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                                           Coordonatori: prof. CÎCIU Monica 
          prof. CLENCIU Alexandra  
 

 

 

 

 

 

 

„O încăpere fără cărţi e ca un trup fără suflet.” (Cicero) 
 

„Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, 
din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii.”  (M. Eminescu) 
 
„Să citești cărți bune este ca și cum ai purta o conversație cu cei mai de seamă 
oameni ai secolelor trecute.” (Descartes) 

 



 

 

COORDONATORI: prof. Cîciu Monica 
          prof. Clenciu Alexandra 

     
 

SCOPUL PROIECTULUI :  

Devenind prietenul copilului,cartea îl va ajuta să parcurgă ușor căile cunoașterii, de 

la concret la abstract,de la intuiție la reprezentare și apoi la fantezie.Cu cât elevul se 

apropie mai mult de carte și de lectură,cu atât mai importante și mai durabile vor fi efectele 

ei în domeniul limbajului, al comunicării precum și al comportamentului și al socializării. 

Implicarea elevilor în activități extracurriculare urmărește dezvoltarea gustului 

pentru lectură și al respectului pentru carte, precum și stimularea și punerea în valoare a 
creativității elevilor. 

 

OBIECTIVE: 

- să formeze deprinderea de a descoperi și de a obseva frumosul, prin intermediul lecturii 
-să prezinte beneficiile cărților, ale bibliotecilor și ale librăriilor în viaţa copiilor / oamenilor 

-să formeze deprinderea de a gândi și a se exprima realizând conexiuni interdisciplinare 

-să stimuleze imaginația creativă 

-să largească aria de informație a elevilor 

-să descopere informații despre tehnici vechi de realizare a cărţilor, de la producerea 
hârtiei, la legătorie şi tipar 
-să învețe să facă singuri hârtie manuală din hârtie reciclabilă 

-să conștientizeze beneficiile şi rolul reciclării în lumea modernă 

-să formeze deprinderea de a păstra cu grijă cărțile personale și pe cele împrumutate 

 

GRUP ȚINTĂ : Elevi din clasele a V-a B şi a VI-a C 
 
NR. LOCURI - 58  
 
NR. ORE FACE TO FACE : 22 ore  
 
NR. ORE ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE : 4 ore  
 
INSTRUMENTE DE EVALUARE:  
 
1. Portofoliu – Proiecte individuale și de grup  

2. Chestionar  
 

DOCUMENTE PROGRAM:  
1. Fișa programului  

2. Fișe de prezență elevi  

3. Portofoliu program / portofolii elevi  

4. Raport de evaluare program  



 

 

ORAR ELEVI (24-26 ore) 
 

ACTIVITATEA PROGRAM LOC DE DESFASURARE NR. ORE 

Prezentarea programului și a 
modalitățtilor de realizare / 
monitorizare / evaluare  
 
Prezentări Power Point / filme 

 

LUNI 9 - 12 

 

Sala 13 3 

Participarea la ateliere de lucru 
pentru copii la Moara de hârtie și 
Satul meșteșugurilor din 
Comana, Giurgiu 

MARTI 9 – 19 Comana, Județul Giurgiu 10 

Vizitarea BCU „Carol I” și 
Librăria Cărtureşti Carusel 

MIERCURI 10 - 16 BCU „Carol I”, Librăria 
Cărtureşti Carusel-București 

6 

Finalizare planse, proiecte, 
portofolii, Power Point 

 

JOI  Acasă 4 

Evaluare  
Prezentare planșe, proiecte, 
portofolii, Power Point /  
Chestionar aplicat 
participanților  

 

VINERI 10 - 13 Sala 13 3 

 

 

 

ORAR CADRU DIDACTIC (40 de ore) 

ACTIVITATEA PROGRAM LOC DE DESFASURARE NR. ORE 

Întocmire documentație program  
 

 La școală și acasă 6 

Activitați face to face cu elevii  
 

Conform orar elevi  
 

Conform orar elevi  
 

22  

Coordonare si corectură - 
proiecte finalizate de elevi acasă  
 

 On-line  
 

3 

Monitorizarea/ Evaluarea 
activității/rezultatelor elevilor  
 

 La școală și acasă  
 

6 

Intocmire raport de evaluare 
program  
 

 Acasă  
 

3 

 


