„CITEȘTE-MI 100 DE POVEȘTI!” – PROGRAM NAȚIONAL PENTRU
ÎNCURAJAREA LECTURII ÎN FAMILIE ȘI ÎN GRĂDINIȚĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI, prin structurile
acesteia, Grădinița cu Program Normal Nr.2, Grădinița cu Program Normal Nr.3 și
Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 participă la activitățile PROGRAMULUI
NAȚIONAL „CITEȘTE-MI 100 DE POVEȘTI!” inițiat de Asociația OvidiuRo.
Este un program în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și cu
Ministerul Culturii, sub egida proiectului „România Educată”, derulat de Administrația
Prezidențială
Programului național „Citește-mi 100 de povești!”
își propune să
stimuleze lectura în rândul copiilor, atât în grădinițe, cât și în familie. Copiii vor
avea oportunitatea de a participa la ateliere de lectură și de a-și dezvolta atenția,
vocabularul, imaginația și mai ales motivația pentru învățare. Programul contribuie
așadar, în mod direct, la dezvoltarea literației și a unor obiceiuri de lectură care
favorizează procesul de învățare și de alfabetizare funcțională, în special pentru
copiii din familiile defavorizate și izolate cultural.
Obiectivul programului este ca, în următorii cinci ani, toate grădinițele
publice din România să devină Grădinițe Bibliotecă, adevărate insule de lectură
și cultură pentru copii. Pentru ca o grădiniță să primească acest statut, directorul
acesteia va dezvolta și va implementa, alături de echipa sa de profesori de
învățământ preșcolar, un plan anual de lectură dedicat copiilor, cu sesiuni
săptămânale de lectură, cu invitați care să le citească celor mici. OvidiuRo va oferi
cadrelor didactice sesiuni de formare centrate pe literație, punând accent pe
modalitatea de a le citi copiilor, de a le capta atenția și de a le stimula curiozitatea.
Grădinițele vor fi dotate cu un important fond de carte tipărită și în format digital, iar
copiii vor primi cărți pentru acasă, pentru a încuraja lectura în familie.
La nivelul Școlii Gimnaziale Nr.2, orașul Boldești-Scăeni echipa de
implementare a programului este formată din: prof. Ghiță Marcela – director,
profesor învățământ preșcolar Roman Ioana – coordonator, profesor învățământ
preșcolar Bucuroiu Claudia, profesor învățământ preșcolar Vlaicu Roxana, profesor
învățământ preșcolar Popa Adriana, profesor învățământ preșcolar Nae Andra,
profesor învățământ preșcolar Mareș Andreea, profesor învățământ preșcolar Andrei
Mihaela.
Membrii echipei de implementare au participat la toate sesiunile de informare
și formare online din cadrul proiectului, au realizat planul anual de lectură și
desfășoară săptămânal activități specifice proiectului.

CALENDAR ACTIVITĂȚI 2020-2021

CITEȘTE-MI 100 DE POVEȘTI!
Ianuarie





Lansare program
Sesiune de instruire cu directorii pentru realizarea planurilor anuale pentru
încurajarea lecturii în grădiniță și în familie începând de la naștere
Primul atelier lunar de lectură pentru profesori și alți specialiști din
domeniul educației și al protecției copilului
Primele ateliere de lectură pentru părinți și copii

Februarie-Iunie





Ateliere lunare de lectură pentru profesori și alți specialiști
Distribuire resurse
Ateliere de lectură pentru copii și părinți
Ateliere-eveniment de lectură pentru copii și părinți

Iulie-August




Ateliere Șotron de Vară de lectură și STEAM
Analiză de impact & revizuire design
Ateliere de lectură pentru copii și părinți

Septembrie-Decembrie




Ateliere lunare de lectură pentru profesori și alți specialiști din domeniul
educației și protecției copilului
Ateliere de lectură pentru copii și părinți
Relansare proiect (an 2) și înscriere directori (alți 1000/an)

https://www.ovid.ro/citeste-mi-100-de-povesti/

