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(AN ȘCOLAR 2020 – 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Prezentul proiect s-a născut dintr-o dorință unanimă a organizatorilor de a oferi elevilor șansa de a-și 

perfecționa competențele de comunicare și lectură în limba română prin acțiuni de voluntariat, derulate de 

comun acord de către școlile din cadrul celor două țări partenere: România și Republica Moldova. 

„Uniți în cuget și-n simțiri”, toți cei care gândim, simțim și vorbim românește, ne-am propus să ridicăm/ 

durăm trainice PODURI DE CĂRȚI PESTE PRUT, prin activități extrașcolare a căror finalitate o reprezintă 

crearea unei biblioteci în limba română, prin donații de carte direcționate înspre diferite școli partenere din 

Republica Moldova. 

Premisa acestui proiect a fost conștientizarea faptului că lectura  joacă un rol esențial atât  în educația, 

cât și în dezvoltarea copiilor, reprezentând un stimul pentru creativitate, dar, în același timp, consolidând relația 

cu părinții, respectiv cu școala.  
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Beneficiile lecturii sunt multiple și merită pe deplin efortul de creare a acestei deprinderi încă de la 

vârste fragede. Lectura dezvoltă vocabularul copiilor, mobilizează procesele cognitiv-intelectuale și sporește 

capacitatea de participare emoțională la propria acțiune de creație.  

Lectura ajută la dezvoltarea morală și îi invață pe copii să capete încredere în propriile forțe, dar și să 

evadeze din lumea reală și să pătrundă într-un univers fantastic, misterios, în care orice vis se poate împlini!... 

Prin lectură, copilul poate învăţa să descopere lumea din jur, oamenii şi modul în care aceştia acţionează 

în diferite situaţii de viaţă, poate evita anumite comportamente negative, însușindu-ți tipare comportamentale 

moral-benefice, clădindu-și, filă cu filă, viitoarea sa personalitate. 

Indiferent de format (olograf, tipărit sau digital), cărțile reprezintă o sursă inepuizabilă de informații, 

având potențialul de a lărgi orizonturile celui care are curiozitatea și dorința de a le cerceta. 

      Scopul urmărit a fost stimularea interesului pentru lectură și încurajarea cititului în limba română, în 

detrimentul calculatorului sau a televizorului.   

     Obiectivele urmărite au fost: 

✓ alcătuirea unei biblioteci de carte în limba română, accesibile pentru elevii școlilor implicate;  

✓ familarizarea elevilor cu biblioteca și universul lecturii; 

✓ stimularea interesului și a gustului pentru lectura în limba română; 

✓ manifestarea toleranţei, a spiritului de echipă, a încrederii în raport cu sine şi cu ceilalţi; 

✓ manifestarea atitudinii de respect față de propria cultură și a celorlalte etnii; 

✓ combaterea discriminării și a intoleranței. 

 

⚫ ETAPELE PROIECTULUI: 

1. ETAPA  DE CERCETARE: 1-14.04.2021 

 Propunerea lansată de către cadrele didactice din Republica Moldova (la inițiativa doamnei 

profesor MARIA CEAUȘ de la Șc.Gimn.Prof.Paul Bănică Târgoviște) de dotare a unei bilioteci cu 

cărți în limba română. 

 Selecția școlilor partenere România - Republica Moldova. 

 Informări/ discuții/ decizii privind modalitatea de transport al coletelor. 
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2. ETAPA  DE COLABORARE: 15.04 – 14.05.2021 

 Donarea cărților și depozitarea acestora timp de 21 zile (în vederea decontaminării), pentru a fi 

expediate în condițiile igienico-sanitare impuse de situația pandemică actuală. 

 Expedierea coletelor spre destinație. 

 Primirea și distribuirea coletelor din Chișinău către celelate școli beneficiare ale proiectului 

3. ETAPA FINALĂ/DE REFLECȚIE: 15.06-25.06.2021 

 Desfășurarea unui meeting online cu profesorii coordonatori, în vederea asigurării unui feedback 

privind activitatea proiectului. 

  REZULTATE AȘTEPTATE: 
✓ O bibliotecă de carte în limba română, accesibilă și viabilă pentru scopul cu care a fost creată. 

 

  În cadrul acestui proiect au participat 18 școli (5 din Republica Moldova și 13 din țară), școala noastră 

fiind reprezentată de: prof. SIMONA SIMON – director, prof. ROXANA CHIRTEȘ – director adjunct, prof. 

BEATRICE MANDĂ, prof. DANIELA-LIGIA CHIȘ, prof. MIHAELA-NICOLETA NEAGOE, prof. 

ADRIANA-CRISTINA ROMANOV, prof. PETRU-CRISTIAN ROMANOV.  

    Cărțile donate de elevii școlii noastre au ajuns la GIMNAZIUL CĂȚELENI, R. HÂNCEȘTI,  

REPUBLICA MOLDOVA – instituție parteneră, reprezentată de prof. SÎRBU MARIA – 

director,    prof.   NINA GAVAJUC. 

 

                                                                                           Prof. coordonator, 

                                                                                                              Mandă Beatrice 

 

 

 
 

 


