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Proiectele Asociației Lume Bună urmăresc: 
 

● Dezvoltarea INTELIGENȚEI  EMOȚIONALE 
● Creșterea motivației în procesul de învățare  
● Obținerea unui rezultat palpabil până la finalul proiectului, 
● Dezvoltarea responsabilității fiecărui copil pentru ceea ce își propun ca 

echipă 
● Exprimarea și încurajarea creativității,  
● Dezvoltarea abilităților de comunicare și cooperare  
● Validarea implicării lor de către membrii comunității 
● Creșterea încrederii în sine - copiii devenind modele pentru comunitate 

 
 

Învățarea în cadrul proiectelor noastre presupune transformarea experienței în 
cunoștințe utile pentru viață prin explorare și experimentare practică. 
 

 
 

 

Scena CREATIV LA SAT 
 

 

Beneficiari: Copiii 10-15 ani. 
Durată Modul : minim 7 ateliere și un eveniment spectacol organizat de către copii 

 
Desfășurare: 2 ore/atelier  
3 Ateliere REALIZARE TEXTE DRAMATICE.  Într-un atelier se va include realizarea  Jurnalului 
Călător. 
4 ateliere PUNERE ÎN SCENA TEXTE DRAMATICE + ORGANIZARE EVENIMENT 
CULTURAL  
Eveniment Cultural Local Scena Creativ la Sat  (recomandare final de an scolar) 

 
Rezultate:  

• 7 ateliere/ club CELS   

• evenimente culturale la nivel local organizate de copiii pentru comunitate 

• texte dramatice realizate de copii și  puse în scena în comunitatea în care învață 

• Materiale foto-video: min 15 fotografii / comunitate, 1 video (scurt de max 2 min) cu 
spectacolul realizat de copii sub îndrumarea profesorului coordonator 

• Testimoniale și impresii de la elevi, cadre didactice și participanți la evenimente. 
 

 

Nr.atelier 

 

CONȚINUT ATELIER 

 

ATELIER 1 

 

 

Prezentare a proiectului “Scena Creativ la Sat”   
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1. DISCUȚIE “Despre ce să fie textul dramatic pe care îl vom crea și pune 

în scenă ?” 

● O poveste populară/ legendă locală – pe care să o facem mai 

actuală? 

● O poveste/film căruia vrem să-i dăm o altă continuitate….final? 

● Povestea unui om din satul nostru? 

● Să creăm un text dramatic de la zero – în care personajele și 

dialogul sa fie inventate de noi? Sugestie -  se pot folosi tehnici de 

Storytelling.  

● Se stabilește locul unde are loc acțiunea  

i. real chiar în comunitate:la scoală, acasă, pe stradă, la 

biserică, în curtea cuiva, la doctor, la bibliotecă sau  

ii. fantastic/imaginar: pe Marte, în Spațiu, în Laponia, într-

o boaba de cafea, în jungla Amazoniană etc ). 

 

După ce se stabilește o idee de poveste/ un fir logic de evenimente – el se 

conturează ca schiță pe tablă de către profesorul coordonator și copiii o 

notează pe caiete– astfel incat sa se gândească la ea pana la următorul 

atelier. 

 

2. Ce roluri sunt într-un spectacol?  Ce rol mi-as dori să am? 

 

● Actor (ideal ca nr de personaje sa fie egal cu nr de copii actori). 

● Recomandăm ca unul dintre copii sa fie POVESTITORUL 

pentru a ajuta la construirea firului logic al textului. 

● Decoruri/lumini/sunet/Costume 

● Regizor împreună cu profesorul coordonator 

● Organizator – primire spectatori, organizare eveniment.  

● Fotograf/Cameraman (filmat cu telefon mobil) 

 

3. Discuție de grup cu profesorul coordonator: 
Ce am aflat nou despre mine azi? Ce mi-a plăcut cel mai mult azi? Ce 
am descoperit despre ceilalți azi? Ce-mi propun pentru următorul atelier? 
 

 Nota: Profesorul coordonator va avea acordurile GDPR semnate de 
părinți/tutore încă de la începutul proiectului. 
 

Atelier 2  

Lucru efectiv la text dramatic (ideal să participe fiecare elev)  

o Lucru la textele dramatice în funcție de direcția aleasă la primul atelier 

o Profesorul împreună cu elevii stabilesc rolurile. Fiecare actor poate 

contribui la   dezvoltarea textului personajului pe care-l are de 

reprezentat dar poate veni și cu sugestii pentru alte părți din piesa 

dramatică. 

 

Profesorul coordonator va încerca sa fie un bun GHID în acest proces 

fără să intervină direct pe TEXT. Va putea ghida copiii care au dificultăți 
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-prin întrebări  

Cum e personajul tău? Ce ai vrea sa exprime? Ce idei? Ce sentimente 

ai vrea să transmită publicului? Ce experiență de viață are personajul? 

