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  I. Argument

În cadrul parteneriatului cu Fundația de Caritate Herald, prima 
activitate s-a desfășurat în biblioteca liceului. Elevii au fost coordonați de doamna 
prof Simona Iancu și de doamna bibliotecar Nicoleta Năsăudean. 

Voluntariatul este conceptul pe care îl propunem, începe din școală sau 
chiar de la gradiniță, unde copiii sunt implicati în diverse activități pentru 
construirea spiritului civic și de solidaritate. Implicarea lor ca beneficiari sau 
învățăcei în activități de voluntariat desfășurate de cei mari este extrem de 
valoroasă pentru dezvoltarea lor ca oameni responsabili.

Ideea acestui proiect a pornit de la nevoia de a ajuta, de a ne implica 
împreună cu elevii în activități nonformale. Cadrul în care se desfășoară 
proiectul este biblioteca școlii, un mediu primitor, al cărților în care oaspeții, 
elevi cu care Fundația de Caritate Herald are parteneriat de asistare pentru 
învățare au găsit, sperăm noi, un mediu plăcut și o atmosferă de studiu dar și 
buna dispoziție.
    

 II.  Obiective

• Promovarea lecturii;
• Dezvoltarea capacității de înțelegere;
• Stimularea creativității și spiritului artistic
• Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de organizare,
• Conștientizarea situațiilor problematice
• Dezvoltarea abilităților de comunicare

III.  Scop 

• Deprinderea de a relaționa și de a aborda probleme specifice vârstei

IV. Activităţi



• Bun-venit și prezentarea activităților
Cine suntem-joc de cunoaștere (prenume + o trasătura caracteristică)

• Activitate de lectură: după o scurtăprezentare a bibliotecii, elevii au 
fost invitați să aleagă o carte de pe raft și să facă o prezentare a 
acesteia (titlu, autor, idee principală, argument pentru alegerea 
făcută) iar la final să recomande cartea unui coleg

• Ce alegi? Elevii vor fi împarțiți în 4 grupe și vor alege soluții la diferite 
probleme specifice vârstei adolescenței

• Cups-song

V. Resurse: 
 

A. Umane: profesor, bibliotecar, psiholog însoțitor, elevi
B. Materiale: cărţi, diplome, baloane, hârtie,

                VI.     Calendarul proiectului: 

Data  locul desfăşurării Coordonator
30 aprilie 2015 Biblioteca şcolii Prof. Simona Iancu

Bibliotecar Nicoleta Năsăudean

       
              VII. Popularizare: 

• Afișe
• Prin elevii responsabili cu biblioteca din fiecare clasa

            VIII. Participanţi: 

• Clasa: a VIII-a C LTNB , elevi de clasa a VII-a și a VIII-a de la Sc. Ion 
Agârbiceanu și Emil Isac

           IX. Evaluare

Toți elevii particiapanți au primit diplome, surprize. 
SC CLAR prin donația oferită a contribuit la buna desfășurare a activității și au 
fost recompensați cu premii surpriză.
      

Coordonatori,
Prof. Simona Iancu
Prof.bibliotecar Nicoleta Năsăudean




