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DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI
COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE BUCIUM IAȘI
Str. Păun nr. 70 Iași;Tel.: 0232-236.004;

Fax: 0372873284; mail: dgaspcbuciumis@gmail.com

DESCHIDEM PORŢILE
COPILĂRIEI
PROIECT ‐ CONCURS

„Miracolul oricărei copilării este ca, oricât de apăsătoare ar fi împrejurările în care se petrece,
sufletul copilului păstrează o inocenţă sub atingerea căreia totul împrumută ceva din farmecul unui basm şi
chiar dacă, odată cu trecerea anilor, inocenţa se va pierde, ceea ce rămâne va fi memoria intactă a
întâmplărilor trăite în acea vreme.“
(Alexandra Noica-Wilson)

Organizatori şi coordonatori proiect:
Andreea Cecilia Corodescu – Şef Centru, C.S.C. Bucium
Sorina Topiţă – Educator, Centrul de Excelenţă‐Bucium

Complexul de Servicii Comunitare Bucium – Iaşi
vă invită, în perioada 26.05‐02.06.2014, într‐o lume inocentă, plină de energie, unde
copiii vor fi ghizi și vor creea o atmosferă de vis şi fantezie:
─ DESCHIDEM PORŢILE COPILĂRIEI !
ARGUMENT:
Din fericire există pe lume: COPILĂRIA … vârsta celei mai pure sincerităţi, a celei mai
depline libertăţi, vârsta fără granite, vârsta la care toţi suntem frumoşi şi puri ca o icoană.
Scriitori precum Ion Creangă, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Ionel Teodoreanu şi
Mihai Eminescu au evocat copilăria ca pe un tărâm al gingăşiei, al dragostei şi al fericirii.
Ziua Copilului este prilej de a sărbători copilăria prin participarea împreună a celor
mici cu a celor mari la acţiuni şi evenimente inedite, atractive prin care copiii sunt
determinaţi să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să colaboreze, să sară în ajutorul celor
care au nevoie de ei, să facă schimburi de experienţă, să facă cunoscute abilităţile prin care
îşi exprimă sensibilitatea, imaginaţia şi fantezia creativă.
Pentru toate aceste motive, pentru decoperirea purităţii copilăriei, a jocurilor şi
activităţilor din viaţa de zi cu zi, pentru a ne înmulţi aminitrile şi pritenii am realizat acest
preoiect educational – concurs.
DESCHIDEM PORŢILE COPILĂRIEI şi vă invităm la o aventură plină de veselie şi culoare!
SCOPUL PROIECTULUI:
vrem să demonstrăm că, trecând prin mâinile copiilor noştri, lucruri mici şi
neînsemnate pot prinde aripi, pot străluci şi pot deveni adevărate diamante, pot transmite
mesaje puternice, pentru ca arta, comunicarea, sunt primele coduri care pot deschide inimile
oamenilor.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi interrelaţionare între copii;
dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor;
stimularea gândirii imaginaţiei şi creativităţii;
dezvoltarea spiritului de echipă şi de competiţie;
relaxare şi dezvoltare armonioasă prin sport;
implementarea unor metode noi şi atractive pentru stimularea copiilor;
promovarea abilităţilor artistice prin limbajul universal al artei;
dezvoltarea de parteneriate între centre;
promovarea imaginii centrelor aplicante la proiect;
realizarea unei atmosfere de sărbătoare;
să oferim alternative de petrecere a timpului liber într‐un mod plăcut;
COLABORATORI:
C. P. Holban – Şef Centru, Lucian Părpăuţă
C.P. C. A. Rosetti – Şef Centru, Maria Abalaşi
C. S. C Veniamin Costache – Şef Centru, Ciprian Bursuc

PARTENERI:
Asociaţia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale;
Asociaţia „Speranţă pentru îngeraşi“;
REGULAMENT DE ORGANIZARE
Festivitatea de deschidere a proiectului – 26 mai 2014, ora 1400 la C.S.C.
Bucium, Sala de Festivităţi;
 prezentarea proiectului, a partenerilor, colaboratorilor şi invitaţilor speciali;
 realizarea atmosferei de sărbătoare cu baloane, confetii, muzică şi veselie;
la sfârşitul fiecarei activităţi are loc premierea grupului ţintă, a copiilor care au
impresionat prin tehnici artistice şi sportive, a educatorilor şi instructorilor socio‐
educativi care s‐au implicat în realizarea acţiunilor propuse;
Festivitatea de incheiere a proiectului – 02.06 mai 2014, ora 1400 la C.S.C. Bucium,
Sala de Festivităţi;
 facem cunoscute performanţele obţinute de fiecare centru pe parcursul
derulării proiectului;
 schimb de mesaje între copii, pe baloane,;
 înălţăm zmee şi baloane;
 împreună suflăm în tortul festiv;
 facem urări copiilor prin cântec „La mulţi ani !“
 dans pe cele mai frumoase melodii ale copilăriei;
aşteptăm în mijlocul nostru invitaţi speciali din cadrul D.G.A.S.P.C., membrii
Asociaţiilor partenere, şefii centrelor colaboratoare, educatori, instructori
socio‐educativi, specialişti, foarte mulţi copii îmbrăcaţi de sărbătoare, precum şi
media locală.
REZULTATE AŞTEPTATE
propunem un proiect – concurs care să stimuleze interesul copiilor pentru literatură,
artă, sport;
atragerea şi implicarea copiilor în competiţii unde câştigă cel mai bun;
afirmarea copiilor cu aptitudini deosebite;
valorificarea experienţei personalului educativ în abordarea domeniilor propuse;
editarea unei reviste cu impresii şi aspecte de la activităţile propuse în proiect;

