Senatul Copiilor
1 iunie 2022
Nr.crt.

Parteneri

1

Ambasada Republicii
Finlanda

Activități
Joc tradițional finlandez Mölkky
Cărți pentru copii in limba romană scrise de
autori finlandezi
Boardgames finlandeze, Angry Birds
Cutia finlandeză / Baby Box (inovație socială
finlandeză)
Jocuri de colorat și activități
Broșuri, stegulețe, baloane
Dulciuri

2

Ambasada Republicii
Italiene
Institutul Italian de
Cultură

ȘORICELUL GERONIMO STILTON, „O MIE DE
MINUNĂȚII” - Prezentarea cărții în format ebook cu fișă de activități. O vânătoare de comori
dedicată frumuseților Italiei al cărei protagonist
este Geronimo Stilton – șoricelul-jurnalist cel
mai iubit de copiii din întreaga lume.
ITALY LAND OF WONDERS, JOC VIDEO
O adevărată călătorie în etape, peste mări și
munți, orașe și castele, tradiții și mituri ale
Italiei. Conceput pentru cei care cunosc deja
Italia, dar mai ales pentru cei care doresc să o
descopere - și poate să-și îmbunătățească
cunoștințele de limbă. Jocul poate funcționa și ca
un ghid de călătorie, datorită a 600 de texte pline
de povești și curiozități adunate într-un album.
BENZI DESENATE ÎN MUZEELE DIN ITALIA CU
FIȘĂ DE ACTIVITĂȚI.FUMETTI NEI MUSEI
51 de muzee italiene în 51 de benzi desenate:
aceasta este o serie editorială pentru a descoperi
muzeele din Italia, locuri cu adevărat vii în care
se întâmplă povești incredibile și unde nu totul
este așa cum pare.
Dulciuri Ferrero Rocher

3

Ambasada
Confederației
Elvețiene

Ambasada Elveţiei în parteneriat cu Directoratul
National de Securitate Cibernetică şi Asociaţia
Swiss Webacademy Sibiu vor lansa versiunea în
limba română a două broşuri de benzi desenate
intitulate
„Poveşti
cotidiene
digitale”
şi „Întâmplări de pe net”, destinate sensibilizării
şi conștientizării pericolelor din mediul online,
atât a copiilor, cât şi a adulţilor.
6 ateliere organizate de Asociaţia Swiss
Webacademy Sibiu cu durata de 15 min, din oră
în oră, începând cu ora 11.00. La fiecare atelier
vor participa câte 10 - 12 copii. Participanții vor
primi diplome şi cadouri.
Roata norocului – copiii vor câștiga diverse
premii înscrise pe roată
Cărţi, broşuri, materiale promotionale.

4

Directoratul Național Directoratul National de Securitate Cibernetică
de Securitate
va promova alături de Ambasada Elveţiei şi
Cibernetică
Asociaţia Swiss Webacademy Sibiu broşurile de
benzi desenate intitulate „Poveşti cotidiene
digitale” şi „Întâmplări de pe net” şi va desfăşura
activităţi de informare şi sensibilizare asupra
pericolelor din mediul online.
Materiale promoționale

5

Institutul Francez din Pliante, broșuri
Romania
Fișe activități
Cadouri pentru copiii care participă la activități
Tour Eiffel pentru fotografii

6

Ambasada Republicii
Moldova

Cărți pentru copii
Albume cu Republica Moldova
Dulciuri – Dulcinella

7

Ambasada Georgiei

Cărți pentru copii cu alfabetul Georgiei
Păpuși lucrate manual, costume georgiene,
instrumente muzicale
Mâncare tradițională

8

Ambasada Republicii
Coreea

Jocuri tradiționale coreene
Mic atelier de caligrafie coreeană
Cărți și materiale promoționale
Dulciuri și băuturi răcoritoare coreene

9

Ambasada Republicii
India

Pliante ”Ghidul Indiei pentru școlarul curios” –
însemne naționale, 6 jocuri ale copilăriei, detalii
despre Ambasadă
Joc de șah, joc Ludo
Insigne cu ”Incredible India”
monumente importante)

10

(imagini

cu

Ambasada Republicii Broșuri
Populare Bangladesh Produse tradiționale
Ceai tradițional

11

Ambasada Palestinei

2 activități de tip arts and crafts pentru copii, cu
tematică astronomică
Confecționarea unei rachete de hârtie
Realizarea de măști cu planete
Telescop profesional prin care vor fi realizate
observații la soare folosind un filtru solar
Prezentarea activității Școlii: cursuri de
astronomie pentru copii și adulți și sesiuni de
observații prin telescop

12

UNICEF

O roată a Drepturilor Copilului
Materiale speciale pentru copii, în română și
ucraineană
Un photo booth - pentru amintiri frumoase

