
                                          

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

ASOCIATIA 7 ARTE 

(ianuarie 2017 – decembrie 2017) 

 

16 ateliere smARTkid tematice GRATUITE, peste 200 de copii care ne-au trecut 

pragul, 10 scriitori invitati sa citeasca la 10 ateliere GRATUITE de lectură, sute de 

fise smARTkid rezolvate, zeci de articole de popularizare a educatiei prin cultura si 

a educatiei experientiale, o conferinta de parenting despre un subiect spinos, copii 

speciali si integrarea lor in scoli, un website nou si o pagina de facebook care a ajuns 

la peste 1300 de urmaritori, o campanie de promovare a cititului in randul copiilor, 

“Este smART sa citesti”,  un proiect co-finantat AFCN ș i ”O lună de lecturi 

suedeze” în parteneriat cu Ambasada Suediei sunt, pe scurt, proiectele realizate de 7 

ARTE în 2017.  

Asociaţia culturala 7 ARTE, cu sediul în (localitatea) BUCURESTI, str. BVD MIHAI BRAVU 

nr. 180 bloc 221, scara A, etaj 3, apartament 11, sectorul 2, înscrisa in Registrul Special al 

Asociatiilor cu nr 84 , din data de 25.06.2015, Tribunalul Bucuresti - Judecatoria Sectorului 2, 

avand codul fiscal nr. 34782408 din 16.07.2015, reprezentată de Lucan-Arjoca Livia cu funcţia 

de presedinte, este o organizatie non-guvernamentala, apolitica si non-profit creata cu scopul de 

a realiza si de a disemina programe culturale, educationale, de cercetare si promovare a culturii.  

Asociatia 7 ARTE sustine creatorii romani, reprezentanti ai tuturor artelor, si ii promoveaza in 

spatiul public drept modele si lideri de opinie.  

Asociatia 7 ARTE este initiatorul programului de educatie experientiala prin cultura smARTkid, 

inceput in luna septembrie 2015, la o luna de la infiintarea Asociatiei. Acesta este programul 

principal al Asociatiei si toate activitatile Asociatiei din 2017 s-au concentrat pe dezvoltarea 

acestui program.  

 

ACTIVITĂȚ I 2017 

În perioada ianuarie 2017 - decembrie 2017 au avut loc 16 ateliere ateliere smARTKID tematice, 

care pot fi vizualizate si online, in istoricul paginii noastre de FACEBOOK:  



 

SEPT1 6 Gratuit. Atelier de lectura smARTkid cu Andra Rotaru 

SEPT 9 Lansare. 10 scriitori contemporani citesc pentru smARTkid 

AUG 5            Atelier smARTkid de joaca in curte - 4-8 ani 

IUL  29 Atelier smARTkid de joaca in curte - 4-8 ani 

IUN  25  Despre vacanţă, prietenie şi despre copiii noştri speciali   

IUN  14 Lansare Fabulafia 

IUN  1         Teatru radiofonic: Domnul de ciocolată de Sînziana Popescu 

MAI 20 Atelier de lectură smARTkid - "Tătănuş Pipăruş, câinele fantomă"  

MAI  6          Ateliere de comunicare pentru copii, 6-9 ani 

MAI   4       Atelier de lectură. Scriitorul Caryl Ferey, invitat special 

APR 22     Ateliere de comunicare pentru copii, 6-9 ani 

APR 1        Ateliere de comunicare pentru copii, 6-9 ani 

MART29 Micul librar #2 

MART18 Ateliere de comunicare pentru copii, 6-9 ani 

IAN 29 Atelier de lectură smARTkid - "Tătănuş Pipăruş, câinele fantomă" 

IAN22         Atelier smARTkid - ne jucam cu mâncarea 

Din punct de vedere vizual, toate atelierele au beneficiat de vizualuri realizate profesionist, 

exemple mai jos: 



 

 

 

 

 



 

 

Website-ul 7 ARTE a fost refacut, la fel si textele de prezentare �. Acum ne putem lauda cu o 

interfata prietenoasa si pe mobil. 

 

 



 

UN PROIECT CO-FINANTAT AFCN 

 

In 2017, ASOCIATIA 7 ARTE a castigat cu proiectul „10 scriitori contemporani citesc pentru 

smARTKid”, finantare nerambursabila din partea ADMINISTRATIEI FONDULUI 

CULTURAL NATIONAL. Proiectul declarat castigator de Administratia Fondului Cultural 

National (AFCN) la categoria EDUCAȚ IE PRIN CULTURĂ, sesiunea I, 2017 s-a clasat pe 

locul 7. La concurs au participat 59 de proiecte. Au câştigat 18 . 

