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ARGUMENT JUSTIFICARE, CONTEXT (ANALIZĂ DE NEVOI) 

Potrivit UNESCO circa 793 milioane de adulţi din lumea întreagă nu ştiau să citească sau să scrie 

în 2011. Cu ocazia Zilei Internaţionale a Alfabetizării din cel an, UNESCO îndemna guvernele 

lumii, organizaţiile internaţionale, societatea civilă şi sectorul privat să facă din alfabetizare o 

prioritate.  

Un raport al Comisiei Europene plasează România pe primul loc într-un top al analfabetismului, în 

condiţiile în care din ce în ce mai mulţi părinţi îşi retrag copiii de la şcoală pentru a-i implica în 

câmpul muncii.Pe lângă acest fenomen la care concură mai mulţi factori, analfabetismul 

funcţional a devenit şi el un impediment important în dezvoltarea elevilor români. Media 

europeană a acestui tip de analfabetism este de 20% cu o ţintă de sub 15% până în 2020. În  

România statisticile arată ca 42% dintre elevi sunt analfabeți funcțional iar rata abandonului școlar 

este de 19% în condiţiile în care ne-am asumat, ca ţară, un nivel de 11%.  

Proiectul educațional Pro Lectura îşi propune să dezvolte abilităţile de citire şi înţelegere a 

textului, precum şi de scriere, să cultive respectul şi aprecierea faţă de universul cărţilor astfel 

încât pasiunea pentru carte să rămână constantă pentru tot restul vieții, asigurând astfel 

participantilor o dezvoltare durabilă şi continuă. 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

Combaterea analfabetismului funcțional si formarea unui tânăr cu o cultură comunicaţională şi 

literară de bază, capabil să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ abilităţile lingvistice, prin 

cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi si dezvoltarea abilităţilor de citire şi 

înţelegere a textului. 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 

 semnarea de parteneriate cu cel puțin 25 de județe din țară și  stabilirea programului in perioada 

1-31 octombrie 2017 

 mediatizarea proiectului în 25 de publicații locale și regionale, în cel puțin 2 publicații cu 

acoperire națională si local prin afise si fluturași în perioada 1 octombrie 2017 - 30 iunie 2018 

 2100 de elevi citesc/audiază opere literare în fiecare zi pe tot parcursul proiectului (decembrie-

iunie) 

 dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, comunicare și exprimare artistică pentru cei 2100 de 

elevi implicați în proiect în intervalul decembrie 2017 -iunie 2018 

 crearea unei reviste online cu ISBN realizată în perioada mai-iunie 2018 pe baza rezultatelor 

proiectului 

 atragerea unui număr de minim 1800 de participanți în cadrul concursului de creație plastică, și 

creație literară și a concursului de teatru  

 implicarea a cel puțin 1600 de familii, personalități publice locale și reprezentați ai comunității 

locale  în formarea şi dezvoltarea interesului pentru lectură a elevilor participanți în perioada 

decembrie 2017- iunie 2018 



 monitorizarea și raportarea lunară a activităților în perioada octombrie 2017-iunie 2018 

 creșterea numărului de vizitatori pe site-ul Prolectura cu 50% și a postărilor cu 40% în perioada 

octombrie 2017 – iunie 2018 față de aceeași perioadă a anului trecut 

 

DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ CĂRUIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL 

Activitățile sunt proiectate pentru  următoarele niveluri de vârstă: preșcolar, primar,  gimnazial. 

Grupul țintă este format din 2100 de preșcolari, elevi din clasa pregătitoare și din clasele I-VIII. 

 

BENEFICIARII DIRECŢI ŞI INDIRECŢI; 

Beneficiarii direcți ai programului sunt preșcolarii, elevii claselor pregătitoare și din clasele I-VIII.  

Beneficiarii indirecti sunt  părinții și tutorii celor de mai sus, reprezentanții comunității locale 

implicați, precum și cadrele didactice participante la proiect. 

 

DURATA PROIECTULUI (minim 6 luni, max 12 luni): anul școlar 2017 – 2018 

 

ECHIPA DE PROIECT: 

1. prof. înv.primar, BÎRA ILINCA-coordonator  

                   telefon: 0742548007, licuta_65@yahoo.com 
2. prof.înv.primar, GÎȚĂ IONICA-coordonator 

                   telefon: 0768533268, ionica_gata@yahoo.com  

3. prof.înv.primar, LEFTER ADRIANA-coordonator  

                   telefon: 0768992148, lefteradriana@yahoo.com 

4. bibliotecar,MUNTEANU IULIANA 

                    telefon: 0760551646, amco.tecuci@yahoo.com  

6. prof.înv.primar, MITITELU VALERICA 

                   telefon: 0727721313, valerica_danaila@yahoo.com 

7. prof.înv.primar, ARGHIRE OANA 

                   telefon: 0741173473, arghireoana@yahoo.com 

8. prof.înv.primar, DIACONU GINA 

                   telefon: 0766761421, ginadiaconu72@yahoo.com 

9. inginer, TIRON DRAGOȘ 

                   telefon: 0732571449, tiron.dragos@yahoo.com 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR: 

 

Activitatea nr.1 

 

a. Titlul activităţii: „Invitație la lectură” 

b. Data/perioada de desfăşurare: octombrie - noiembrie 2017 

c. Locul desfăşurării: online pe http://prolectura.webs.com , în școlile și grădinițele partenere 

d. Participanţi : echipele de proiect ( elevi și cadre didactice din școlile partenere) 

e. Descrierea activității: În cadrul acestei activități se vor realiza construirea echipei de proiect, 

lansarea proiectului, crearea unor afişe, pliante, semne de carte, panouri publicitare, articole, 