13

Salvați Copiii

Mini-ateliere
legate
de
drepturile
și
responsabilitățile
copiilor
și
importanța
acestora. Copiii vor fi invitați să construiască o
lume ideală în care drepturile fiecărui copil sunt
respectate și, totodată, prioritare;
Mini-ateliere cu teme: “Exploratori digitali în
siguranță”, “Sănătatea prin ochii copiilor –
ateliere creative”, “Să fim prieteni – cultivăm
empatia”;
Jocuri și ateliere artistice în care copiii vor avea
prilejul să interacționeze, să-și exprime
creativitatea si umorul, într-o atmosferă plină de
dinamism și voie bună;
Sfaturi pentru părinți legate de dezvoltarea
armonioasă a copiilor și relația părinte/copil;
Vor participa cu peste 250 de copii incluși în
programele organizației, copii români, dar și
refugiați din Ucraina și din alte țări care se vor

bucura de activitățile organizate la Senat pe
parcursul zilei de 1 iunie.
14

Crucea Roșie
Română

Ora 10,30 – 13,30 – Inițiere în acordarea
primului ajutor medical de bază - prezentări
pentru grupuri de cel puțin 10 persoane –
conform programărilor. Durata unei sesiuni: 30
min. –
Zâmbete sănătoase! – prezentări si demonstrații
privind igiena orală – pentru copii cu vârste între
3- 9 ani, - Alimentație sănătoasă: Piramida
alimentară și Principii de bază. Concurs cu
premii – Adevăr sau provocare! - Educatie
pentru sănătate: igiena mâinilor, ABC-ul
vaccinării. Ora 13,30 – 17,00: Concurs cu premii:
Salvatorul zilei!

15
16

Info Point – Senat
Junior

Pliante
Liste inregistrare – tururi ghidate

Școala de astronomie 2 activități de tip arts and crafts pentru copii, cu
by Expertise Factory tematică astronomică
Confecționarea unei rachete de hârtie
Realizarea de măști cu planete
Telescop profesional prin care vor fi realizate
observații la soare folosind un filtru solar
Prezentarea activității Școlii: cursuri de
astronomie pentru copii și adulți și sesiuni de
observații prin telescop

17

Lotus Academy
Bucharest

Teatru mobil pentru copii
Jocuri interactive pentru copii și tematici
educative, animație personaje îndrăgite, face
painting, modelaj baloane, pictură pe figurine
din ipsos.

18

Agenția Națională
Antidrog

Stand cu materiale promoționale pentru copii
(legitimații voluntar junior, mingi, creioane și foi
de colorat, baloane, pliante cu informații pentru
copii și părinți), jocuri interactive cu copiii
(șotron, pălăria emoțiilor, colorat), ochelarii care
simulează starea în cazul consumului unor
stupefiante (doar în cazul tinerilor și al
părinților)

19

IGPR

Autospecială Ford protecția animalelor, un
laborator criminalistic, o autospecială Dacia

Duster, o autospecială Dacia Logan, un stand
prevenire

IGJR

Drill, 2 cupluri ecvestre, 2 cupluri canine, muzica
reprezentativă, 6 jandarmi îmbrăcați în ținută de
epocă, o autospecială AM7, o autospecială VW
T5, o autospecială Opel Vivaro, 1-2 motociclete,
barcă. De asemenea, vor avea un stand și
specialiști – 2 luptători antitero, un scafandru, un
parașutist, un alpinist, un pirotehnist/lunetist,
tehnică – antitero și ordine publică

IGPF

o autospecială Dacia Duster, o ambarcațiune
Arvor 215R, o autospecială cu termoviziune

IGSU

o motocicletă SMURD, o ambulanță SMURD tip
B, o ambulanță SMURD tip C, o autospecială de
stingere, o autospecială de transport personal și
victime multiple
1 elicopter EC 135

IGAv
20

Adăpostul Speranța

21

Teatru Evreiesc de
Stat

,Adăpostul Speranța” - primul și singurul centru
unde câinii comunitari sunt antrenați să devină
câini de terapie. Vor propune spre adopție câini
fără stăpân celor interesați.
Ora 11 :00 ,,Dacă vesel se trăiește” este un
spectacol de muzică și poezie, de care
copiii se pot bucura pentru a face lumea din jurul
lor mai bună și mai
frumoasă.
Copiii sunt cea mai valoroasă resursă a lumii şi
cea mai mare speranţă a
ei pentru viitor, iar recitalul susținut de artiștii
Teatrului Evreiesc
de Stat cu ocazia Zilei internaționale a copilului
sărbătorește copiii
și copilăria, construind pentru și împreună cu cei
mici cele mai
frumoase amintiri din copilărie.
În distribuție: Maia Morgenstern, Dorina
Păunescu, Lorena Luchian,

Cristina Cîrcei, Mihai Ciucă, Andrei Miercure,
Bianca Doija, Carla
Lifșin, Carolina Lifșin.
Cu participarea TES Orchestra
Durata spectacolului: o oră

