
Proiectul „Vacanţa ALTFEL la bibliotecă!”, ediţia a IX-a

                              -  ateliere creative şi recreative indoor i outdoorș   - 

Perioadă de desfăşurare:  18 iulie - 29 august 2022
Loc de desfăşurare: Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”

,,Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă i nevinovată i drept vorbind,ș ș
acesta-i adevărul.” 
                                                                                                  
                                                                                                                
                                                                                                             Ion Creangă
1. Argument

Cele mai frumoase amintiri, cele mai puternice prietenii i cele mai frumoase jocuri leș

trăim în vacan a de vară. Fiecare copil a teaptă vacan a cu emo ie i nerăbdare, iar gândul îiț ș ț ț ș

zboară la frumuse ea jocurilor, la activită i vesele i relaxante, care să le ofere oportunitatea de aț ț ș

învă a lucruri noi, de a se implica în activită i diverse, distractive i educative.ț ț ș



Vacan a de vară este  un bun moment  pentru copii,  să ia  o  binemeritată  pauză de laț

tabletă, telefon i alte device-uri i să se bucure de jocurile copilăriei în aer liber i de ateliereleș ș ș

de crea ie cuprinse în programul de vară ce se desfă oară la bibliotecă.ț ș

Proiectul cultural-educativ i recreativ conceput i implementat de-a lungul timpului deș ș

Filiala nr. 2 ,,Paul Păltănea” vine în sprijinul publicului tânăr cu activită i inedite care vor alungaț

plictiseala, triste ea şi care le  pot face vacan a mai interesantă.ț ț

Cea  de-a  IX-a  edi ie  a  Proiectului  ț ,,Vacan a  ALTFEL  la  Bibliotecă!”  ț ce  se  va

desfăşura în perioada 18 iulie - 29 august 2022 reprezintă un prilej de bucurie i de socializareș

pentru copii,  dar i o provocare pentru bibliotecarii filialei,  care s-au gândit i în acest an laș ș

activită i  recreative i distractive care să le ofere copiilor momente de neuitat,  într-un cadruț ș

benefic dezvoltării  i informării sub diverse forme.ș

Fiecare activitate  sau atelier  va fi dezvoltat  i  adaptat  tematic  după nevoile  i  vârstaș ș

copiilor, urmărind dezvoltarea anumitor abilită i precum: imagina ia, creativitatea, concentrarea,ț ț

sim ul artistic, încrederea în for ele proprii, spiritul de competi ie, empatie şi cum să construimț ț ț

şi să menţinem relaţiile de prietenie cu cei din jur.

Ca în fiecare an, pe perioada vacanţei, Filiala nr. 2 ,,Paul Păltănea” derulează o serie de

activită i  recreative  care să constituie  o sursă de învăţare  şi  redescoperire  a unor abilităţi  şiț

talente în funcţie de vârsta fiecărui participant.

Nevoile extrem de variate ale copiilor, ne determină să venim în sprijinul acestora cu

activită i inedite intdoor i outdoor, unde cei mici să poată socializa, să-şi petreacă timpul liberț ș

într-un  mod  plăcut  prin  joc,  cunoaştere  i  dezvoltare  personală,  şi  nu  în  ultimul  rând,  săș

descopere biblioteca altfel.

2. Echipa de proiect:

-  Corina-Emanuela Dobre, Manager/Director 

-  Geta Eftimie, Director adjunct;  

- Colectivul Filialei nr. 2 ,,Paul Păltănea” (Şoltuz Cătălina, Ciupitu Nicoleta-Magdalena, Trif

Titela, Neculiţă Mariana, Nedelcu Constantina, Pană Mădălina, Parapiru Andrei)



