Aprobat,
Manager/Director "V.A.Urechia" Galaţi,
Corina Emanuela Dobre

Jocurile copilăriei, între amintire și practică
concurs online

SECȚIA ÎMPRUMUT LA DOMICILIU PENTRU COPII
Argument

Copilăria este cea mai frumoasă și inocentă perioadă din viața fiecăruia. Jocul și joaca sunt
elemente caracteristice copilăriei, reprezentând o modalitate prin care copiii descoperă lumea
înconjurătoare. Prin joc, cei mici descoperă lumea, iar cei mari se reîntorc la minunata perioadă a
inocenței.
Tema copilăriei și motivul jocului se regăsește în numeroase opere literare ale marilor
scriitori români și străini, fiecare prezentând propria viziune asupra copilăriei: Ion Creangă, Mihai
Eminescu, Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Barbu Ştefănescu Delevrancea, Alexandru BrătescuVoineşti, Emil Gârleanu, Ionel Teodoreanu, George Coșbuc, George Topârceanu, Otilia Cazimir,
Elena Farago, Mark Twain, Antoine de Saint-Exupéry etc. Dar cel care a reușit să creioneze cel mai
bine relația de complementaritate dintre joc și copilărie rămâne Ion Creangă, în monumentala sa
lucrare „Amintiri din copilărie”.
Așadar, dacă scriitorul „Amintirilor” își joacă rolul său de copil, invitându-ne în lumea sa
pentru a ne arăta farmecul vârstei de aur a omului dintotdeauna și de pretutindeni, tot așa vă invităm
și noi astăzi, dragi copii, cadre didactice, părinți, bunici să vă aminitiți și să ne împărtă și ți jocurile
din copilărie.
Prin concursul online „Jocurile copilăriei, între amintire și practică” vă propunem să vă
implicați activ pentru a descoperi împreună cele mai frumoase și cele mai interesante jocuri.

Regulament concurs





Concursul se va derula online, pe pagina de Facebook: Sectia Copii–Clubul Curioșilor;
la concurs pot participa copiii până la vârsta de 14 ani;
fiecare concurent își va întreba părinții sau bunicii despre un joc din copilărie, pe care l-a
jucat cel puțin o dată;
jocul va fi explicat de concurent fie într-un document, în format electronic, fie printr-o
înregistrare audio sau video. (Sunt acceptate și ambele variante);
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pentru redactarea în format electronic se vor menționa următoarele informații: titlul jocului,
numele și prenumele concurentului, vârsta, nr. telefon, unitatea de învă țământ, numele
cadrului didactic îndrumător/părinte/bunic (opțional);
documentul în format electronic sau înregistrarea audio/video vor fi trimise pe messenger-ul
paginii
de
Facebook:
Sectia
Copii–Clubul
Curioșilor
sau
pe
e-mail:
sectiacopii2020@gmail.com;
după postarea jocului concurenții trebuie să adune cât mai multe like-uri;
primele 3 jocuri cu cele mai multe like-uri vor fi declarate câștigătoare;
câștigătorii vor fi invitați la activitățile de vacanță a Clubului Curio șilor 2022, pentru
prezentarea jocurilor și punerea lor în practică.

Calendar concurs





08 noiembrie – 22 decembrie 2021 – derulare proiect;
10 decembrie 2021 - termenul limită pentru trimiterea textele sau înregistrările;
20 decembrie 2021 - termenul limită pentru aprecierea prin like-uri a jocurilor;
22 decembrie 2021 - anunțarea primelor 3 jocuri câștigătoare.

Scop

Redescoperirea jocurilor copilăriei cu implicarea directă a copiilor, cadrelor didactice, părinților și
bunicilor.

Obiective

 apropierea între generații, prin discuții despre jocurile de altădată;
 dezvoltarea abilităților de comunicare;
 spirit de competiție.

Grup țintă:




copii cu vârsta de până la 14 ani;
părinți;
bunici.

Perioada desfășurării concursului
08 noiembrie – 22 decembrie 2021.

Locul de desfăşurare

În mediul online, pe pagina de Facebook: Secția Copii – Clubul Curioșilor.

Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului

 resurse umane: bibliotecari, copii, cadre didactice, părinți, bunici;
 resurse materiale: computer, telefon;
 resurse online: pagini web.

Parteneri:


cadre didactice din instituțiile de învățământ din Galați și din județul Galați.

Promovare



Pagina web bvau: https://www.bvau.ro/proiecte.php;
Pagina de Facebook: Secția Copii – Clubul Curioșilor;
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Concluzii:
Prin propunerea proiectului online „Jocurile copilăriei, între amintire și practică” ne dorim să-i
provocăm pe părinți și bunici să le povestească copiilor și nepoților despre generația copilăriei
simple: fără telefon, fără tabletă, fără calculator sau playstation și alte jocuri video, fără re țele de
socializare. Despre acele vremuri când singura rețea de socializare era „ieșitul afară în fa ța
blocului”. Totodată sperăm să le dezvoltăm copiilor spiritul competitiv și abilită țile de comunicare
prin explicarea jocului.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Pot fi solicitate de la Secţia Copii a Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia” Gala ți la telefon:
0236/411037/interior 128, pe pagina de Facebook Sectia Copii – Clubul Curioșilor sau prin e-mail:
sectiacopii2020@gmail.com. Persoană de contact: Târâlă-Sava Maricica, telefon: 0732334662.

Avizat,
Şef Serviciu Relaţii cu Publicul,
Diaconeasa Florina

Coordonator proiect,
Responsabil Secția pentru Copii,
Târâlă-Sava Maricica
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