Alba ca Zapada danseaza in Panciu-Copiii de la Centrul Educational “Pinochio” prezinta o
piesa de teatru

Panciu, 26 august 2009. Copiii de la Centrul
Educational “Pinochio” gestionat de Asociatia “Rom
Pentru Rom” Panciu, vor desfasura in data de 28 august
2009, la ora 16.30, la Casa de Cultura a orasului
Panciu, piesa de teatru “Alba ca Zapada” realizata in
cadrul proiectului “Educatia Face Diferenta”, proiect
finantat de Consiliul Judetean Vrancea.
Copiii au muncit foarte mult pentru pregatirea acestui spectacol, doarece toate materialele
necesare pentru decor si fundal au fost facute de ei isisi in timpul activitatilor manuale si de
desen. Aceasta piesa a fost aleasa pentru cel de-al treilea obiectiv al proiectului (Sensibilizarea
si implicarea comunitatii locale in incurajarea copiilor pentru dezvoltarea abilitatilor creative).
Am ales “Alba ca Zapada” deoarece are un numar mare de personaje, si astfel pot participa toti
copiii. Am ales teatrul deoarece prin teatru se pot cuprinde mai multe forme ale educatiei. Copiii
au reusit sa deprinda notiuni despre: cum se lucreaza in echipa, faptul ca trebuie sa isi respecte
interlocutorul, si-au perfectionat dictia iar pentru copiii care nu stiu sa citeasca, doamna i-a
invatat rolurile facand foarte multe repetitii cu fiecare, astfel au facut un exercitiu pentru
memorie. Pentru a avea un impact mai mare asupra publicului si pentru a aduce pe scena mai
multi copii am dat si roluri de copaci sau animale. Introducand si dansul, copiii au invatat sa se
miste la stanga sau la dreapta sincronizandu-se cu ceilalti si avand o tinuta corporala adecvata.
I-am implicat si pe baietii mai mari, care vor fi sufleori si vor avea grija sa se pastreze linistea in
culise.
Dorim sa multumim tuturor partenerilor proiectului “Educatia Face Diferenta” pentru tot
sprijinul acordat, in special Consiliului Judetean Vrancea care a finantat acest proiect si
Primariei Panciu si Casei de Cultura care ne-a oferit spatiu pentru spectacol si repetitii.
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