Prezentare proiect: 

Proiectul de educaț ie prin cultură “Ateliere de lectura SmARTkid cu scriitori contemporani” 

înseamnă 10 ateleire de lectură ș i 10 scriitori contemporani care citesc copiilor.  

Proiectul a fost destinat copiilor cu vârste între 6 ș i 12 ani. În lunile septembrie, octombrie si 

noiembrie, în weekend, câte un scriitor contemporan, 10 scriitori contemporani în total, au 

susț inut ateliere de lectură alături de trainerii Asociaț iei 7 ARTE.  

În calitate de invitaț i, scriitorii le-au citit copiilor, le-au răspun la întrebări, au stimulat 

discuț iile libere ș i au ajutat la desfăș urarea activităț ilor, sub coordonarea trainerilor 

Asociatiei 7 ARTE.  

Scriitorii invitaț i în proiect au fost: CIPRIAN MACEŞARU, CRMEN TIDERLE, ANDRA 

ROTARU, MIHAELA COSESCU, DAN MIRCEA CIPARIU, VLADIMIR DRAGHIA, 

IOANA NICOLAE, ADELA CHIRICA, ANDREI CRACIUN, LAVINIA BRANISTE. 



Participarea la ateliere a fost GRATUITĂ.  







 





 

 







 

Iata mai jos cateva dintre actiunile si materialele produse in cadrul proiectului: 

- Eveniment de lansare care a avut loc in spatiul de evenimente, totodata si galerie de arta, 

KALEIDOSKOPE BOOK. AREST. Au participat o parte dintre scriitorii invitati in 



proiect, bloggeri de parenting, parinti si copii care au mai venit la atelierele smARTkid. 

 

 



 
 

 
 

 

- Pentru campanie de promovare a cititului in randul copiilor, cu bannere pe canalele de 

socializare si semn de carte: cu mesajul ESTE SMART SA CITESTI ! 

 



 



 
- Mape si cartoline 

 
 



 
 

 

 

DOUA PROIECTE `ALTFEL` 

1.  SMARTKID SERBEAZA ZIUA MEDIULUI – iunie 2017 

Maraton de ateliere de educatie 

ecologica si de reciclare creativa pentru 

peste 200 de copii care au serbat ZIUA 

MEDIULUI in GRADINA BOTANICA 

din BUCURESTI alaturi de smARTkid 

si Asociatia VIITOR PLUS, in aer liber, 

in data de 5 iunie 2017.  

Am pictat peste 200 de tricouri, am 

desenat peste 250 de buburuze si am 

sustinut un maraton de ateliere 

educative despre circuitul apei in natura, 

pe durata intregii zile de 5 iunie.  

 



 

 

2. CONFERINTA `Despre scoala si despre copiii nostri speciali` 

Mini-conferinţă pentru părinţi şi atelier smARTkid adresat copiilor cu Adele Chirica, 

preşedinte Asociaţia pentru Dravet şi alte epilepsii rare, Ioana Marinescu, blogger 

Neacsu Teodora, învăţător, ciclul primar, Colegiul Naţional de Muzică Geroge Enescu 

Iulia Stoian, psihoterapeut, consultant Analiza Aplicată a Comportamentului, preşedinte 

Asociaţia ON Institute. 

 

 
 

S-a discutat despre provocările pe care le aduce în viaţa copiilor nostri şi a noastră mediul 

şcolar. 

– Cum pot să-mi ajut copilul să dezvolte relaţii frumoase de colegialitate la şcoală 

– Cum învăţăm un copil tipic să interacţioneze cu un copil special? 

– Cum să colaborăm, părinț ii de copii tipici ș i părinț ii de copii speciali, pentru ca ș i 

cei mici să ne urmeze exemplul? 



– Cum ajut copilul să nu fie victima bullyingului şi ce pot să fac pentru copilul meu dacă 

s-a transformat într-un bully (agresor)? 

– Ce putem cere ș colii ș i ce putem face noi înș ine pentru a nu încălca drepturi ș i 

libertăț i fundamentale, pentru a nu răni ș i a nu discrimina? 

