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Scoala de Cuvinte

Curs de Redactare si Lectura Activa

-

Unde: in Bd Lacul Tei 65, (zona Parcul Circului), Sector 2

Cand: Vineri, 18:00-19:30 , 10-14 ani
-

Cost: 200 ron abonament 4 sedinte / luna
Inscrieri: 0723214486/0724240067/0723269274

Cei mai mulţi dintre noi suntem de acord că, în zilele noastre, copiii nu mai au răbdare să
citească. Ajunşi în faţa cărţii deschise, încep să se foiască, devin neliniştiţi şi gândul le zboară
în o mie de locuri. Cel mai probabil este rezultatul lumii în care trăim, în care informaţia este la
doar un clic distanţă, în care Google face multe lucruri în locul tău, în care jocul video îţi oferă
fără efort imaginea lumii alternative pe care nu trebuie să ţi-o mai închipui de unul singur.

Dar când calculatorul şi tableta se închid şi copilul este pus în faţa propriilor cuvinte,
vocabularul lui este limitat, puterea lui imaginativă abia mai pâlpâie şi cuvintele se nasc cu
greutate, de multe ori într-o româno-engleză nenaturală.
În acest context, vă propunem un curs de redactare şi de lectura activă. Vom lucra împreună
tehnici de rezumat, descriere, naraţiune, dialog, compunere imaginativă, analize de texte
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descriptive, narative, dialogate, caracterizări de personaje şi discursuri.
Prin urmare, obiectivele noastre sunt:
pe termen scurt: învăţarea unor tehnici utile pentru rezolvarea sarcinilor şcolare, dar
şi achiziţia limbajului de specialitate (noţiuni de teorie literară), dezvoltarea vocabularului şi a
imaginaţiei.
pe termen mediu: exersarea acestor tehnici şi producerea unor tipuri complexe de
text, cerute la toate examenele, dar neincluse în mod explicit în planificarea orelor de curs de la
şcoală.
pe termen lung: dobândirea unei rigori a scrisului, dar şi cultivarea gustului pentru
lectură, practicarea unei lecturi participative, educaţia pentru acceptarea alterităţii şi toleranţă,
educaţia multiculturală, deschiderea spre universalitate.

Vă așteptăm pentru a intra in lumea minunată a poveștilor împreună cu Şcola de
Cuvinte!

Lector Scoala de Cuvinte - Dna Delia Georgescu
-

Profesor de limba şi literatura română la Liceul Tudor Vianu
Doctor în Ştiinţe Filologice
Experienţă didactică – C.N. Mihai Viteazul, Universitatea Bucureşti
Profesor corector în proiectul internaţional PISA
Stagiu de cercetare postdoctorală la Universităţile din Viena şi Graz, Austria.
Experienţă de cercetare în Ştiinţele Educaţiei
Experienţă de cercetare în Studii Canadiene
Formator de didactici transdisciplinar
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