Acțiune de voluntariat la Căminul nr. 1 Câmpulung

Vă informăm că în data de 28 martie 2016, ora 10.30 va avea loc la Căminul nr. 1 din
Câmpulung, activitatea de voluntariat intitulată ”Cartea – comoară pentru suflet” la care vor
participa cadre didactice de la Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Științe economice din
Câmpulung.
Ritmul tot mai accelerat de evoluţie a lumii contemporane şi al acumulării progresive de
informaţii a pus amprenta asupra preocupărilor şi modului de viaţă al familiei de azi. „Oamenii
ocupaţi” s-au îndepărtat de lumea cărţilor, iar televizorul, calculatorul, internetul au devenit
pentru ei cele mai importante surse de informaţie, făcând tot mai rar sau deloc „gestul” de a citi o
carte, de a intra într-o bibliotecă, într-o librărie, de a-şi construi o bibliotecă proprie.
Activitatea de voluntariat pe care dorim să o desfășurăm în această lună , reprezintă o
încercare de a repune în drepturi „cartea ” şi „biblioteca”, de a le aduce în atenţia copiilor şi de a
contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare, un izvor de cunoaştere şi visare fără
de egal! Acțiunea promovează conduita pozitivă a copilului spre literatură.
Obiectivele activității de voluntariat, de la Căminul nr .1 ”Sfânta Marina” Câmpulung –
grupa mare sunt următoarele:


stimularea gustului pentru lectură;



apropierea copiilor preşcolari de carte şi de cuvântul scris;



formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte;



familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere;



îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris;



cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea sau păstrarea cărţilor;



stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale.
În prima parte a activității de voluntariat, copiii vor desena pe o fișă individuală de lucru

personajul preferat dintr-o poveste auzită la grădiniță sau citită de către părinți iar lucrarile vor fi
expuse pe un panou, în cadrul grădiniței.
În partea a doua a acestei acțiuni, copiii însoțiți de către cadrele didactice voluntare și de
către doamnele educatoare, vor vizita Biblioteca Ion Barbu din orașul Campulung, în scopul
conștientizării importanței pe care o au cărțile pentru oameni.