3. Scopurile derulării clubului de vacanţă:

 atragerea de noi utilizatori către universul bibliotecii, al cărţilor şi familiarizarea acestora

cu  spa iul  filialei,  cu  colecţiile  şi  serviciile  ei,  precum şi  cu  celelalte  locaţii  ale  biblioteciiț

judeţene;

 atragerea  voluntarilor  către  aceste  ac iuni  educativ-artistice  i  dezvolarea  programului  deț ș

voluntariat în cadrul bibliotecii;

 asigurarea  condiţiilor  optime,  pentru  desfăşurarea  de  activităţi  cultural-educative  şi

recreative, gratuite, în cadrul filialei;

 cultivarea gustului pentru lectură, pentru frumos, exersarea limbajului, a comportamentului şi

a  unui  dialog  pozitiv  între  elevi,  elevi-părinţi,  elevi-profesori  şi  nu  în  ultimul  rând  elevi-

bibliotecari;

 dezvoltarea laturii umane, sociale, morale şi artistice a copiilor.

4.  Obiectivele  urmărite  prin  implementarea  şi  desfăşurarea  activităţilor  Clubului  de

vacanţă:

 dobândirea  abilităţilor  de  comunicare  şi  socializare  prin  stimularea  interrelaţionării

participanţilor, provocarea şi moderarea de discuţii, cu argumente pro şi contra, prin lucru pe

echipe şi jocuri ce necesită implicarea tuturor participanţilor;

 organizarea eficientă a timpului liber al copiilor în mod plăcut i util prin vizita la bibliotecă;ș

 îndrumarea şi dezvoltarea înclinaţiilor individuale, a aptitudinilor şi talentelor;

 creşterea interesului pentru cunoaştere, lectură şi dezvoltare personală în rândul copiilor prin

activităţi educative şi creative care îmbină jocul cu informa ia transmisă sub diferite forme.ț

5. Grupul ţintă:

Beneficiarii acestui program de vară, sunt copiii înscrişi la bibliotecă (fie la biblioteca

judeţeană, fie la filialele sale) care locuiesc în zona de nord-vest a municipiului, şi nu numai, cu

vârsta  cuprinsă  între  7-14  ani,  sub  îndrumarea  bibliotecarilor,  a  voluntarilor  clubului  i  aș

persoanelor specializate în coordonarea i instruirea participan ilor înscri i la acest program deș ț ș

vară. 



6. Periodicitatea activită ilor Clubului de vacanţă:ț

Activităţile se vor desfăşura pe durata vacanţei  de vară, în perioada 18 iulie -  29 august

2022, cuprinzând 6 săptămâni, 2 activităţi/săptămână, 2 ore/activitate, mar i i joiț ș , în intervalul

orar 09.00-11.00 sau 10.00-12.00.

7. Descrierea atelierelor care se vor desfăşura în cadrul Clubului de vacanţă:

Pe parcursul  Clubului  de  vacan ă  se vor  desfă ura ase  ț ș ș ateliere,  prin  intermediul  cărora

dorim să aducem diversitate, curiozitate i multă, multă ș voie bună copiilor, la bibliotecă! Aceste

ateliere vor  fi următoarele, cu posibilitatea de modificare, respectiv îmbunătă ire, în func ie deț ț

programul partenerilor bibliotecii:

A. Beneficiile jocurilor în dezvoltarea armonioasă a copiilor: atelier interactiv

Pentru o dezvoltare armonioasă, copiii au nevoie să se joace, să exploreze, să experimenteze,

iar joaca în grup este cea mai distractivă. Prin jocurile interactive copiii înva ă să împartă, săț

comunice  idei,  să  se  cunoască  i  să  lege  prietenii  sincere.  Joaca  este  ,,ocupa ia  de  bază  aș ț

copiilor”  care  îi  ajută  să  descopere  i  să  în eleagă  lumea,  să- i  dezvolte  latura  empatică,  aș ț ș

