O CARTE, O POVESTE, UN COPIL!
- proiect online de promovare a lecturii
SECȚIA ÎMPRUMUT LA DOMICILIU PENTRU COPII

Argument
Cu prilejul manifestărilor dedicate împlinirii a 130 de ani de existență, Biblioteca Jude țeană
„V.A.Urechia”, Galați – Secția pentru Copii vă propune un nou proiect online de promovare a
lecturii.
În acest sens, vom colabora cu elevii clasei a II-a, ai Școlii Gimnaziale nr. 2, Barcea,
coordonați de Prof. înv. primar Nechifor Ionica.
Copii au realizat câte o carte, iar în luna noiembrie își vor prezenta online propria crea ție, pe
pagina de facebook Secția Copii – Clubul Curiosilor.
Acest proiect este o provocare și pentru alți copii, în sensul că așteptăm și alte înscrieri!

Regulament
Secția pentru Copii oferă posibilitatea celor mici să-și dezvolte abilitățile de comunicare și de
competiție. Copiii se vor înregistra cu prezentarea propriei cărți sau cu lecturarea unei povești sau
un fragment dintr-o poveste și vor trimite filmulețul pe messenger-ul paginii de Facebook: Sectia
Copii – Clubul Curioșilor sau pe e-mail sectiacopii2020@gmail.com. La sfârșitul lunii
noiembrie, înregistrarea cu cele mai multe vizualizări va fi declarată câștigătoare. Câștigătorul va fi
anunțat public, va primi o diplomă de excelență, o carte - surpriză și multe aplauze online!

Scop
Dezvoltarea și stimularea interesului pentru lectură de la cea mai fragedă vârstă.
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Obiective
• promovarea lecturii;
• dezvoltarea abilităților de comunicare.

Grup țintă
Copii cu vârsta de până la 14 ani.

Perioada desfășurării
9 noiembrie – 30 noiembrie 2020

Locul de desfășurare
În mediul online, pe pagina de Facebook: Secția Copii – Clubul Curioșilor.

Resurse folosite în derularea proiectului
• resurse umane: bibliotecari Secția copii, elevi, cadre didactice;
• resurse materiale: computer, telefon;
• resurse online: pagini web.

Concluzii
Proiectul își propune să dezvolte comunicarea online cu cititorii copii și să-i atragă la lectură prin
mijloace moderne de comunicare.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Pot fi solicitate de la Secţia Copii a Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia” Gala ți la telefon:
0236/411037/interior 128, pe pagina de Facebook Sectia Copii – Clubul Curioșilor sau prin email: sectiacopii2020@gmail.com.
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