
Semn de carte

Proiectul ,,Universul cărţilor” îşi propune să trezească în sufletele şcolarilor respectul
faţă de cărţi, faţă de scriitori şi dorinţa de a se apropia de carte,  de a citi, de a pătrunde în
universul unei biblioteci. Începând cu povestirile ilustrate, cu audiţii şi vizionări de filme la sala de
clasă, curiozitatea şi dorinţa de a citi le va îndrepta paşii către biblioteca şcolii - universul alcătuit
din basme şi poveşti, legende şi mituri ale popoarelor, poezie şi dramaturgie pentru copii.

Scopul proiectului:

o Apropierera elevilor de carte şi de limbajul scris, cultivarea gustului pentru lectură, pentru
frumos, exersarea limbajului şi a variatelor posibilităţi de comunicare;

o Promovarea educaţiei diversificate, orientată spre valori cultural-spirituale şi tradiţionale,
cu scopul de a însufleţi dragostea de carte.

Activităţi derulate:
 PREZENTAREA CĂRŢII PREFERATE. CONCURS  DE DESENE ŞI CĂRŢI

REALIZATE DE MICII CITITORI
”CARTE FRUMOASĂ, CINSTE CUI TE-A SCRIS!”

Participanți: elevii clasei I D, învățător Irina Gheorghe

PROIECTUL EDUCATIV

“UNIVERSUL CĂRŢILOR”
ANUL ŞCOLAR 2016-2017

PARTENERI:
BIBLIOTECA LICEULUI TEORETIC “IOAN PETRUȘ”, OTOPENI
BIBLIOTECA CENTRULUI CULTURAL “ION MANU”, OTOPENI

COORDONATOR:
LIVIA TRIFU, BIBLIOTECAR- LICEUL TEORETIC “IOAN PETRUȘ”, OTOPENI



 CONCURS DE MACHETE, DESENE ŞI CĂRŢI REALIZATE DE MICII CITITORI
Participanți: elevii clasei a II-a G, învățător Adriana Daniela Năstase

 PREZENTAREA CĂRŢII PREFERATE ŞI CONCURS  DE CREAŢIE LITERARĂ
Participanți: elevii clasei a III-a E, învățător Mihaela Ardeleanu



 ,,ION CREANGĂ – 180 DE ANI DE LA NAŞTEREA ÎNDRĂGITULUI POVESTITOR”
Biblioteca Centrului Cultural “Ion Manu” şi Biblioteca Liceului Teoretic ,,Ioan
Petruş” au prilejuit, pe parcursul lunii martie, un ansamblu de întâlniri cu micii
cititori

Coordonatori: Raluca Stoica şi Livia Trifu, bibliotecari, Irina Gheorghe, Mihaela Ardeleanu,
Adriana Daniela Năstase, Maria Gridan, profesori



 ”ENCICLOPEDIILE”. CONCURS DE DESENE ”CARTE FRUMOASĂ, CINSTE CUI
TE-A SCRIS!”

Participanți: elevii clasei a III-a F, învățător Corina Zaharia

 CONCURSUL DE CĂRŢI REALIZATE DE ELEVI
Participanți: elevii clasei a III-a D, învățător Sofia Dragomir

Activităţile culturale îi ajută pe copii să devină pasionaţi de lectură, le modelează caracterul
şi alte trăsături de personalitate: dezvoltarea creativităţii prin lucrările – cărţile realizate de ei,
stimularea fanteziei prin desene, picturi şi machete, cultivarea aptitudinilor literar-artistice prin
poeziile sau eseurile scrise de copii.

Mulţumim elevilor, părinţilor şi profesorilor care s-au implicat în aceste activităţi!

Redactor: Livia Trifu, bibliotecar
Liceul Teoretic ,,Ioan Petruş”, Otopeni
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