
„Curiozită i în lumea copiilor”ț
Proiect educa ional online ț

derulat de Filiala Nr. 1 "Costache Negri"- Biblioteca Municipală Pentru Copii, în colaborare cu Funda iaț

„Andreiana Juventus”

     “Există multe răspunsuri mai bune decât a-l face pe copil să simtă că prin a pune întrebări
profunde comite o gafă socială. Dacă avem o idee despre care ar fi răspunsul, putem încerca să îi
explicăm. Chiar şi o încercare incompletă reprezintă o reasigurare şi o încurajare. Dacă nu avem
nici o idee despre răspuns putem folosi enciclopedia.  Dacă nu deţinem o enciclopedie,  putem
duce copilul la bibliotecă.  Sau am putea spune: "Nu ştiu răspunsul. Poate că nimeni nu ştie.
Poate când vei creşte mare, tu vei fi prima persoană care o să afle." (Carl Sagan)

     Argument

      Curiozitatea, cea mai nobilă trăsătură a motiva iei umane, combină imagina ia, munca creativăț ț

i inova ia, fiind esen ială în studiul aten iei.ș ț ț ț

      Filosoful i psihologul William James a numit curiozitatea drept ș “impulsul spre o cunoa tereș

mai bună”, ceea ce înseamnă că ilustrează dorin a de a în elege. El a remarcat la copii că tocmaiț ț

curiozitatea îi orientează către obiecte noi i cuno tin e noi.ș ș ț

       Din momentul na terii copiii sunt atra i de lucruri noi, vor să exploreze i să facă descopeririș ș ș

i să găsească explica ii unor fenomene care le trezesc sentimente de admira ie sau indignare. A aș ț ț ș

apar marile întrebări ale tuturor copiilor curio i,ș

iar o persoană foarte curioasă, va fi o persoană foarte motivată. Copiii pun mereu atât de multe

întrebări tocmai pentru că percep foarte bine acest caracter misterios i pentru că sunt fascina i deș ț

tot ceea ce există în jurul lor. Acestă dorin ă de cunoa tere este una dintre cele mai încântătoareț ș

caracteristici umane i trebuie să avem grijă de ea ca de  cea mai pre ioasă comoară. Cunoa tereaș ț ș

planetei Terra cu oceanele, de erturile i înaltele ei lan uri muntoase, cunoa terea vie ii păsărilor, aș ș ț ș ț

copacilor, din preistoric i până în prezent, ne face să con tietizăm importan a enormă pe care o auș ș ț

pentru noi.

  

   Scop

      Prin acest proiect ne propunem să stimulăm inteligen a si curiozitatea copiilor, să între inemț ț

procesul de învă are i dezvoltare, să descopere lumea care ne înconjoară, să dezlege mistere i săț ș ș

î i explice fenomene.ș  
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  Obiective

 Stimularea i satisfacerea curiozită ii copiilorș ț

 Explicarea i în elegerea lumii înconjurătoare ș ț

 Dezvoltarea capacită ii de a în elege ț ț

 Promovarea lecturii i enciclopediilor în rândul cititorilor biblioteciiș

Grupul intăț

      Grupul intă este format din utilizatorii re elelor de socializare actuali i poten iali, cu vârstaț ț ș ț

cuprinsă între 8 – 25 ani.

Perioada de desfă urareș : februarie 2021 – iulie 2021

Locul de dăsfă urare ș

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

Municipală pentru Copii Gala i.ț

Resurse ce vor fi utilizate în cadrul proiectului 

• resurse umane: utilizatorii activi i poten iali, bibliotecariș ț

• resurse materiale: cărţi, mediul virtual, imprimantă, hârtie, computer.

Concluzii:

       Mediul înconjurător îi dă copilului posibilitatea de a veni mereu în contact cu ceva nou pentru

el, de a descoperi lucruri care îi stârnesc curiozitatea, dorin a de a în elege i de a cunoa te maiț ț ș ș

bine.

        Ne propunem să aducem în aten ia cititorilor date i informa ii care să le ridice nivelulț ș ț

educativ.  Curiozitatea ne determină să învăţăm lucruri  noi şi de aceea cultivarea ei este foarte

importantă în procesul educaţiei copiilor.
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