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LUNA INTERNAŢIONALĂ A BIBLIOTECILOR ŞCOLARE 

INTERNATIONAL SCHOOL LIBRARY MONTH (ISLM) 

Celebrate School Libraries every October! 
 

„Finding your way to good health and well being” 
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de stimulare a lecturii si imaginației. 
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Perioada de desfăşurare:  octombrie  2020 
 

Parteneri: Asociația Bibliotecarilor din Romania, Filiala Alba 

 

Scopul proiectului: 

Stimularea interesului elevilor pentru lectură.  

 

Motivaţia proiectului:  

 Citirea este un element fundamental în procesul de învăţare, având un rol 

deosebit în dezvoltarea gândirii elevilor. În această perioadă de pandemie,  

interesul elevilor pentru lectură a fost stimulat în a utiliza şi  de a se informa din 

alte surse (tv, utilizarea cd-urilor, dischetelor, softurilor educaţionale, 

internetului etc.)  şi derularea proiectului în mediul online.  

  
 

Grup ţintă: elevii claselor  a VI-a C, a VII-B, a VIII-a A 
 

Obiective: 
 

La sfârşitul proiectului, elevii vor fi capabili: 

 – să înţeleagă rolul cărţii în viaţa omului;  

 – să înţeleagă rolul bibliotecii şi să utilizeze serviciile acesteia; 

 – să desfăşoare un program intensiv de lectură a unor cărţi cu diferite tipuri de 

texte; 

 – să fie capabili să selecteze cărţi în raport cu vârsta, aptitudinile, interesele 

fiecăruia;  

 – să aibă acces la diferite cărţi şi materiale din bibliotecă; 

 – să cunoască tehnicile de aşezare a cărţilor în bibliotecă. 

 -  să participe la  activităţi care să favorizeze  dezvoltarea conştiinţei  şi  a 

sensibilităţii culturale şi sociale. 

  – să înţeleagă că libertatea interculturală şi accesul la informare sunt 

indispensabile într-o democraţie. 

-  cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile; 

- proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse; 

- dezvoltarea simţului practic. 
 

Obiective operaţionale: 

- să identifice materilele care vor fi folosite în realizarea produselor; 

- să aplice tehnici adecvate de prelucrare a hârtiei (trasarea după 

şablon, decuparea după conturul trasat, lipirea); 

- să identifice etapele de realizare a unui produs finit; 

- să coopereze cu colegii din grup la realizarea produselor 

complexe;  

- să manifeste iniţiativă în relaţiile interpersonale; 

- să lucreze ordonat şi curat cu materialele; 

- să aprecieze calitatea produselor finite.  

Metodologice  : 



1. strategia didactică   : inductivă, semialgoritmică; 

2. metode şi procedee : conversaţia, vizionarea unor imagini, explicaţia, 

problematizarea , exerciţiul, jocul didactic;  

3. mijloace didactice   :  markere; şabloane, carton, hârtie colorată, hârtie     

creponată, lipici 

4. forme de organizare : frontal, pe grupe, individual.  

        

Durata proiectului: 3 saptamani 

 

Rezultate aşteptate: 

• elevi capabili să utilizeze serviciile bibliotecii scolare; 

• cunoaşterea modului de organizare şi a scopului bibliotecii;  

• o instituţie (biblioteca) interesată să desfăşoare activităţi de stimulare a 

interesului elevilor pentru lectură; 

• confectionarea semnelor de carte cu citate din operele citite. 

• transpunerea proiectului în mediul online 

Felicitări: 

• celor mai harnici cititori (elevi) 

• directorilor instituţiilor partenere 

• profesorilor implicati 

• bibliotecarilor  

• tuturor ... ! 

Modalităţi de folow – up: 

Continuarea lecturării unor cărţi împrumutate de la biblioteca, 

determinarea elevilor de a conștientiza existența bibliotecii în școală și de a 

utiliza serviciile ei. 

 

 

 

 



"LUNA INTERNAŢIONALĂ A BIBLIOTECILOR ŞCOLARE - 2020" 

 

                 Sloganul ISLM 2020, propus de Asociaţia Internaţională a Bibliotecilor Şcolare; 

 " „Finding your way to good health and well being”- Proiect de stimulare a lecturii 

si imaginației. 
Biblioteca face parte din viaţa noastră, aici venim adeseori şi suntem primiţi cu drag ! 

Fie că ne gândim la cărţile din biblioteca familiei, fie la cărţile bibliotecii şcolare, 

cartea este la fel de valoroasă, este un univers magic, în care marii visători ai 

umanităţii au transmis generaţiilor următoare zestrea lor de gânduri şi sentimente. 

Cartea este o lume în aşteptare, când o deschide , cititorul dă viaţă spiritelor ei vrăjite 

şi cartea începe să trăiască. 

Cartea este făcută să lumineze mintea omului şi să-i încălzească sufletul, cartea poartă 

peste milenii înţelepciunea şi cunoaşterea umană. 

Cartea a fost cântată de poeţi şi i-a inspirat pe marii pictori, intrând în muzeele lumii. 

(Rembrandt, Michelangelo, Gauguin). 

Cărţile sunt comori de învăţătură, de  înţelepciune, cum spune un vechi proverb 

românesc, comori care aşteaptă tăcute pe raft să fie descoperite de voi dragi cititori. 

   

                                          " O carte bine aleasă e un bun prieten !" 

 

"Toţi cei ce au acces la o bibliotecă, la cărţi, sunt nişte inşi mai buni decât alţii, 

mai puternici, iar durerile îi ating mai puţin şi nefericirile trec mai repede." 

(Mircea Eliade) 

 

În cadrul proiectului "Luna internaţională a bibliotecilor şcolare", organizat de 

Asociaţia Internaţională a Bibliotecilor Şcolare, elevii , cadrele didactice şi 

bibliotecara şcolii, au organizat o serie de actvităţi, expoziţii, postere de promovare a 

cărţii, sub genericul " BIBLIOTECA, O PRIETENĂ PERMANENTĂ". 

Bibliotecara le-a transmis online elevilor despre importanţa cărţilor ca mijloc de 

petrecere a timpului liber, despre satisfacţiile pe care le aduc cărţile citite, prilejurile de 

reflecţie unice, de meditaţie, dar,mai ales, mijlocul cel mai bun de îmbogăţire a 

vocabularului, de îmbogăţire a culturii generale. 

Scopul acestui proiect este de a promova lectura şi de a-i atrage pe elevi spre 

biblioteca şcolară, prin intermediul unor activităţi plăcute, deoarece biblioteca şcolară 

 are menirea de a promova lectura, de a forma abilităţi de învăţare, precum şi abilităţi 

de informare, ajutând astfel la fundamentarea educaţiei permanente a tinerilor. 

Desigur, nu există reţete pentru stimularea lecturii, dar biblioteca şcolară a demonstrat 

că încă există posibilităţi de a descoperi noi strategii pentru promovarea culturii 

individuale prin lectură. 

 

 

 


