
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
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PROIECT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL 

ATELIERELOR 

 

 Teatrul George Ciprian organizează pentru elevi două Ateliere de Dezvoltare personală 

care fac parte din Programul de management al Teatrului „George Ciprian” pentru perioada 2017 

- 2022, TEATRUL - VECTOR ÎN EDUCAȚIE. 

 În cadrul acestui program se vor organiza două ateliere de dezvoltare personală dedicate 

copiilor și tinerilor cu vârste între 7 ani și 19 ani, cu un număr de participanți de minim 10 – 

maxim 20. 

 1. ATELIERUL DE VORBIRE SCENICĂ (ORATORIE); 

 2. ATELIERUL DE ACTORIE 

 Atelierele vor fi susținute de traineri cu experientă, de specialitate și cu pregătire 

pedagogică. 

 Atelierele includ teme pe grupe de vârstă și adaptate etapelor de dezvoltare socială, 

psihologică, emoțională și cognitivă ale participanților. Participarea are o serie de beneficii 

pentru copii și tineri, sprijinindu-i să-și însușească noi modalități de exprimare și dezvoltare 

artistică. 

 Ateliere contribuie la: 

• Dezvoltarea emoțională, socială, creșterea nivelului de empatie și a capacității de 

gestionare a emoțiilor; 

• Dezvoltarea încrederii în capacitățile proprii și a stimei de sine; 

• Dezvoltarea cooperării și abilităților de socializare; 

• Stimularea activității cerebrale, a coerenței în gândire și a memoriei; 

• Stimularea creativității, a curiozității și a exprimării personale; 

• Dezvoltarea disciplinei, a răbdării și a responsabilității; 

• Dezvoltarea puterii de concentrare; 

• Dezvoltarea coordonării corporale a copilului; 

• Dezvoltarea capacității de a face alegeri autonome, susținute și validate într-un mediu 

securizant; 

• Dezvoltarea sentimentelor de competență personală, de bucurie și satisfacție pentru 

realizări ale copilului. 
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 Participarea la ambele ateliere, de vorbire scenică (oratorie) și de actorie, care se 

desfășoară la sediul Teatrului „George Ciprian” din Aleea Castanilor nr. 1, în Sala Paul 

Ioachim, se face de către participanții care au completat formularul de înscriere, au semnat 

Acordul pentru protecția datelor personale (pentru participantii de pâna la 18 ani, de către 

aparținători) și au achitat suma de participarea la ateliere.  

 Pentru participanții care au împlinit vârsta de 18 ani, Cererea și Acordul vor fi semnate 

personal. 

DESFĂȘURAREA PROIECTULUI  

„Ateliere de dezvoltare personală” 

 Atelierele se desfășoară la sediul Teatrului George Ciprian, Aleea Castanilor, nr. 1, 

Buzau, pe trei grupe de vârstă, după cum urmează:  

 Actorie 

 Grupa de vârstă 7-10 ani: 

 1). Imaginația creativă 

 2). Stimularea concentrării 

 3). Jocul de societate 

 4). Acțiune în doi 

 

 Grupa de vârstă 11-14 ani: 

 1). Exerciții de orientare 

 2). Exerciții de relație fizică 

 3). Oglinda 

 4). Mim 

 

 Grupa de vârstă 14-19 ani: 

 1). Emotia 

 2). Relatia 

 3). Jocul creativ 

 4). Creatia 

 

 Vorbire 

 Grupa de vârstă 7-10 ani: 

 1). Să ne cunoaștem între noi (prezentare, dialog) 

 2). Eliminarea emoției 

 3). Să ne exprimăm clar 

 4). Vocea - instrumentul cu care impresionăm auditoriul 

 

 Grupa de vârstă 11-14 ani: 

 1). Prezentarea, dialogul, eliminarea emoției 

 2). Vorbirea, grimasele, expresia corpului 

 3). Expresia cuvântului 

 4). Vocabular și poveste 

  

  



 Grupa de vârstă 15-19 ani: 

 1). Tracul si metode de susținere a unei lucrări în public 

 2). Respirația si mobilitatea facială 

 3). Diacția si eliminarea defectelor 

 4). Exerciții aplicative pentru găsirea valențelor vorbirii 

 La finalizarea Atelierelor, Participanții vor primi o Diplomă de participare. 

 

REGULAMENT 

  

 Ne dorim ca toți cei implicați să înțeleagă atât beneficiile, cât și responsabilitățile ce vin 

odată cu participarea într-un asemenea proiect, așa că am detaliat câteva dintre elementele de 

bază aici. Vă rugăm să citiți și să explicați copilului dvs. prezentul regulament, pentru ca toți 

participanții să se bucure în egală măsură de experiența Atelierelor organizate.  