MODALITĂŢI DE EVALUARE
jurizarea va fi realizată de către specialişti şi membrii Asociaţiilor partenere;
pentru fiecare activitate se stabilesc criterii unice de evaluare:
ACTIVITATEA I: originalitatea în modul de prezentare, designul hainelor și
accesoriilor, actul artistic;
ACTIVITATEA II: scorul final, comportamentul pe teren, tehnica de joc;
ACTIVITATEA III: strategia de joc, spontaneitatea gândirii;
ACTIVITATEA IV: diversitatea, creativitatea, estetica lucrărilor;
ACTIVITATEA V: răspunsul corect, modul de exprimare, imaginaţia, fişa literară;
se acordă premiul I, II, III, menţiune;

la sfârşitul fiecărei activităţi se acordă premii speciale pentru patru copii care
impresionează prin actul artistic, tehnica de joc, spontaneitate, cultura generală,
originalitatea lucrărilor;
se acordă diplome persoanlului educativ care s‐a implicat în activităţile proiectului;

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
numărul participanţilor şi gradul de implicare efectivă;
colaborare între centrele implicate în proiect;
interesul pentru proiect, motivarea şi pregătirea activităţilor propuse;
impactul acestuia asupra copiilor, personalului din centrele aplicante şi a
D.G.A.S.P.C.‐ Iaşi;
editarea și listarea revistei proiectului la Centrul de calculatoare C.S.C. Bucium;

RESURSE
umane: elevi, personal educativ, invitaţi speciali, membrii Asociaţiilor partenere;
materiale: diplome, afişe, invitaţii, aparat foto, calculator, imprimantă, material de
lucru (carton colorat, hârtie grofată, materiale textile, flori, obiecte de îmbrăcăminte
din recuzita Centrului, echipament sportiv, mingi de fotbal, markere, cartoane, foi,
pixuri, fişe);
financiare:
- Asociația pentru Dezvoltarea Programelor Sociale
 oferă premiile speciale pentru cei mai talentați copii, pe fiecare
sectiune in parte;
- Asociația „Speranță pentru Îngerași“
 asigură cadouri pentru copiii care participă la cele cinci secțiuni;
 sustin financiar, in regim de sponsorizare, initiativa CSC Bucium de a
realiza un spațiu de petrecere a timpului liber ‐ „Camera viselor“
pentru 70 copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 15 ani din cadrul
C.S.C. Bucium, în valoare totală de 5900 ron, dupa cum urmeaza:
-Asociatia va sponsoriza creearea unui club multifunctional de
activitati ( vizionari filme, ateliere de lucru ) pentru 70 de copii, cu
varste cuprinse intre 3 si 15 ani, din Complexul de Servicii
Comunitare Bucium; va sprijini financiar amenajarea, in cadrul
spatiului de petrecere a timpului liber, a unui atelier de hand-made
pentru creearea de papusi, jucarii, felicitari semne de carte; va sustine
decorarea si dotarea adecvata a spatiului de petrecere a timpului liber
conform varstei copiilor si necesitatilor acestor tipuri de activitati
(mobilier, aparatura tv+dvd, material didactic);
 sustin financiar, in regim de sponsorizare, initiativa CSC
“Veniamin Costache” de a realiza club multifunctional, pentru
105 copii‐ dotarea unui spatiu special amenajat pentru
desfasurarea de diverse activitati socio-educative , muzicale si
ludice cu o statie de amplificare de minim 100 W, cu boxe si
microfoane (sistem “karaoke”).



