Primăria Copşa Mică, Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu”
Asociaţia Prietenia Copşa Mică, Comitetul de înfrăţire L`Hermitege - Copşa Mică

organizează :

CENTRUL DE VACANŢĂ
Zum Zum 2017
- Copşa Mică -

Ce este CENTRUL DE VACANŢĂ ?
Este o structură care le propune copiilor între 6 şi 14 ani activităţi de
ocupare a timpului extraşcolar. Principiul de bază al unui centru de vacanţă este
îmbinarea plăcerii jocului cu dezvoltarea armonioasă a personalităţii
copilului. Astfel, activităţile desfăşurate într-un centru de vacanţă au ca
scop distracţia şi buna dispoziţie dar şi dezvoltarea autonomiei copilului şi
responsabilizarea acestuia, formarea abilităţilor sociale, cum ar fi respectul,
încrederea faţă de ceilalţi, cooperarea şi întrajutorarea, descoperirea şi respectarea
mediului înconjurător. Toate activităţile dintr-un centru de vacanţă trebuie să ţină
cont de interesele şi de ritmul copiilor şi se vor desfăşura în securitate deplină.
Copiii sunt încadraţi de animatori profesionişti care au urmat o formare
specială în acest sens.
Centrele de vacanţă există de mult timp în Franta şi primesc copii
miercurea (ziua liberă a elevilor) şi în timpul vacanţelor şcolare. Ne-am gândit că
acest tip de centru i-ar putea interesa pe copiii români şi pe părinţii lor. De ce?
Deoarece doar o parte dintre copii au posibilitatea să plece în tabere sau excursii şi
chiar şi aşa, vacanţa de vară este lungă.

Ce este PROIECTUL PEDAGOGIC ?
Proiectul pedagogic defineşte obiectivele pe care organizatorii şi echipa
de animatori le-au fixat pentru încadrarea copiilor.
Proiectul pedagogic pe care vi-l propunem este construit pe formula
« timp liber – odihnă activă », iar activităţile organizate în baza lui vor urmări
dezvoltarea personalităţii copilului dumneavoastră, în funcţie de interesele şi
ritmul lui, într-un cadru ludic dar sigur.
Proiectul pedagogic al centrului nostru se articulează în jurul următoarelor
axe :
 distracţia şi buna dispoziţie
Animatorii vor pregăti activităţi recreative, bazate pe joc, variate şi antrenante şi
vor crea o atmosferă veselă, astfel încât copiii să se simtă bine.
 dezvoltarea autonomiei copilului şi responsabilizarea acestuia
Animatorul ajută, mediază, supraveghează, dar nu face în locul copilului. Copilul
învaţă să respecte materialul şi locul ; el nu va risipi materialele, le va recupera şi
va participa la aranjarea acestora la sfârşitul fiecărei activităţi. În plus, copiii vor
avea în grijă anumite activităţi cotidiene. (distribuirea paharelor, a şerveţelelor la

momentul gustării etc.)
 formarea abilităţilor sociale
Dimensiunea colectivă a centrelor de vacanţă oferă copiilor posibilitatea de a
cunoaşte alţi copii, de a învăţa să trăiască în societate şi de a comunica şi lucra în
echipă. Regulile centrului vor fi stabilite şi explicate de la bun început. Prin
diferitele jocuri de echipă şi alte genuri de activităţi, copiii vor învăţa să-şi
respecte semenii, să aibă încredere în ceilalţi, să coopereze şi să se întrajutoreze.
 dezvoltarea motricităţii
Jocurile sportive sunt nu numai plăcute dar şi sănătoase. Ele favorizează
dezvoltarea fizică armonioasă şi permit copiilor exprimarea vitalităţii specifice lor.
 dezvoltarea capacităţilor intelectuale
Jocurile de societate dar şi multe alte jocuri de interior favorizează dezvoltarea
unor capacităţi intelectuale, cum ar fi atenţia, perspicacitatea, memoria,
imaginaţia.
 dezvoltarea simţului estetic şi a aptitudinilor artistice
Prin intermediul atelierelor de creaţie (pictură, desen, lucru manual – mulaje,
împletituri, construcţie de marionete, măşti etc.), al cântecului, al dansului şi al
activităţilor de expresie sau teatrale, copiii sunt încurajaţi să se exprime şi să
recunoască frumosul, să-şi dezvolte îndemânarea şi să recreeze „inteligent”.
 descoperirea şi respectarea mediului înconjurător
Ieşirile în natură, excursiile, vizitarea muzeelor, crearea unui ierbar sau a unui
panou, dezbaterile pot contribui la descoperirea mediului înconjurător şi la
sensibilizarea copiilor faţă de problemele legate de protejarea lui.
 descoperirea limbii şi a culturii franceze, în funcţie de interesul copiilor
În măsura interesului lor, copiii vor avea ocazia de a se familiariza cu limba şi
cultura franceză prin amenajarea specifică a spaţiilor (afişe şi imagini evocând
Franţa), realizarea unui dicţionar ilustrat gigantic, cântece în limba franceză şi nu
în ultimul rând prin prezenţa animatorilor francezi.
 respectarea ritmului, a personalităţii şi a intereselor copiilor
Copiii au posibilitatea de a-şi face cunoscute impresiile şi de face sugestii echipei
de animatori prin intermediul „cutiei poştale” pe care o vor construi ei înşişi la
începutul centrului. Activităţile dinamice se vor alterna cu cele statice, iar
animatorii vor ţine cont de nevoile fiecărui copil.
 asigurarea securităţii fizice, morale şi afective
Animatorii sunt adulţi responsabili şi special formaţi pentru a se ocupa de copii în
acest cadru. Limbajul, atitudinea şi ţinuta lor vor fi adecvate. Un regulament de
ordine interioară, liantul între animatori şi copii, va fi pus în aplicare. Regulile de
securitate nu vor fi negociabile. Copiii nu vor avea voie să părăsească incinta
centrului. Ei vor fi supravegheaţi permanent. Activităţile vor fi adaptate vârstei şi
nevoilor fiecărui copil în parte. Insultele, limbajul şi atitudinile umilitoare nu vor
fi acceptate.

Informaţii practice
Locul de desfăşurare :
Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu”
Perioada şi programul de desfăşurare :
17 – 28 iulie, de luni până vineri, între orele 9 şi 17
Publicul vizat :
copii între 6 şi 14 ani
Echipa de animatori :
animatori profesionişti români
Taxa de participare :
6 lei/zi pentru copil. Copiii vor primi 2 gustări pe zi, dimineaţa şi
după-amiaza, pregătite în condiţii de igienă conform normelor în vigoare.
Pentru masa de prânz, îşi vor aduce un sandviş de acasă.
Înscrieri :
- până în 7 iulie, în limita locurilor disponibile
- la secretariatul Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu”
- la Primăria Copşa Mică
Informaţii :
tel. 0744682883 (Fabiola Rusu)