 

1. Atelierele se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 – 19 ani pe trei grupe de vârstă:  

7 – 10 ani, 11 – 14 ani, 15 – 19 ani, înscrierea fiind considerată validă în urma achitării 

sumei de participare de 150 lei. 

2. Teatrul „George Ciprian” acordă reduceri de participare la ateliere pentru frați, indiferent  

la ce atelier sunt înscrisi, sau dacă un participant este înscris la ambele ateliere. 

Contravaloare fiind de 100 de lei pentru fiecare atelier/fiecare participant. 

3. Înscrierea se poate face la unul sau ambele ateliere, fiecare atelier cu plata aferentă. 

4. Inscrierea se face până la data de 01 iulie 2021, în urma completării unei cereri tip și a 

semnării Acordului privind protecția datelor persoanale de către Tutore, în cazul 

participanților de până la 18 ani, sau de către Participant, dacă are 18 ani (Anexe la 

Regulament). 

5. Dacă o grupă nu este completă, Teatrul „George Ciprian” poate renunța la acea grupă, 

urmând ca participanților înscriși la acea grupă să li se returneze integral  contravaloarea 

plătită . 

6. Accesul în locația susținerii atelierelor se face numai după triajul epidemiologic. De 

asemenea, primul triaj epidemiologic este în responsabilitatea părintelui, acasă. Vă 

rugăm să vă asigurați, în fiecare zi, că minorul nu prezintă simptomele specifice Covid 

– 19! 

7. Părintele/tutorele/participantul se obligă să prezinte, în prima zi de atelier, o adeverință 

medicală („Apt colectivitate”), emisă de medicul de familie sau medicul specialist. 

8. Activitățile atelierelor se desfășoară în interval de 2 ore/atelier, patru ateliere pe lună, 

conform programului afișat pe site–ul Teatrului www.teatrulgeorgeciprian.ro .  

9. Părintele/tutorele/persoana desemnată este rugat/ă să vină cu copilul în intervalul stabilit 

la sediul Teatrului „George Ciprian”, astfel încât activitatea să înceapă la ora stabilită.  

10. Preluarea de către părinte/tutore/persoană desemnată în Cererea de înscriere, se face 

după terminarea atelierului, fiind obligat să fie prezent cu 5 minute înainte de ora la care 

se termină atelierul. 

11. În situația în care părinții doresc să ia copilul la o oră diferită de cea la care se finalizează 

programul atelierului (nu mai târziu de ora finalizării acestuia), sunt obligați să informeze 

coordonatorul atelierului la începutul zilei, pentru buna desfășurare a activităților. Este 

interzisă luarea copilului în timpul programului fără anunțarea 

coordonatorului/trainerului. 
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12. Fiecare grupă va avea un grup de comunicare privat, pe WhatsApp, administrat de 

coordonatorul grupei, prin care se vor comunica informațiile.  

13. Părintele/tutorele este rugat să păstreze constant legătura și să comunice în mod activ cu 

coordonatorul grupei desemnat. 

 Ca la orice activitate de grup, fiecare participant are responsabilități. 

 

REGULI GENERALE 

 Opțiunea pentru frecventarea atelierelor înseamnă implicit adoptarea unui comportament 

civilizat în cadrul acestora. Prin sintagma „comportament civilizat”, participantul la aceste 

activități (părintele/tutorele este rugat să îi explice copilului) obligativitatea respectării 

acestor reguli, înțelege și acceptă: 

1. Să poarte mască de protecție, acoperind nasul și gura, pe durata activităților din 

interior;  

2. Să respecte indicațiile personalului, coordonatorului de grupă (trainerului); 

3. Să-i trateze cu respect pe ceilalți, cum i-ar plăcea să și fie tratat; 

4. Să respecte componența grupei din care face parte și să nu încerce să participe la 

activitățile altei grupe; 

5. Să nu folosească cuvinte jignitoare care ridiculizează sau supără pe cineva și să evite 

orice formă de violență sau agresivitate, atât verbală, cât și fizică; 

6. Să respecte regulile de bună desfășurare care îi vor fi aduse la cunoștință la începutul 

activității; 

7. Să își împărtășească ideile și să pună întrebări trainerilor ori de câte ori nu înțelege ceva; 

8. Să respecte lucrurile și intimitatea celorlalți; 

9. Să păstreze curățenia în toate spațiile pe care le folosește; 

10. Orarul stabilit al grupei este obligatoriu și trebuie respectat de toți membrii acesteia. NU 

SE ADMITE participarea parțială sau la alegere la activități; 

11. Grupele se stabilesc în funcție de vârstă și în ordinea înscrierii participanților;  

12. Grupa și seria din care face parte un participant sunt definitive și nu se acceptă schimbări 

în funcție de preferințe; 

13. Copiii nu au voie să părăsească incinta unde se desfășoară atelierele neînsoțiți de către un 

adult (părinte/trainer/coordonator grupă) dacă în cerere nu se specifică acest lucru); 

14. Se vor respecta cu strictețe toate măsurile de siguranță împotriva Covid-19.  

15. Orice participant care produce daune voluntare sau involuntare la locul de desfășurare al 

activității va plăti contravaloarea acestora la cuantumul stabilit de către organizatorii 

acesteia. 

