
„Biblioteca cu poveşti de leac pentru suflet de copil”
Proiect educa ionalț

“Poate că povestea este partea cea mai frumoasă a vieţii omeneşti…cu poveşti ne leagănă

lumea, cu poveşti ne adoarme…Ne trezim şi murim cu ele.”   Mihai Eminescu
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Argument:  

Poveştile terapeutice au darul vindecării, atât pentru copii cât şi pentru adulţi. Poveştile sunt

aproape de universul  copiilor,  aproape de lumea lor  magică.  Copiii  se  identifică inconştient  cu

anumite personaje, roluri, înţeleg firul întâmplărilor, fac conexiuni. Poveştile terapeutice se folosesc

în  procesul  terapeutic  atât  cu  adulţii,  cât  şi  cu  copiii.  Partea  valoroasă  este  că  ele  împiedică

rezistenţa care poate apărea, stimulează imaginaţia, creează posibilităţi de rezolvare, ajută în luarea

deciziilor într-un mod independent.

Prin  intermediul  poveştilor  terapeutice,  se  transmit  norme  şi  valori,  se  înlătură

comportamente indezirabile şi sunt utilizate pentru a trezi reacţii spontane fără a intra într-o analiză

prea profundă, care ar perturba capacitatea de adaptare la schimbare.

Scopul :
      Poveştile terapeutice ajută părinţii să răspundă aşteptărilor copilului legate de trăirile cotidiene,

uneori greu de gestionat: tristeţe, furie, anxietate, singurătate, lipsă de încredere în sine, sentimentul

de abandon etc.

Filiala  nr.  1  „Costache  Negri”,  le  propune  părin ilor  mijloace  informatice,  prin  care  să-iț

înso ească pe copii în descoperirea lumii emo iilor, să-i înve e să le recunoască, să le accepte i să leț ț ț ș

gestioneze.

Obiectivele proiectului:

- con tientizarea părin ilor asupra importan ei rolului educa iei prin lectură pentru a fi capabiliș ț ț ț

să- i ajute copiii;ș

- responsabilizarea părin ilor/tutorilor în vederea asistării copiilor în procesul de educare;ț

- transmiterea prin intermediul pove tilor, de informa ii care fac parte integrantă din procesul deș ț

implicare a copiilor în în elegerea acestora;ț

    - dezvoltarea aptitudinii de relaţionare în cadrul unui grup;

- consolidarea sănătă ii emoţionale a copilului odată cu fiecare poveste citităț ;

- întărirea legăturii dintre părinţi şi copii prin descoperirea lumii interioare prin fiecare poveste

şi reflexia unei umanităţi în continuă evoluţie;

-  implicarea bibliotecii  în diseminarea informa iei  de specialitate  de inută cu rol în educa iaț ț ț

membrilor comunită ii i îmbunătă irea rela iilor dintre părin i i copii;ț ș ț ț ț ș
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Grup ţintă:

Proiectul se adresează tuturor părin ilor actuali i viitori, utilizatori ai serviciilor bibliotecii.ț ș

Locul de desfăşurare a activităţii, durata i programul de desfă urare:ș ș

● În incinta Filialei nr. 1 “Costache Negri”

 În mediul online, pe pagina de facebook Filiala Nr. 1 „Costache   Negri  ”  .

 Desfă urarea proiectului: ș mai – decembrie 2022

Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului online:

resurse umane: bibliotecari, voluntari i al i colaboratori;ș ț

resurse materiale: căr i din gestiunea bibliotecii;ț

resurse de timp :  o zi/săptămână, pe parcursul derulării proiectului.

Concluzii:

Proiectul î i propune o abordare inovatoare a poveştii de seară prin participarea activă aș

copilului la lectură, ceea ce duce la îmbunătăţirea relaţiei părinte – copil. Subiectele poveştilor sunt

inspirate din viaţa de zi cu zi a copilului şi îi permit să-şi exprime emoţiile, sentimentele, temerile,

lipsa de încredere în sine sau de singurătate. Sfârşitul fiecărei povestiri este ales special pentru a-l

face să adoarmă liniştit pe aripi de poveste.
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https://www.facebook.com/BVAU-Filiala-nr2-Paul-P%C4%83lt%C4%83nea-Gala%C8%9Bi-Biblioteca-Municipal%C4%83-537902519608781/