încrederii i în elegerii celor din jur i să- i exprime emo iile.ș ț ș ș ț

Prin  activită ile  conturate  în  această  edi ie  a  Clubului  de  vacan ă  ne-am gândit  să  aducemț ț ț

jocurile  copilăriei în  prim  plan,  ca  parte  integrantă  în  educa ia  i  dezvoltarea  sănătoasă  aț ș

copiilor,  de  exemplu:  jocurile  de  societate  care  sunt  la  mare  căutare  i  recomandate  pentruș

dezvoltarea sănătoasă a copiilor, îi încurajează să lucreze în echipă, îi scoate din lumea digitală,

le dezvoltă sim ul pentru frumos i le îmbogă esc imagina ia.  ț ș ț ț Nu ne rămâne decât să unim

distrac ia  cu  educa ia  i  să  descoperim împreună,  la  BIBLIOTECĂ,  beneficiile  jocurilorț ț ș

pentru ace ti copii!ș

B. Să cre tem sănăto i cu alimenta ie adecvată: atelier gastronomicș ș ț

Atelierul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 7-14 ani, prin intermediul căruia

ne propunem să informăm copiii despre ce înseamnă o alimentaţie sănătoasă, ce reguli ce igienă

trebuie respectate pentru a rămâne sănătoşi, cât este de important să facem mişcare sau sport

pentru a creşte armonios, prin activităţi interactive, jocuri, concursuri. Un stil de viaţă sănătos se

învaţă din copilărie!!! Alimentaţia adecvată şi dieta echilibrată sunt cei mai importanţi factori

în dezvoltarea armonioasă a copilului i la  ș BIBLIOTECĂ putem afla informa ii elementareț

despre o alimenta ie sănătoasăț ! 



C. Visul tău prinde aripi: atelier de lectură 

Atelierul  este  destinat  elevilor  cu  vârste  cuprinse  între  7-14  ani  i  ne  propunem săș

cultivăm păcerea i bucuria de a le citi copiilor, care prin lectură pot dobândi o investi ie trainicăș ț

pe termen lung.  Lectura înseamnă succes,  perspectivă i  priorită i  concrete.  Este necesar  unș ț

echilibru între tehnologie i lectură încă din copilărie, pentru ca fiecare să î i descopere visul iș ș ș

să î i atingă poten ialul maxim.  ș ț De aceea, vom încuraja copiii să viseze, să- i propună inteș ț

înalte, să- i depă ească obstacolele care in de gestionarea timpului sau de compara ia cu al iș ș ț ț ț

copii, BIBLIOTECA  fiindu-i permanent aproape!

D. Hai-hui prin jurul lumii... Hai-hui prin România: atelier de plimbăreală

Atelierul este destinat elevilor cu vârste cuprinse între 7-14 ani i ne propunem să-i ducem peș

copii într-o călătorie imaginară i virtuală, îmbogăţindu-le cunoştinţele de culturăș  generală, dar

şi ajutându-i să-şi dezvolte gândirea creativă.  Copiii vor avea posibilitatea să călătorească, la

BIBLIOTECĂ,  prin  intermediul  enciclopediilor  i  hăr ilor,  aflând  lucruri  noi  despreș ț

continente, ţări, oraşe, oameni, tradiţii.

E. Zborul între pasiune i hobby!ș

Zborul este i va rămâne unul dintre cele mai arzătoare visuri ale omenirii încă din antichitate.ș

De mici ne dorim să zburăm. Cu ochii spre avioanele care brăzdează cerul, visăm ca atunci când

vom fi mari să pilotăm avioane de mici sau mari dimensiuni.  Pentru toate visurile există un

început, dar i o provocare adresată copiilor, care îi invităm la aventură i descoperirea uneiș ș

viitoare  pasiuni,  ZBORUL.  Copiii  vor  avea  posibilitatea să  afle  informa ii  ț utile despre

sporturile extreme, de la un instructor de zbor, care le va prezenta diferite modele de aeronave

ultrau oare. ș

F. Paradisul culorilor: atelier de dezvoltare personală prin pictură i desenș

A picta i a desena sunt probabil primele ,,îndeletniciri artistice" ale copilului din primii ani deș

via ă. ț Copiii iubesc pictura i desenul. Copiii iubesc culorile. i aici nu este vorba de talent. Ciș Ș

de creativitate, imagina ie, empatie, emo ii, dezvoltare personală i comunicare. ț ț ș Toate acestea le

vom experimenta, cu plăcere, la BIBLIOTECĂ!