timp de patru zile (3, 4, 5, 6 iunie 2014), câte 10 copii preșcolari și
școlari până la clasa a ‐IV‐a, de la centrele participante, vor petrece
câteva ore la locul de joacă de la Hala Centrală, la locul de joaca “Little
Disney”, unde vor avea parte de petreceri surpriza (petreceri
organizate, face‐painting, jocuri interactive) ;
 asigură transportul și intrarea la Grădina Zoologică Bârlad, în cadrul
unei excursii ce va fi realizata in data de 01.06.2014, pentru 28 copii
care au participat la prima secțiune și 4 educatori.
 Asigura plata a 24 bilete la film pentru adolescentii ce vor participa la
activitatile sportive desfasurate la CP “Ion Holban” (27.05.2014);
 Asigura materialele necesare realizarii activitatilor (articole de
papetarie, material didactice, materiale pentru organizare petreceri),
in limita unui buget prestabilit;
 Pentru ficecare zi de activitati, asociatia va oferi pentru toti
participantii sucuri, dulciuri si un tort aniversar la finalul proiectului.
informaţionale: portofoliul proiectului, corespondența referitoare la proiect cu
parteneri și colaboratori, afișe, diplome, invitații, revista proiectului;
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
multiplicarea acestui tip de proiect;
inițierea unor alte tipuri de proiecte intre centrele din cadrul D.G.A.S.P.C. – Iași;
implicarea O.N.G. – urilor partenere și a voluntarilor acreditati de DGASPC Iasi în
activitățile din centre;
realizarea revistei cu fotografii și impresii de la activitățile propuse;
PROMOVAREA ‐ MEDIATIZAREA PROIECTULUI
prezentarea proiectului tuturor colaboratorilor și partenerilor;
expunerea de afişe în centrele implicate, la sediul asociaților partenere şi la
D.G.A.S.P.C. – Iaşi;
oferirea de invitații la activitate, Conducerii CJ Iasi si DGASPC Iasi, si specialistilor din
cadrul D.G.A.S.P.C. – Iași;
publicarea rezultatelor proiectului în revistă;
participarea mass‐mediei locale la eveniment.

PERSOANE DE CONTACT
Andreea Cecilia Corodescu – Şef Centru, C.S.C. Bucium
telefon 0232236004; 0729995784;
e‐mail andreeacanila@yahoo.com
Maria Abalasi‐Sef Centru, C.P. C.A.Rosetti
Telefon 0729995796
Lucian Parpauta: Sef Centru, C.P. I.Holban
Telefon: 0729995803;
Ciprian Bursuc: Sef Centru, C.S.C. Veniamin Costache
Telefon: 0729995783.

CONŢINUTUL PROIECTULUI –DESCHIDEM PORŢILE COPILĂRIEI
ACTIVITĂŢI

MODALITĂŢI DE REALIZARE

RESURSE MATERIALE

workshopuri de creaţie unde cei
mici vor fi ajutaţi să se transforme - carton colorat;
în personaje de poveste: zâne, - hârtie grofată;
CARNAVALUL
fluturi, flori, …
- materiale textile;
VERII
parada costumelor;
- flori;
prezentarea
personajului - obiecte de îmbrăcăminte
din recuzita Centrului;
printr‐un scurt rol: poezie, cântec,
dans, …
copiii vor avea ocazia să
interacţioneze prin intermediul
sportului preferat: fotbal;
SPORTUL ADUCE
- echipament sportive din
fiecărei echipe i se alocă un
COPIII
recuzita Centrului;
umăr de la 1 ÷ 4 prin tragere la sorţi;
ÎMPREUNĂ
- mingi fotbal;
echipa 1 joacă cu echipa 3;
echipa 2 joacă cu echipa 4;
câştigătoarele joacă finala.
- desene;
CUM SE VĂD
expoziţie cu cele mai creative
- picturi;
COPIII CU OCHII lucrări în care artiştii au de
- fotografii;
LOR
materializat chipuri de copii;
- colaje din diferite materiale;
JOC DE ŞAH
fiind un joc de strategie, jucătorii
CEL MAI
pot să experimenteze şi să încerce - fiecare Centru asigură
VALOROS SPORT combinaţii;
două jocuri ŞAH;
AL MINŢII
se joacă prin eliminare;
anexăm la proiect bibliografia
- markere;
concursului;
COPILUL
cei cinci participanţi în timpul - cartoane;
PERSONAJ
concursului se consultă între ei şi - foi;
- pixuri;
LITERAR
dau răspunsuri în scris sau oral;
fişă literară ‐ să definească
- fişe;
COPILĂRIA în maxim cinci rânduri;

LOCUL
DESFĂŞURĂRII

C.S.C Bucium

C.P. Holban

C.A. Rosetti

GRUPUL ŢINTĂ

DATA

TIMP

participă la activitate
- se acordă 20
câte şapte copii 26.05.2014
minute pentru
(6÷11 ani) de la ora 1400
fiecare Centru;
fiecare Centru;

fiecare echipă este
compusă din şase
jucători (13÷18ani);

- un meci are două
reprize a câte
27.05.2014
20 minute;
ora 1400
- se vor juca trei
meciuri;

fiecare Centru participă
- perioada de
28.05.2014
la expoziţie cu zece
desfăşurare a
ora 1400
lucrări;
proiectului;

participă câte patru 29.05.2014
C.S. Veniamin
copii de la fiecare
ora 1400 - 1 oră şi 30 minute;
Costache
Centru;

C.S.C Bucium

participă câte cinci
copii de la fiecare
Centru (11 ÷ 14 ani);

02.06.2014
ora 1400 - 1 oră şi 30 minute;