Cum depășește / rezolva situația în care este? 

 

Discuție de grup cu profesorul coordonator: 
Ce am aflat nou despre mine azi? Ce mi-a plăcut cel mai mult azi? Ce am 

descoperit despre ceilalți azi? Ce-mi propun pentru următorul atelier? 

 

Atelier 3  

Definitivarea TEXTULUI DRAMATIC 

 

Copiii care nu doresc sa fie actori și se implică în proiect cu alte roluri 

– pot ajuta actorii să definitiveze textele astfel încât: 

1. mesajul din TEXTUL DRAMATIC să fie CLAR,  

2. SĂ EXISTE UN ȘIR LOGIC DE EVENIMENTE,  

3. SĂ aibă un punct culminant,  

4. SĂ existe și personaje pozitive și negative,  

5. SĂ EXISTE O MORALĂ/învățăminte ,  

6. SĂ fie creat UN FINAL  al textului/piesei dramaticei cât mai aproape 

de ceea ce își doresc copiii. 

 

Discuție de grup cu profesorul coordonator: 
Ce am aflat nou despre mine azi? Ce mi-a plăcut cel mai mult azi? Ce am 

descoperit despre ceilalți azi? Ce-mi propun pentru viitor?  

 

Ateliere 4, 5 

si 6 

 

 

Ateliere organizare Transpunere în scena – Repetitii 

 

Aici se va merge pe realizare de decoruri cât mai simple din resursele 

existente în școală, sau aduse de elevi și profesorul coordonator. 

Costumele pot fi adaptate pornind de la haine normale și eventual 

făcute anumite accesorii din carton, hartie creponata – manta regală, 

sabie, coroană, etc.  

 

În Atelierul 4 – se va repeta doar textul și copiii încearca să învețe 

rolurile până la următorul atelier. 

 

În Atelierul 5 – se vor face repetițiile cu  textul complet dar și mișcare 

scenică. Vor fi discuțiile finale legate de decoruri, recuzită, costume, 

machiaj. Până la atelierul 6 va fi totul pregătit ca pentru spectacol - în 

forma finală. 

 

În Atelierul 6 – se va face o primă repetiție completă – ca o simulare 

pentru spectacol: scena va avea decorurile și toată recuzita, actorii își 

spun replici complete, cu mișcare scenică, vor avea  costumele și 

accesoriile necesare. 
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Atelier 7 

  

Repetiție generală și o SIMULARE a evenimentului 

Se pregătește evenimentul 

1. Realizare Invitații participanți și transmiterea lor (cu minim 4 zile 

înainte de eveniment) 

2. Afiș Eveniment de pus la școala, camin cultural, Primărie. 

3. Final decorare spațiu și retușare finală costume  

În invitații și afiș se va specifica – locația (cămin cultural/ bibliotecă /școala - 

clasa și etajul), ziua și ora începerii, numele piesei dramatice. În afiș se va 

detalia și distribuția - numele tuturor copiilor cu rolurile lor și numele 

profesorului coordonator.  

 

EVENIMENT Evenimentul Scena Creativ la Sat  

 

Pregatire spațiu și actori – cu minim o oră înainte de sosire spectatorilor. 

1. Amenajare spațiu. Scena: Decorare. Recuzită, sala/spațiul pentru 
spectatori 

2. Pregătire actori: Costume, machiaj, probă de sunet și lumină, 
3. Pregătiri pentru foto-video,* 
4. Primirea invitaților (părinți/bunici/frați,surori/ autorități locale, preot, 

medic, primar). Invitați în spațiul destinat lor, 
5. Spectacolul propriu-zis 
6. Strângere testimoniale - Impresii de la participanți. Mulțumiri pentru 

participare. 
7. Realizare de fotografii cu toți actorii și fotografii cu actori și spectatori, 

 

Nota 

*Fotografii – din fotografiile făcute vor fi selectate 15 cele mai bune fotografii 

ce vor fi trimise către asociația Lume Bună 

*Video- se vor face filme scurte de 2 minute.  

DUPĂ 

EVENIMENT 
Se poate face o vizionare cu elevii a fotografiilor și materialelor video realizate 

pentru a savura împreuna reușita proiectului și realizarea spectacolului, dar 

și pentru a vedem unele aspecte ce merită a fi îmbunătățite pe viitor. 

Discuție și impresii scrise – Cum ne-a “îmbogățit” / ajutat/ folosit - 
această experiență. Ce am aflat nou despre mine în acest proiect? Ce mi-a 
plăcut cel mai mult ? Ce am descoperit despre ceilalți ? Ce-mi propun pentru 
viitor? 
 

 

 

Pentru suport în implementare și consultanță nu ezitați să ne contactați. 
 

Vă mulțumim! 
 

 


