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CLUBUL DE POVESTE ÎN CARTIERUL TĂU
Scop și obiective
Scopul proiectului ,,Clubul de poveste în cartierul tău” constă în a aduce împreună copiii din cartierele ieșene, pentru a descoperi
personajele din poveștile tradiționale românești. Vor cunoaște întâmplările-povețe prin care trec personajele și vor redescoperi
lectura, alături de voluntarii Salvați Copiii Filiala Iași.

Prin intermediul proiectului ne propunem:
-

organizarea unor cluburi de poveste-lectură prin realizarea de activități educativ-recreative;

-

promovarea și utilizarea educației nonformale în scopul maximalizării învățării și cunoașterii ce permite dezvoltarea psihosocială a
copiilor prin intermediul comunicării și al interacțiunii directe;

-

promovarea și sprijinirea pasiunii pentru lectură- un stimul pentru creativitate, dezvoltare morală și întărire a relației cu părinții.
Activități

Clubul de poveste se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 4-12 ani și va include 10 sesiuni de lectură - în parcurile și spațiile
deschise din cartierele ieșene, susținând și promovând participarea, implicarea și interacțiunea copiilor. Proiectul le oferă
oportunitatea de a petrece timpul liber într-un cadru prietenos, socio-educativ.
Într-o sesiune de lectură sunt așteptați să participe 20 de copii alături de voluntari și un personaj de poveste reprezentat de un animator
socio-educativ ce va crea o atmosferă de lectură incitantă. Copiii vor avea prilejul de a interacționa, de a se exprima liber, făcând
schimb de idei în baza lecturii realizate și a poveții transmise de aceasta.
În cadrul activităților, copiii vor primi baloane personalizate, se vor oferi recompense (cărticele, creioane colorate, dulciuri) pentru
implicare, iar la finalul întâlnirilor se va cere un feedback - înregistrat audio cu acordul părintelui/ sub formă de desen, sau sub
formă de chestionar adresat părintelui. Fotografiile vor fi mărturiile vii din cadrul activităților ce vor alcătui un album foto al Clubului
de poveste.

Categorie de buget

Cost total

Servicii contractate - animator socio-educativ

1000 RON

Consumabile: șervețele, farfurii, pahare

200 RON

Transport local: voluntari, animator socio-educativ
Protocol: dulciuri, gustări apa pentru copii si voluntari

250 Ron
800 RON

Materiale
-educaționale: creioane colorate, fise, cărți de povești, baloane

1200 RON

-resurse de lucru: pături tip ”picnic” sau saltele izopren
Tricouri voluntari

300

Materiale de promovare proiect si Clubul de poveste in cartiere

200

Total

3950 RON

