Copiii și copilăria, dincolo de cuvinte!
Proiect educațional județean
derulat de Filiala nr. 2 ”Paul Păltănea” în parteneriat cu
Grădinița cu Program Prelungir nr. 39 Galați (instituție coordonatoare)
și cu instituțiile de învățământ din municipul și județul Galați

Perioada de desfășurare 01 - 31 martie 2021

”Copilăria este cadoul pe care ni-l face viața! Ai grijă de el ca peste ani amintirile
copilăriei să fie cadouri neprețuite!”
Horațiu Mălăiele, actor român

Argument
Copilăria este asemeni unei stele căzătoare... Atunci când apare steaua căzătoare suntem
plini de suspans... Ne punem o dorinţă şi sperăm că ni se va îndeplini... Steaua pleacă, dar lasă în
urma sa un sentiment nemaipomenit. La fel este şi copilăria: ne distrăm, suntem fericiți, ne dorim
imposibilul şi ”totul pare a fi roz”...
Chiar dacă copilăria este și ea trecătoare, va avea tot timpul sădită undeva în noi o flacără de
putere, acea flacără care trăiește doar din amintiri. Acele amintiri care vor rămâne cu noi pentru
totdeauna. Apoi, pe măsură ce anii trec, pe măsură ce ne maturizăm, nebunia și exuberanţa
copilăriei dispar și ne dorim ca și pe copiii din jurul nostru să-i putem ajuta și îndruma spre a-și
descoperi preocupări, talente și îndeplinirea viselor.
Copiii trebuie să găsească în grădiniţă, şcoală și bibliotecă ajutor, stabilitate afectivă,
empatie, independenţă, repere morale de calitate, cooperare, ajutor reciproc, colaborare, prietenie şi
dragoste.
Proiectul educaţional județen se doreşte a fi un portal spre sufletul fiecăruia, o șansă de a arată
și promova creativitatea copiilor încă de la cele mai fragede vârste!!!

Scopul proiectului:
Formarea de abilităţi creative de comunicare şi relaţionare între copiii prin intermediul
cadrelor didactice și bibliotecarilor din instituţiile partenere.

Obiectivele proiectului:
• crearea unei relaţii de colaborare şi cooperare între cadrele didactice și bibliotecari în vederea

armonizării colaborării educaționale în concordanță cu exigenţele sociale actuale;
• implicarea efectivă a preșcolarilor și elevilor în activităţi cu caracter extracurricular

conducând la stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare, formarea capacităţii de acceptare a
valorilor specifice fiecărui grup în spiritul respectului faţă de diversitate;
• descoperirea și încurajarea copiiilor de a veni la bibliotecă și a cunoaște paleta diversă de
cărți pentru fiecare categorie de vârstă;
• familiarizarea părinţilor cu specificul unităților școlare și al bibliotecii în comunitate, prin

stimularea interesului acestora faţă de activităţile şcolare şi extracurriculare realizate în parteneriat
cu biblioteca.

Locul de desfășurare:
În unitățile de învățământ școlare partenere în cadrul proiectului și la sediul Filialei nr. 2
”Paul Păltănea”.
În mediul online, pe pagina de facebook a bibliotecii.
Resurse folosite:
• resurse umane: bibliotecari, copii, cadre didactice;
• resurse materiale: papetărie și materiale didactice
• resurse online: pagini web.

Durata proiectului:
Prezentul proiect educațional se desfășoară pe o perioadă de o lună de zile, cu prelungire
automată pentru alte activități care au ca scop dezvoltarea abilităților artistice și de lectură a
copiilor.

Grup țintă:
• direct: preşcolari şi elevi din învățământul preșcolar, primar din județul Galați;
• indirect: cadre didactice, bibliotecari, părinţii copiilor, comunitatea şcolară.

Buget:
Bugetul aferent desfășurării acestui proiect va fi următorul:
- afiș A4, color

- 1 buc x 1,70 lei

- 1,70 lei

- plăci polistiren

- 10 buc x 1,50 lei/buc

- 15, 00 lei

- bolduri - 2 cutii

- 2 buc x 2,50 lei/cutie

- 5,00 lei

Total buget

- 21,70 lei

Concluzii:
Proiectul își propune să aducă un echilibru între cunoștințele deținute de persoanele din
grupul țintă și nivelul tehnologic al societății, să înlăture unele cauze de inadaptare ale acestora și a
senzației de inutilitate, să ajute la formarea unei comunități pe baza unor interese comune, să
faciliteze participarea instituției bibliotecii la dezvoltarea unor abilități și capacități și la obținerea
unor rezultate pozitive în dezvoltarea personală timpurie a copiilor.

Copiilor le putem oferi doar două lucruri: rădăcini şi aripi!