– Ce exemple din alte sisteme de învăţământ ne-ar putea fi un model? 

 

Un atelier smARTkid pentru copii a avut loc în paralel cu mini-conferinţa adresată 

părinţilor. Evenimentul s-a adresat părinţilor care au copii în ciclul primar, clasele I-IV. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



O LUNĂ DE LECTURI SUEDEZE 

 

„O lună de lecture suedeze”, proiect 

finanț at integral de Ambasada Suediei la 

Bucureș ti, cu susț inere din partea IKEA 

ROMANIA si a librariei Cărtureș ti Verona 

a fost e experienț ă valoroasă pentru peste 

100 de copii care au invăț at de la trainerii 

noș tri informaț ii interesante despre 

Suedia, literatura suedeză ș i au citit la 

ș tafetă cărț i scrise ș i ilustrate de autori 

suedezi.  

Concept ateliere smARTkid –  O lună de 

lecturi suedeze. 

4 ateliere de lectura, grupa de varsta 5-10 

ani, desfasurate sambata, de la ora 11,30 in 

Mansarda Carturesti Verona.  

Durata fiecarui atelier: 2 ore 

Loc: Mansarda Carturesti Verona 

Calendar desfasurare: 7 octombrie, 14 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie 



Participanti:  la primele doua ateliere au venit, in medie, 20 de copii per atelier, dar la ultimele 

două ateliere au participat în jur de 30 de copii per atelier �.   

Atelierele au fost promovate prin eveniment facebook, comunicate de presa si postari pe pagina 

de facebook smARTkid.  

Eveniment facebook: https://www.facebook.com/events/298235017342460/  

Fotografii 

Primul atelier: 

https://www.facebook.com/atelieresmartkid/posts/1609631702391887 

https://www.facebook.com/atelieresmartkid/posts/1609641392390918 

Al doilea atelier: 

https://www.facebook.com/atelieresmartkid/po

sts/1615749841780073 

Al treilea atelier: 

 

Al partrulea atelier:  

https://www.facebook.com/atelieresmartkid/po

sts/1628788153809575 

 

OBIECTIVELE  7 ARTE PE TERMEN SCURT 

Obiectivele Asociatiei 7 ARTE (pe termen scurt ,  2018-2019) sunt: 

1. Să dezvolte proiectul cu scriitori contemporani care citesc copiilor atfel încat:  

• să stimuleze scolarii mici (6-12 ani) sa citeasca, sa inteleaga si sa exploreze textul scris, sa-si 

dezvolte imaginatia, sa empatizeze cu personajele, sa faca asocieri cu lumea reala, sa inteleaga 

concepte si sa invete sa sintetizeze. In aceasta etapa de dezvoltare se creeaza obisnuintele de 

lectura si se poate stimula in mod eficient interesul lor pentru lectura si pentru cartea ca obiect. 

• sa dezvolte proiectul de lectura cu scriitori contemporani, atragand personalitati din lumea 

literara care sa dialogheze cu cei mici pentru a-i incuraja sa citeasca  

• sa sustina autorii contemporani de literatura prin promovarea catre publicul tanar  

https://www.facebook.com/events/298235017342460/
https://www.facebook.com/atelieresmartkid/posts/1609631702391887
https://www.facebook.com/atelieresmartkid/posts/1609641392390918
https://www.facebook.com/atelieresmartkid/posts/1615749841780073
https://www.facebook.com/atelieresmartkid/posts/1615749841780073
https://www.facebook.com/atelieresmartkid/posts/1628788153809575
https://www.facebook.com/atelieresmartkid/posts/1628788153809575


• sa ofere scriitorilor onorarii pentru prestatia lor in cadrul atelierelor pentru a le incuraja 

prezenta in spatiul public si creatia artistica 

2. Să obț ină finanț ări pentru proiecte care vizează educaț ia civică a copiilor si 

adolescentilor. 

3. Să acceseze sponsori si finatari pentru proiectele aflate in desfasurare.  

4. Să dezvolte parteneriate media 

5. Să dezvolte zona de blog de pe site-ul 7 ARTE cu articole destinate educatiei si culturii.  

 

 

Vă mulț umim! 

 

Livia Lucan-Arjoca 

Preș edinte 7 ARTE 

https://www.facebook.com/atelieresmartkid/ 

www.7arte.org 

 

 

https://www.facebook.com/atelieresmartkid/

