberat, 
mintea a creat fără limite, povestea s-a născut 
firesc.

Am descoperit împreună bucuria scrisului, 
frumusețea improvizației, fascinația cuvântului. La 
finalul Atelierului, Ștefania a scris pe un bilețel: 
”Mi-aș fi dorit să fiu scriitoare faimoasă. Acum 
vreau doar să scriu”. Am păstrat aceste cuvinte, 
ale unui copil de 15 ani, drept temă de la care, 
oricând, poate începe o altă provocare.

Un atelier creativ este provocarea de care orice 
copil are nevoie. La Darabani, interesul copiilor a 
fost trezit atunci când au înțeles că mintea lor 
este mai valoroasă decât li s-a spus până atunci 
(în școală sau în familie). S-au implicat cu adevărat 
imediat ce au aflat că orice gând devine poezie 
sau poveste dacă știi să îi adaugi o stare, un 
sentiment. Dacă ai încredere.

Am răspuns provocării pentru că Atelierul se 
adresa copiilor, o categorie de vârstă cu care am 
interacționat în anii din urmă, chiar în zona 
creativității. Scrierea îmi era și ea la îndemână. Nu 
știam cum voi gestiona timpul, cele 6 ore punând 
inițial oarece presiune: cum le vom umple? Le-am 
umplut. Și s-a dovedit a fi exact timpul de care 
aveam nevoie pentru a crea legături, conexiuni, 
pentru a dezvolta sentimente pe marginea cărora, 
pe parcurs, să zburde imaginația.

O fetiță de clasa a V-a, care s-a ascultat ea însăși 
uimită de povestea pe care o improviza și de 
faptul că în jurul ei erau alți copii care îi ”trăiau” 
fiecare cuvânt, care îi ”vedeau” personajele și 
credeau în ele.
Concluzia ei: ”E ciudat ce simt acum, pentru că la 
școală doamna mi-a zis să nu mai spun niciodată 
povești, pentru că eu nu mă pricep”. 
În doar două-trei ore, cât trecuseră din Atelier, 
fetiței îi crescuse considerabil gradul de încredere 
în sine și în cei din jur. S-a dovedit a fi, de altfel, 
un copil foarte talentat și inventiv, mai ales atunci 
când a avut ca temă crearea unui personaj și 
integrarea lui într-o poveste.

Atelierul pe care l-am ținut a fost prea scurt (6 
ore)  și nu a decurs tocmai ideal, pentru că era o 
zi foarte ploioasă. Știu din experiență că sunt 
genul de lucruri în legatură cu care nu prea ai 
cum să le controlezi, dar pot să zic că aș fi avut 
ambiții mai mari în sensul de „impact”. Pe de o 
parte cred că timpul a fost cam scurt pentru a 
lega o dinamică de încredere cu participanții, deși 
mi-i amintesc ultra deschiși, activi și motivați. 
Acum, dacă mă gândesc, aș împărți atelierul în 
minim 3 zile de câte aprovimativ 3 ore, să apuce 
de la o zi la alta să se așeze lucrurile, să putem 
reveni cu explicații și lămuriri.

Am simțit o atmosferă de ”fix ce trebuie” și un vibe 
foarte bun din partea echipei cu un angajament 
real pentru lucruri de care e nevoie, cu care am 
rezonat pe plan personal și profesional.

Toți copiii au participat activ într-un fel sau altul, 
având  ocazia să se exprime și în grupuri mai mici, 
cât și prin desen sau vorbit; iar asta a părut că 
echilibrează lucrurile între introverți și extroverți. 
Deși au fost mai multe fete între participanți, cel 
mai mult din timp l-au acaparat băieții.

feedback traineri
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Știați că?
eDucația creativă pentru copii

COPIII CARE PARTICIPĂ LA ACTIVITĂȚI CREATIVE AU STIMA DE SINE MAI MARE
Arta oferă copiilor mai multe oportunități decât orice altă activitate, de exprimare de sine, și le permite 
copiilor să-și arate abilitățile și să fie recunoscuți după abilitățile lor acasă și la școală, întărindu-le 
încrederea și stima de sine.

COPIIII CARE PARTICIPĂ LA ACTIVITĂȚI CREATIVE APRECIAZĂ MAI MULT MUNCA ALTORA
În ciuda faptului că arta este de obicei un efort individual, copiii care participă la ateliere creative pe 
modelul implementat în cadrul proiectului vor învăța lucrul în echipă, facilitând astfel interacțiunea și 
aprecierea diferitelor stiluri și puncte de vedere din cadrul grupei.

COPIIII CARE PARTICIPĂ LA ACTIVITĂȚI CREATIVE SUNT MAI MULȚUMIȚI DE CINE SUNT
Spre deosebire de alte activități, cum ar fi echipele sportive - importante și pentru dezvoltarea fizică, 
dar nu întotdeauna eficiente ca activitate de consolidare a încrederii, unde uneori doar participanții 
mai talentați/ performanți sunt remarcați. Prin activități creative copiii învață să creeze în propriul stil, 
descoperind astfel că fiecare are talentul său individual.

COPIILOR CARE PARTICIPĂ LA ACTIVITĂȚI CREATIVE NU LE ESTE FRICĂ SĂ ÎNCERCE LUCRURI NOI
Arta funcționează ca un laborator pe care copiii să-l exploreze într-un mediu sigur, încercări și erori, 
cu rezultate instantanee, indiferent dacă rezultatele sunt satisfăcătoare sau dezamăgitoare, copiii care 
participă la activități creative sunt expuși în mod constant la acea curbă de învățare care susține 
dezvoltărea rezilienței, gândirii critice, observației, abilităților de rezolvare a problemelor, apreciere și 
exprimare de sine.

•

• Stimulează și dezvoltă imaginația, gândirea critică și perfecționează abilitățile cognitive și creative.

• Are un impact extraordinar asupra dezvoltării fiecărui copil și s-a dovedit că ajută la nivelarea 
„câmpului de învățare” peste granițele socio-economice.

• Întărește abilitățile de rezolvare a problemelor și de gândire critică, îmbunătățind rezultatele 
academice în general și succesul școlar.

• Învață copiii abilități de viață, cum ar fi dezvoltarea unei percepții informate; articularea unei viziuni; 
învață să rezolve probleme și să ia decizii; întărește încrederea în sine și autodisciplina; dezvoltă 
capacitatea de a imagina ce ar putea fi; și acceptând responsabilitatea de a îndeplini sarcinile de la 
început până la sfârșit.

• Promovează valorile importante, inclusiv abilitățile de lucru în echipă; respectarea punctelor de 
vedere alternative și aprecierea și conștientizarea diferitelor culturi și tradiții.

• Joacă un rol central în dezvoltarea cognitivă, motrică, a limbajului și social-emoțională.

• Motivează și implică copiii în învățare, stimulează memoria, facilitează înțelegerea, îmbunătățește 
comunicarea și promovează relațiile.

Proiectul Atelierele Nordului s-a concentrat pe abilități importante pentru a sprijini copiii în 
dezvoltarea lor spre a deveni indivizi de succes. Prin structura atelierelor creative desfășurate am 
sprijinit îmbunătățirea capacității copiilor de a rezolva probleme, de a se simți confortabil să își asume 
riscuri și să înțeleagă importanța greșelii ca un catalizator pentru învățare. Scopul nostru nu a fost doar 
acela de a ajuta copiii să-și dezvolte abilitățile artistice, ci și încrederea și independența în propriul 
proces de a crea.

concluzii și lecții învățate
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