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Ce poți face cu o poveste - atelier de lectură
- proiect educațional „Citeşte! Numai citind mereu, creierul tău va deveni
un laborator nesfârşit de idei şi imaginaţii. "
– Mihai Eminescu”

Argument
Lectura poate fi un moment distractiv și imaginativ pentru copii, care le deschide porțile
către tot felul de lumi noi pentru ei.
Cărțile ne ajută să înțelegem viața din mai multe perspective, să visăm, să ne cunoaștem sau
să ne transpunem in lumi fictive, planuri de basm care ne amintesc ce frumos este să fii copil si să
nu ai griji cotidiene.
„Ce poți face cu o poveste - atelier de lectură” este un proiect inițiat de Compartimentul
Împrumut la Domiciliu pentru Copii și care prin lectură contribuie la dezvoltarea atitudinii de
relaționare a copiilor cu ei înșiși și cu ceilalți; însușirea unor instrumente de investigare, analiză și
valorizare a conținuturilor; dezvoltă abilitatea de a comunica, de a citi cursiv, și fluent, cu intonație,
de a interpreta un rol, putând apoi memora si sintetiza un text.
Lectura joacă un rol important în viața tuturor, și fie că vrem să recunoaștem sau nu, oameni
devenim doar atunci când avem suficiente informații. Încă din școala primară începem să ne
intersectăm cu popularele carți, unele pe placul nostru, altele pe care le respingem total. Totuși,

1

ajungem să apreciem cu adevărat și să iubim lectura abia în momentul în care ajungem să avem
libertatea de a alege singuri ceea ce ni se potrivește, ceea ce simțim să citim.

Scopul
Proiectul de față are ca scop încurajarea și stimularea interesului copiilor pentru lectură prin
intermediul

căruia

vor

descoperi

diverse

modalități

de

abordare

a

unui

text;

abilitatea de a comunica, de a citi cursiv, și fluent, cu intonație, de a interpreta un rol, putând apoi
memora si sintetiza un text. Prin acest atelier dezvoltăm latura socială a copiilor și îi încurajăm să
interacționeze unii cu alții.
Indiferent dacă copilul abia începe să învețe să citească sau dacă este fluent, putem juca un
rol important în a-l menține interesat de cărți. Aflam ce îl interesează, il ajutam să descopere cărți
care să fie atrăgătoare și distractive și petrecem timpul citind cărțile împreună.
Proiectul acesta are rolul de a cultiva interesul copiilor pentru bibliotecă.

Descrierea activităților
Desfășurarea „Ce poți face cu o poveste - atelier de lectură” presupune proiectarea
etapizată a activităților și a acțiunilor concrete din partea bibliotecarului. În acest scop, bibliotecarul
va trebui: să identifice o listă de cărți pentru lectură raportată la activități de dezvoltare a
competenței de lectură; să-i motiveze și să-i mobilizeze pe aceștia să citească; să propună un model
de prezentare a cărților citite, să analizeze feedbackul și să-și exprime părerea, să intervină și să
aprecieze.
Fiecare atelier are un generic şi în cadrul atelierului nu ne limităm numai la lectura de carte,
organizăm citire pe roluri, dezvoltăm interacțiuni prin intermediul cărora copiii îşi împărtăşesc din
experienţele lor de lucru cu cartea, emoţiile pe care le-au trăit pe parcursul lecturii și motivul
alegerii cărților.
19 Iulie

Atelierul nr. 1

Bucuria lecturii

26 Iulie

Atelierul nr. 2

Magia cărților

2 August

Atelierul nr. 3

Biblioteca distractivă

9 August

Atelierul nr. 4

Zâmbete și cărți

16 August

Atelierul nr. 5

Ce poți face cu o poveste

23 August

Atelierul nr. 6

Lecturi alternative

30 August

Atelierul nr. 7

De ce e important să citim împreună
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Obiectivele
 promovarea colecțiilor din Compartimentul Împrumut la Domiciliu pentru Copii
 educarea și cultivarea cititorului activ (preșcolar, elev, preadolescent)
 îmbunătățirea comunicării orale și stimularea interesului pentru lectura activă

Grup țintă
Copii cu vârsta între 5 și 10 ani

Perioada desfășurării
- săptămânal, în fiecare zi de marți, orele 11 – 12
- perioada 19 iulie – 30 august 2022

Locul de desfășurare
Biblioteca Jud. ”V.A. Urechia”, Sala Multimedia

Resurse folosite în derularea proiectului
 resurse umane: bibliotecari
 resurse materiale: fotolii puf, cărți

Concluzii
„Ce poți face cu o poveste - atelier de lectură” vine ca o întărire a spuselor că o lectură
bună la vremea potrivită poate fi decisivă, poate determina și profila destinul omului. La fel cum
oamenii creează cărți, cărțile creează oameni.
Responsabil proiect:
Barcan Camelia

Avizat,
Şef Serviciu Relaţii cu Publicul,
Diaconeasa Florina
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