încheierea unor parteneriate educaționale,  popularizarea si mediatizarea proiectului în rândul 

grupurilor ţintă. 
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Activitatea nr. 2 

 

a. Titlul activităţii: „ Povestea mea de Crăciun” 

b. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2017 

c. Locul desfăşurării: online pe http://prolectura.webs.com , în școlile și grădinițele partenere 

d. Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii  

e. Descrierea activităţii: În cadrul şcolilor şi grădiniţelor partenere se vor audia/citi legende despre 

sărbătorile de iarnă urmate de dramatizarea unor secvențe din basmele citite și postarea acestora 

pe Youtube/site-ul proiectului. Se vor organiza serbări cu specific de Crăciun și Anul Nou. 

 

Activitatea nr. 3 

 

a.  Titlul activităţii: „Poezie, sunet și culoare”  

b.  Data/perioada de desfăşurare: ianuarie- februarie 2018 

c.  Locul desfăşurării: online pe http://prolectura.webs.com , în școlile și grădinițele partenere 

d.  Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii  

e. Descrierea activității: Pentru această activitate integrată școlile vor participa la ateliere de 

lectură concentrate pe citirea/ recitarea poeziilor propuse,  audierea/învăţarea şi interpretarea unor 

cântece pe versurile unor poeți cunoscuți,  realizarea unor desene, colaje, postere reprezentând 

poeziile  marilor poeți văzute prin ochi de copil și o expoziție finală cu lucrările cele mai reușite 

pe tema dată. 

 

Activitatea nr. 4 

 

a. Titlul activităţii: „Prietenul meu din lumea cărților” -CONCURS NAȚIONAL DE 

CREAȚIE PLASTICĂ 

b. Data/perioada de desfăşurare: martie  2018 

c. Locul desfăşurării: Școala „Elena Doamna”, Tecuci- participare indirectă; în școlile și 

grădinițele partenere 

d. Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii, bibliotecari, 

profesori de arte plastice care formează juriul 

e. Descrierea activității: Activitatea se desfășoară în două faze: faza locală, când se vor realiza 

lucrǎri artistico-plastice și literare, preselecţia acestora la nivelul unitǎţilor şcolare participante și 

faza națională, rezervată pentru primirea, jurizarea și premierea lucrărilor din concurs.  

    Secțiunile acestei ediţii sunt:  

    Creaţie plastică– pictură, desen (acuarelă, guaşe, creion, ceracolor);  

    Creaţie tehnologică/abilităţi practice:  colaje simple sau mixte (orice tehnică), din materiale 

diverse, inclusiv reciclabile 

    Creaţie literară (poezie, compuneri narative sau descriptive, eseuri) 

    În cadrul celor trei secțiuni elevii vor prezenta cartea preferată, personajul preferat, 

scriitorul/autorul preferat, bucuria lecturii. Vernisarea expoziţiei concursului va avea loc la şcoala 

organizatoare și la Biblioteca municipală în perioada 26.03-30.03.2018. 

 

Activitatea nr. 5 

 

a. Titlul activităţii: „Actor în lumea basmelor” CONCURS NAȚIONAL DE TEATRU  
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b. Data/perioada de desfăşurare: 28 aprilie 2018 

c. Locul desfăşurării:Școala „Elena Doamna”,Tecuci/Sala popular-participare directă și 

paticipare indirectă în fiecare școală înscrisă în concurs 

d. Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii  

e. Descrierea activității: Elevii înscriși în concurs vor pune în scenă piese de teatru sau mici 

dramatizări din creația literară românească.  

   Concursul cuprinde două secțiuni:  

      Secţiunea de spectacol live (participare directă)  

      Secțiunea de spectacol înregistrat (participare indirectă). 

 

Activitatea nr. 6 

 

a. Titlul activităţii: „Eu și cartea-o poveste de succes”  

b. Data/perioada de desfăşurare: mai-iunie  2018 

c. Locul desfăşurării: online pe http://prolectura.webs.com, în școlile și grădinițele partenere 

d. Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii  

e. Descrierea activității: În cadrul acestei activități se va edita o revistă online cu ISBN folosind 

creaţiile  participante la concursul din martie și se va organiza o masă rotundă pentru evaluarea 

proiectului și acordarea diplomelor de participare. 

 

Activitatea nr. 7 

 

a. Titlul activităţii: „Nicio zi fără carte” 

b. Data/perioada de desfăşurare: pe toată durata desfășurării proiectului 

c. Locul desfăşurării: online pe http://prolectura.webs.com, în școlile și grădinițele partenere 

d. Participanţi: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii  

e. Descrierea activității:  

Această activitate se va desfășura pe tot parcursul proiectului și este compusă din următoarele 

subactivități:  

1. crearea unor texte, desene, colaje, postere pe teme date;  

2. realizarea unor expoziții cu lucrările copiilor; 

3. întocmirea unor portofolii individuale/de grup cuprinzând fişe de lectură ale elevilor; 

4. exersarea actului citirii;  

5. audierea unor texte în interpretatea unor renumiţi autori, actori; 

6. vizitarea unor librării, tipografii, biblioteci, case memoriale în localitățile de reședință; 

7. întâlniri cu un scriitor/bibliotecar; 
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