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Pentru a evidenţia cunoştinţele de literatură română ale elevilor şi
eficientizarea activităţii CDI-urilor şi bibliotecilor şcolare, se impune
crearea de activităţi specifice, precum şi popularizarea acestora. În acest
sens am iniţiat un proiect cu activităţi dinamice, tip concurs, care se
adresează în egală măsură elevilor din învăţământul primar, gimnazial
sau liceal.
Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, dezvoltarea
competențelor digitale, formarea unui tânăr cu o cultură
comunicaţională şi literară de bază, capabil să-şi utilizeze în mod
eficient şi creativ capacităţile proprii.
• popularizarea şi valorificarea unor strategii inovatoare pentru
îndrumarea şi optimizarea lecturii în rândul elevilor;
• încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru literatura
română;
• stimularea interesului pentru lectură şi formarea la elevi a unei
gândiri autonome, reflexive, critice;
• utilizarea resurselor de carte din şcoală în activitatea de învăţare;
• îmbunătăţirea abilităţii de a lucra cu cartea;
• îmbogăţirea orizontului cultural şi spiritual al elevilor;
• promovarea şi stimularea elevilor cu aptitudini literare şi
plastice;
• valorificarea potenţialului creator al elevilor în procesul
instructiv-educativ şi extracurricular;
• formarea abilităţilor de memorare prin asociere, disociere,
conexiune de termeni şi înregistrare detaliată a informaţiei,
folosirea site-urilor educaționale;
• realizarea unui real şi eficient schimb de experienţă între cadrele
didactice implicate în derularea proiectului;
• formarea și dezvoltarea abilităților digitale
• ,,Concurs de afișe”
• „Poezia, un tărâm uitat”
• „Campionat de memorat”
Proiect educațional online
Semestrul al II-lea
•

elevi din ciclul primar, gimnazial, liceal şi cadre didactice,
bibliotecari, responsabili CDI.
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Nu este cazul.
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Buget propriu
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