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ARGUMENT

Cărțile sunt prietenii cei mai liniștiți și constanți, consilierii cei mai accesibili și înțelepți și profesorii cu
cea mai multă răbdare (Charles W. Eliot)
Un asemenea proiect educaţional derulat de profesorii de limba şi literatura română in fiecare an şcolar este
util, în condiţia în care, în general, elevii sunt tot mai tentaţi de tehnologie, titlurile aflate în bibliotecă sunt în mare
parte depăşite, iar preţul cărţilor este destul de ridicat, în raport cu posibilităţile materiale ale majorităţii. Derularea
unui asemenea demers contribuie la sensibilizarea elevilor, a altor factori cu putere de decizie în a sprijini material
biblioteca cultivându-se astfel o atitudine pozitivă faţă de actul lecturii. Tot astfel se încearcă încurajarea şi
stimularea interesului elevilor pentru lumea cărţilor, oferindu-le şansa de a avea ei înşişi o carte în bibliotecă,
responsabilizarea acestora în relaţie cu acest spaţiu al cunoaşterii.
Activitatea demarată de Biblioteca Orăşenească Tg.Neamţ este parte integrantă a procesului de instruire,
formare şi educare în cadrul învăţământului preuniversitar.
OBIECTIVE
✓ Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor şi a părinţilor în acţiuni de voluntariat venite în sprijinul
copiilor din medii dezavantajate;
✓ Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, muncă în echipă;
✓ Sensibilizarea copiilor cu privire la problemele semenilor lor – dezvoltarea empatiei;
✓ Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare – cultivarea altruismului
PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI: 20.09.2019
LOC DE DESFĂȘURARE: Biblioteca Orăşenească Tg.Neamţ
GRUP ŢINTĂ: Elevi de gimnaziu ai Liceului “Vasile Conta”, Târgu-Neamț
RESURSE:
➢ RESURSE MATERIALE: cărţi literatura română şi străină;
➢ RESURSE UMANE: cadre didactice, elevii claselor V-VIII ai ai Liceului “Vasile Conta”, Târgu-Neamț
➢ RESURSE PROCEDURALE: observarea dirijată, explicaţia, conversaţia
DERULAREA PROIECTULUI
Cu ocazia începerii anului școlar, elevii de gimnaziu de la Liceul “Vasile Conta” au demarat proiectul “Dai
carte, ai parte” au donat cărți pentru elevii români dintr-o comunitate aflată în Italia. Ei s-au alăturat astfel campaniei
inițiate de doamnele bibliotecare de la Biblioteca Orășenească din Tg.Neamț pentru sprijinirea fondului de carte în
limba română.
REZULTATE AŞTEPATE: îmbogăţirea fondului de carte din literature română şi străină
DISEMINARE:
➢ publicarea unui articol în revista școlii, “Contează”;
➢ fotografii;
➢ prezentarea proiectului în cadrului comisiei metodice a profesorilor de specialitate;
➢ publicarea activităţilor pe site-ul www.didactic.ro.
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