8. Rezultate aşteptate pe parcursul desfă urării atelierelor:ș

  dobândirea competenţelor în dezvoltarea simţului artistic şi a spiritului de echipă;

  dobândirea abilităţilor de comunicare şi socializare prin relaţionarea cu ceilalţi participanţi;

  dobândirea  abilităţilor practice prin însuşirea temelor din cadrul Clubului de vacanţă;

  dobândirea de noi cunoştinţe practice, valorificând talentele copiilor.

9. Promovarea i popularizarea desfăşurării activităţilor Clubului de vacanţăș

   Se va realiza la Serviciul APIS, materiale promoţionale şi de promovare a Clubului de vacanţă

pe site-ul  bibliotecii  judeţene  şi  pe  pagina  oficială  de facebook a filialei,  în  locuri  publice,

institu ii de învă ământ, etc. Se va întocmi un comunicat de presă  prin care se va popularizaț ț

deschiderea  şi  parcurgerea  atelierelor  Clubului  de  vacanţă.  Toate  aceste  activităţi  se  vor

desfăşura în colaborare cu biblioteca judeţeană.

10. Resursele Clubului de vacanţă

Resursele necesare pentru implementarea şi desfăşurarea activităţilor Clubului sunt grupate

astfel:

 resurse umane: bibliotecari, copii, voluntari;

 resurse materiale: materiale de papetărie şi birotică, echipamente IT, foto, audio-video etc;

 resurse temporale: vacanţa, vremea, orarul;

 resurse spaţiale: spaţiile Filialei  nr. 2 ,,Paul Păltănea”.

11. Resursele financiare privind desfăşurarea activităţilor Clubului de vacanţă:

Bugetul destinat clubului de vacanţă cuprinde următoarele părţi:

 partea  organizatorică i  de  promovare-ș  cuprinde  realizarea  de  afişe,  fly-ere,  de  către

Serviciul APIS;

 partea de achiziţionare a materialelor necesare activităţilor  clubului  de vacanţă de către

biblioteca judeţeană, pe baza referatelor de achiziţie întocmite;

 partea de premiere a participanţilor la activităţile clubului - va fi constituită din diplome de

participare pentru copii, voluntari, instructori realizate de Serviciul APIS, înso ite de cadouri iț ș

surprize dulci pentru cei mici.        



12.  Monitorizarea clubului de vacanţă:

Monitorizarea  activităţilor  clubului  se  va  realiza  individual  cât  şi  la  nivel  de  grupă,

permanent, atât în timpul activităţilor, cât şi la sfârşitul acestora, pentru a putea observa evoluţia

copiilor, ca urmare a implicării lor în activităţile clubului.

13. Concluzii

Mult a teptatul program de vacan ă este construit în jurul ideii de joc, de poveste, deș ț

activită i  care,  combinate  prin  diverse  abordări,  capătă  formă  i  substan ă  prin  stimulareaț ș ț

imagina iei copiilor. Activită ile sunt organizate sub forma de ateliere, mi care i joc, abilită iț ț ș ș ț

practice, ateliere artistice (muzică, pictura, desen). 

Clubul de vacanţă „Vacanţa ALTFEL la bibliotecă...!, vine cu noi provocări adresate cu

precădere  copiilor,  care  vor  avea  parte  de  experien e  distractive,  în  care  imagina ia  iț ț ș

creativitatea sunt cuvintele de ordine din cadrul atelierelor de crea ie i nu numai.ț ș

Prin aplicarea şi continuarea acestui program recreativ, ne propunem o diversificare a

serviciilor oferite copiilor, atragerea acestora către lectură, într-un spa iu dedicat gustului pentruț

lectură  i  pentru  dezvoltarea  creativităţii  şi  socializării.  Biblioteca  rămâne  locul  ideal  deș

petrecere a unor momente de neuitat care aduc mai aproape emo ia,  i prieteni sinceri. ț ș


