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 SUNT MIC ȘI CITESC. TU...? 
 



 
Motto: „Toţi cei ce au  acces la o bibliotecă, la cărţi, sunt nişte 

inşi mai buni decat alţii, mai puternici, iar durerile îi ating mai 
puţin şi nefericirile trec mai repede.” 
                                                                             Mircea Eliade 

 

 
ARGUMENT 

 

Învăţământul românesc trebuie să îşi asume o nouă perspectivă asupra 
funcţionării şi evoluţiei sale în contextul unei societăţi care este într-o 
continuă schimbare. Dezvoltarea dragostei faţă de literatură, încă de la 
începutul claselor primare, se consideră o reuşită, dacă dascălii ştiu să 
sensibilizeze pe micii ascultători prin intermediul forţei expresive a limbajului 
artistic. De aceea, proiectul educațional „Sunt mic și citesc. Tu…?” îşi propune 
să devină o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea educaţiei 
româneşti. Încercăm să-i introducem pe copii în lumea cărţilor, să le 
dezvoltăm creativitatea în exprimare, să le formăm o atitudine pozitivă faţă de 
carte, să trezim în sufletele prichindeilor curiozitatea și plăcerea de a parcurge 
paginile cărților pline de învățături. Literatura pentru copii trebuie să 
investigheze universul propriu de cunoaștere al copilului, năzuințele, 
aspirațiile lui cele mai înalte, printr-o ingenioasă transfigurare artistică. 

Cartea rămâne nemuritoare în educarea și formarea personalității 
copiilor, devenind prietena acestora de la cea mai fragedă vârstă.  
  

Vârsta şcolară este perioada care se caracterizează printr-un mare 
potenţial creativ.  Copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, 
impresiile, gândurile, dorinţele într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, 
creatoare.  
 Lectura rămane una din cele mai intense, mai educative şi mai 
răspândite activităţi pentru copilul  din ciclul primar. Cu cât elevul se apropie 
mai devreme de lectură, cu atât mai importante şi mai durabile vor fi efectele 
ei în domeniul limbajului, al comunicării, al comportamentului şi al 
socializării lui. 

Lucrurile aflate din cărți îi îmbogățesc copilului mintea și sufletul, îl 
ajută să se înțeleagă pe sine, dar și pe ceilalți. Părinții se vor reîntâlni cu 
atmosfera de liniște și relaxare pe care o poți descoperi doar între cărți, 
împărtășind această bucurie cu proprii copii.  

Literatura, ca artă a cuvântului, prin intermediul căreia realitatea este 
recreată în toată complexitatea ei, oferă copilului de vârstă şcolară mică un 
întreg univers de gânduri şi sentimente, de aspiraţii şi îndrăzneli, de înaripare 
entuziastă şi idealuri înalte. 



 

TITLUL PROIECTULUI : 
„ SUNT MIC ȘI CITESC. TU...?” 

PERIOADA: Anul școlar 2020-2021 
COORDONATORI de PROIECT:  

 Inspector Școlar General Adjunct, Costea Selena 

 Inspector Școlar General Adjunct, Necula – Vijelie Carmen 

 Director, Casa Corpului Didactic, Galați, Geru Doina. 
 

COLABORATORI: 

 Inspector școlar învățământ primar, Chirac Maria Alis 
 

GRUP ȚINTĂ: 

 Învățători, elevi din clasele primare, părinți din Județul 
Galați 

 
TIPUL PROIECTULUI: județean 

 
SCOPUL PROIECTULUI: 

 
Educarea elevilor în sensul receptării valorilor culturale, stimularea 

interesului pentru lectură, formarea competențelor de lectură, în vederea 
asigurării succesului școlar. 

 

OBIECTIVE: 

 dezvoltarea gustului pentru lectură, a  imaginaţiei şi a creativităţii 
verbale, dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi a mesajului 
scris, transmis prin poveşti, povestiri, poezii; 

 formarea  unei  atitudini  pozitive  faţă  de  informaţie - cultură - 
societate ; 

 formarea respectului faţă de carte şi cultivarea dorinţei de a o 
păstra în bună stare; 

 familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere; 

 îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru 
citit-scris; 



 cunoaşterea elementelor distinctive ale unei cărţi, formarea 
obişnuinţei de a merge la bibliotecă, de a căuta cărţi sau alte informaţii pe care 
aceasta le oferă. 

 

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU: 

 prezentări video de carte; 

 dezbateri;   

 expoziţii de carte; 

 vizionare filme. 

        RESURSE MATERIALE:  

 cărți; 

 dispozitive electronice; 

 diplome, adeverințe. 

 

        CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR: 
 

 Săptămânal: - prezentare de carte în mediul on-line; 
                             -expoziție de carte; 

 Decembrie  2020:- vizionare film; 
                                      -premierea elevilor participanți; 

 Iunie 2021: - dezbatere on-line; 
                         -premierea elevilor participanți; 

                               -eliberare adeverințe cadrelor didactice implicate în 
proiect. 
 

  MODALITĂȚI DE PROMOVARE: 
 paginile de Facebook ale C.C.D. Galați și I.Ș.J. Galați; 
 canalul de Youtube al CCD Galați; 
 în cadrul cercurilor metodice ale învățătorilor. 

 

 

  



 


