PROIECT IMPLEMENTAT DE:
YOUNG PROFESSIONALS CLUB

PROIECTUL PRO KIDS ACADEMY
Este un proiect al YPC, prin care asociaţia împreună cu partenerii săi, doreşte să îşi aduca aportul în
societate prin realizarea unei schimbări pozitive în atitudinea şi viaţa copiilor din grădinite, cu impact pozitiv
în societatea românească.
Sistemul de educaţie românesc, chiar şi la nivel de grădiniţa şi clase primare se concentrează
excesiv pe invăţare fără experimentare, model care nu este eficient, iar informaţiile nu se sedimenteaza.
Acest tip de educaţie non-formală propus prin PRO KIDS ACADEMY, prin asocierea cu imagini vizuale,
auditive şi experimentare este mult mai eficient şi în acelaşi timp mult mai plăcut pentru copii.
Obiectivele proiectului PRO KIDS ACADEMY
- Dezvoltarea personalităţii, a încrederii în sine şi stimularea lucrului în echipă pentru participanţi;
- Deprinderea obişnuinţei de a învăta şi a acumula cunoştinte noi pentru copiii din grupul ţintă, prin
asocierea cu ceva disctractiv şi care vine in mod natural;
- Stimularea sentimentului de apartenenţă la comunitate pentru copiii din grupul ţintă
- Promovarea importanţei educării copiilor prin metode participative.

Desfăşurarea
proiectului
PRO KIDS ACADEMY
I. Cursuri de dezvoltare a
creativităţii, relaţionării şi
încrederii în sine: (4 zile)
Dans şi muzică
Workshopuri despre prietenie şi
încredere,
Ateliere de creaţie
Scenetă teatru
Precum şi jocuri, activităţi sportive,
şi invitaţi speciali.

II. Partea practică:
implementarea unui mic
proiect social:
(1 zi)

Prin acţiunea de ecologizare
dorim să le stimulăm copiilor
sentimentul de apartenenţă la
comunitate, chiar dacă sunt
foarte mici.

III. Funshop de film-making
(2 zile)
VIS-ACŢIUNE-MOTOR!
Copiii vor fi stimulați să își imagineze
ce personaj le-ar plăcea să
întruchipeze, apoi vor fi ajutați să își
creeze costume sau accesorii pentru a
putea interpreta personajul, urmând
ca, în final, să fie implicați într-o
filmare în care vor avea ocazia să
interpreteze rolul visat, alături de alți
copii.
Pentru această etapă, echipa YPC va
lucra cu profesioniști în domeniul
teatru și film. Ca rol practic,
experiența le va demonstra că pentru
a ajunge cine își doresc trebuie să se
implice activ.

Beneficii şi impact:
Participanţi:
Participarea la activităţile proiectului
îşi va pune amprenta asupra dezvoltării
personale, sociale, emotionle si fizice,
precum şi a încrederii în sine a copiilor.
Dezvoltarea
sentimentului
de
apartenenţă la comunitate
Părinţi :
Efectul indirect al programului va fi o
mai bună comunicare a părinţilor cu
copiii lor.
Poate cel mai mare beneficiu pentru
părinţii copiilor participanţi în proiect
este satisfacţia incomensurabilă de a-şi
vedea copiii veseli şi plini de viaţă
Societatea:
Impactul asupra comunităţii se va
realiza prin tragerea semnalului de
alarmă asupra importanţei educării
copiilor prin metode participative.
PRO KIDS CLUB
PRO KIDS CLUB este un CLUB al
tuturor „absolvenţilor” PRO KIDS
ACADEMY , în care copiii ţin legătura
unii cu ceilalţi, se întâlnesc o dată pe
lună cu ocazia unei petreceri şi
bineînţeles se leaga prietenii!

Activităţi desfăşurate
Terapie prin dans cu Irina
Primul workshop deşi se numeşte dans,
nu are elemente clasice de dans ci a
constat mai mult în cunoaşterea
propriului corp, să învăţăm să îl ascultăm
şi să nu îl suprasolicităm când nu e cazulsă ne împrietenim cu el.

Workshop Prietenie şi Încredere cu Alina
Distracţie. Încredere. Culori.
. Bucurie.Prietenie.
Râsete. Poveşti. Prieteni. Cuvinte. Priviri.!!!!
Hai alături de noi la joacă şi bucură-te de copilarie!
În workshopul de prietenie şi încredere, prin
joculeţe, se pune accent pe importanţa acestor
valori. Copiii realizează diverse colaje cu
simbolurile prieteniei şi învaţă ce înseamnă
încrederea. Procesul este unul dinamic, interactiv,
plin de joacă şi râsete, cu muzică vioaie şi
dedicată copiilor.

Teatru de păpuşi cu Cristina
Teatrul de papuşi este o activitate
creativă care le permite copiilor să
manevreze păpuşile şi să-şi
exprime sentimentele.

Proiecţelelul social cu echipa
Young Professionals Club
Prin acţiunea de ecologizare a parcului
dorim să le stimulam sentimentul de
apartenenţă la comunitate, chiar dacă
sunt foarte mici. Toată lumea a avut
mănuşi şi saci menajeri. Ne-am împărţit
pe echipe, fiecare echipă având cel puţin
un voluntar în componenţă şi am făcut un
mic concurs pe tema cine strânge cea mai
mare cantitate de gunoaie.

Echipa
IRINA TEPURU
Irina este psihoterapeut in psihoterapii scurte, centrate pe solutii, recunoscut
de Colegiul Psihologilor din Romania. . A facut master in Consiliere si Psihoterapie
Cognitiv Comportamentala si in Psihoterapie Analitica.
A lucrat in Protectia Copilului, a colaborat cu numeroase fundatii in proiecte
sociale, a fost implicata in team-building cu ING Asigurari, Fujitsu Siemens, MBA din
cadrul ASE etc. Lucreaza foarte mult in cabinet cu tineri, copii si familii.
S-a specializat in art-terapie si dans-terapie in Tenerife, in Franta si in
Romania cu un fomator german
Mesaj pentru participanti: "Cresterea inseamna impacarea ta cu lumea dar si
armonizarea fatetelor tale interioare. Unitatea corp-minte-suflet este vitala pentru un
om evoluat."
ALINA TĂNASE
Alina Tanase este fondator si manager al firmei www.360tour.ro, ce ofera servicii
de tururi virtuale, webdesign si promovare online clientilor din peste 15 domenii.
In paralel este manager de vanzari la o firma specializata pe resurse umane, recrutare si
training.
De cand a terminat Facultatea de Comunicare si Relatii Publice a sustinut zeci de
training-uri si team-building-uri, in diferite arii de expertiza, fiind trainer acreditat de catre
Ministerul Muncii si Codecs.
In paralel cu viata profesionala, este o impatimita dupa calatorii, vizitand in 5 ani
peste 30 de tari si locuind pe coasta de est a Americii, Europa si Hawaii.
Motto-ul care ii da energia si optimismul unic este: „Totul este posibil."
Deschisa catre CSR, filantropie, proiecte pentru copii si tineri defavorizati, motivatie si curaj in
viata, Alina este permanent deschisa catre proiecte noi, inovatoare si care sa ofere un plus
valoare societatii.

Dragoş Barbălată

Andreea Acxinte

Organizatori

Voluntari
Cristina Căluţ

Irina Botnari

Carolina Haită

Parteneri

