Cod 21

PROIECT EDUCAȚIONAL

CU PRIETENII ÎN LUMEA CĂRȚILOR

Coordonator: Monica BULMACI

COORDONATOR: BULMACI MOINCA
ARGUMENT:
Trăind într-o lumea contemporană dominată de tehnologii moderne, copilul
epocii noastre este mai mult un copil al mass-media şi mai puţin, din nefericire, un
copil al cărţii.
În ultimii ani se observă o scădere a interesului faţă de lectură. Televizorul,
jocurile video şi calculatorul sunt cele care au „furat” interesul copiilor şi chiar al
adulţilor pentru a citi o carte. Unii părinţi nu mai reprezintă un model pentru copil,
din acest punct de vedere, pentru că nici ei nu citesc.
Sunt copii care nu au o bibliotecă acasă, probabil din cauza preţului din ce în
ce mai mare al cărţilor sau din lipsa de interes a părinţilor faţă de acest domeniu.
Instituţiile de învăţământ sunt cele care trebuie să trezească interesul şi dragostea
pentru citit a copiilor.
Acest proiect îşi propune să trezească în sufletele fragile şi avide de
cunoaştere ale preşcolarilor dorinţa de a se apropia de carte, dorinţa de a citi,
dorinţa de a pătrunde încă de mici în universul liniştit al unei biblioteci, respectul
faţă de carte, faţă de cel care a scris-o .
OBIECTIVE:
 formarea respectului faţă de carte şi cultivarea dorinţei de a o păstra în
bună stare, pentru ca să poată fi citită de cât mai mulţi copii;
 apropierea copiilor de carte si de cuvântul scris;
 formarea obişnuinţei de a merge la bibliotecă, de a căuta cărţi sau alte
informaţii pe care aceasta le oferă;
GRUP ȚINTĂ: Clasa a IV-a C
NR. LOCURI: 30
NR. ORE FACE TO FACE: 21
INSTRUMENTE DE EVALUARE:
1. Portofoliu/portofolii elevi
2. Chestionar;

3. Expozitii cu lucrările copiilor, foto, pliante, portofolii, postere, carţi
confecţionate de copii, jurnalul proiectului, programe artistice.
DOCUMENTE PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Fișa programului
Fișe de prezență elevi
Portofoliu program/Portofolii elevi
Raport de evaluare program
ORAR ELEVI (21 de ore)
ACTIVITATEA

Prezentarea programului și a
modalităților de
realizare/monitorizare/evaluare
„Cine sunt eu şi ce pasiuni am?”
-fiecare elev va scrie o prezentare a lui
cât mai completă: trăsături fizice,
calităţi, defecte, pasiuni etc.
-alcătuirea unui album de poze cu
elevii participanți la proiect
Vizionarea spectacolului „Jack și vrejul
de fasole” la Opera Comică pentru
copii
„Călătorie în lumea cărţilor”
-să cunoască importanţa cărţilor;
-să înţeleagă de ce este important să
se păstreze cărţile;
-să înveţe să iubească cărţile;
Activitate individuală: Confecţionare de
cărţi şi albume
-să confecţioneze cu mijloace simple
cărţi şi albume pentru biblioteca
personală;
„Poveştile lui Creangă”
-să-şi amintească imagini din lumea lui
Creangă;
-să cunoască diferite cărţi care
oglindesc opera lui Creangă ;

PROGRAM

LOC DE
DESFĂȘURARE

NR.
ORE

LUNI 18.04.2016
8-9

SALA 17

1

LUNI 18.04.2016
9-11

SALA 17

2

LUNI 18.04.2016 11-14

Sala de spectacol

3

MARȚI 19.04.2016
8-12

BIBLIOTECA ȘCOLII,
SALA 17

4

MARȚI 19.04.2016

MIERCURI 20.04.2016
8-10

3

SALA 17

2

-să înveţe să preţuiască şi să respecte
valorile literaturii naţionale;
Atelier de arte plastice
-desene, colaje după basmele citite

MIERCURI 20.04.2016
10-11

SALA 17

1

Recondiţionare de cărţi ;
-să înveţe să recondiţioneze cărţi;

MIERCURI 20.04.2016
11-12

BIBLIOTECA ȘCOLII,
SALA 17

1

“Imagini din suflet de copil”
-vernisajul expoziţiei de desene;
-exprimarea în stil personal a unor
impresii şi trăiri din textele literare
parcurse.

JOI 21.04.2016
8-12

SALA 17

4

ORAR CADRU DIDACTIC (40 de ore)
ACTIVITATEA

PROGRAM

LOC DE
DESFASURARE

NR. ORE

Intocmire documentatie program

3

Pregătirea și achiziționarea
materialelor pentru realizarea
activităților practice (mape,
cartoane, hârtie, lipici, materiale
din natură, materiale
refolosibile).

7

Activitati face to face cu elevii
Evaluarea activitatii/rezultatelor
elevilor (6 portofolii/ora)
Intocmire raport de evaluare
program

Conform orar
elevi

Conform orar
elevi

21
6
3