16. Părinților le este interzis accesul atât în spațiul unde se desfășoară atelierele, cât și în 

sălile în care se vor desfășura activitățile. 

17. Copiilor le este interzisă folosirea telefoanelor mobile, tabletelor sau a altor dispozitive 

personale pe toată durata atelierelor. Telefoanele mobile vor fi setate pe modul silențios. 

18. Este interzisă fotografierea, înregistrarea sau filmarea conținutului atelierelor (fiind 

protejate de Legea drepturilor de autor și a drepturilor conexe – Legea 8/1996 actualizată) 

de către participanți fără acordul coordonatorului de curs. 

 



Plata PARTICIPĂRII LA ATELIERE 

1. Înscrierea la activitățile Atelierelor este validă numai în urma achitării sumei de: 150 

lei/participant, pentru 4 ateliere, 2 ore/atelier, care trebuie achitată în maximum 72 de ore 

de la data completării formularului de înscriere, în numerar la caseria Teatrului „George 

Ciprian”.  În caz contrar, înscrierea nu este considerată validă. 

2. Dacă participantul lipsește una sau mai multe zile, contravaloarea participării la ateliere 

nu este returnabilă.  

3. Dacă Teatrul „George Ciprian” anulează un atelier sau grupă, contravaloarea participării 

pentru acel atelier sau grupă, se restituie integral sau parțial ( in funție de susținerea 

atelierelor) în urma unei cereri depusă la secretariatul Teatrului. 

• DATE MEDICALE  

 Accesul în locația atelierelor se face numai după triajul epidemiologic. De asemenea, 

primul triaj epidemiologic este în responsabilitatea părintelui, acasă. În urma triajului 

epidemiologic, participantului îi va fi refuzat accesul dacă se constată prezența unor simptome 

specifice Covid-19 și nu numai.  

 Prin înscrierea la ateliere, părintele/tutorele legal își dă acordul pentru ca 

personalul  să apeleze serviciul 112 în cazul în care situația o impune.  

 În cazul în care în timpul programului, copilul prezintă simptome specifice Covid-19, 

 acesta va fi izolat, iar părintele/tutorele se obligă să ia copilul în cel mai scurt timp.  

• PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE  

 Datele dumneavoastră personale sunt protejate conform legislației în vigoare și nu vor fi 

folosite în scopuri comerciale. Prelucrarea acestora va fi efectuată pentru realizarea evidenței 

persoanelor înscrise la eveniment și pentru a fi contactat/ă ulterior. (vezi „Acord de prelucrare a 

datelor cu caracter personal” la prezentul Regulament pe www.teatrulgeorgeciprian.ro, 

Secțiunea TEATRUL VECTOR ÎN EDUCAȚIE). 

 Înscrierea și prezența la ATELIERE reprezintă acordul dvs. pentru înregistrarea foto-

video a participanților minori și folosirea materialelor în mediul online, exclusiv cu scopul 

mediatizării programului.  

 Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi consultată pe 

www.teatrulgeorgeciprian.ro .  

• FORȚĂ MAJORĂ  

 (1) Programul poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce 

constituie forţă majoră, sau în cazul imposibilităţii Teatrului „George Ciprian”, din motive 

independente de voinţa sa, de a continua Programul. 

 (2) Situaţiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere 

publică al instanţei competente sau altei autorităţi publice competente. 
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 (3) În situaţiile avute în vedere la alin. (1) şi (2), Organizatorul nu este ţinut la nicio 

obligaţie față de participanţii la ATELIERE, după cum nu este ţinut la restituirea unei sume sau 

plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. 

  Părintele/tutorele minorului /Participantul, declară că a citit și a înțeles în totalitate acest 

REGULAMENT, prin urmare acceptă și semnează din propria voință Cererea de înscriere la 

Ateliere si Acordul privind datele cu caracter personal. 

 

 N.B. Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul Regulament pentru a fi siguri că atât 

dumneavoastră, cât și copilul dumneavoastră puteți onora angajamentul de a fi parte din acest 

proiect. 

 Dacă aveți întrebări sau îngrijorări oricând pe parcursul desfășurării acestui proces, vă 

rugăm să nu ezitați să discutați cu persoanele desemnate de către organizatori și vă vom ajuta cu 

plăcere. 

 

 

DIRECTOR, 

Gina Chivulescu 

 


