
DIALOG IMAGINAR CU EMINESCU
- proiect online

SEC IA ÎMPRUMUT LA DOMICILIU PENTRU COPIIȚ

Argument
Lectura  ajută  la  dezvoltarea  vocabularului,  la  capacitatea  de  exprimare,  stimulează

imagina ia i dezvoltă creativitatea.ț ș
În fiecare an, pe 15 ianuarie îl omagiem pe Mihai Eminescu, Luceafărul poeziei române ti,ș

personalitate marcantă în cultura română i universală. ș
Cu acest prilej Sec ia pentru Copii din cadrul Bibliotecii Jude ene „V.A.Urechia”, Gala i văț ț ț

propune un nou proiect online „Dialog imaginar cu Eminescu”.
A adar, dragi copii, sunte i ruga i să vă imagina i un dialog între voi i Mihai Eminescu.ș ț ț ț ș

Ruga i  un  părinte  să  vă  înregistreze  i  apoi  trimite i  înregistrarea  pe  messenger-ul  paginii  deț ș ț
Facebook: Sectia Copii – Clubul Curio ilor ș sau pe e-mail sectiacopii2020@gmail.com. 

De asemenea pute i să vă înregistra i i cu o poezie din opera marelui poet. ț ț ș

Scop
Dezvoltarea i stimularea interesului pentru lectură de la cea mai fragedă vârstă.ș

Obiective
• cunoa terea operei lui Mihai Eminescuș
• promovarea lecturii;
• dezvoltarea abilită ilor de comunicare.ț

Grup intăț
• Elevi
• Cadre didactice

Perioada desfă urăriiș
15 ianuarie – 31 ianuarie 2021
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Locul de desfă urareș
În mediul online, pe pagina de Facebook: Sec ia Copii – Clubul Curio ilor.ț ș

Resurse folosite în derularea proiectului
• resurse umane: bibliotecari, copii, cadre didactice; 
• resurse materiale: computer, telefon; 
• resurse online: pagini web. 

Colaboratori:
Colegiul Na ional „Vasile Alecsandri”ț  - Prof. Ichim Oana
Liceul Teoretic „Dunărea” – Prof. Buruiană Valentina, bibliotecar Ariton Lica

c. Gim. „Sfântul Grigorie TeologulȘ ” – prof. Deaconescu Mihaela-Maria
coala Gimnazială Nr. 29Ș  – Prof. Bîrlea Camelia Loredana
coala Gimnazială „Dan Barbilian”Ș  - Prof. înv. primar Epure Floentina Cristina
coala Gimnaizială „Sf. Trei Ierarhi”, Hanu Conachi Ș – prof. înv. primar Dicu Georgiana 
cola Gimnazială Nr. 2, BarceaȘ  -Prof. înv. primar Nechifor Ionica.
coala Gimnazială „Mihail i Gavril”, Mihail KogălniceanuȘ ș , structură a colii Gimnaziale „Sf.Ș

Cuvioasă Parascheva”, Smârdan – Prof. Stamate Adriana.

Concluzii
Proiecul î i propune să dezvolte comunicarea online cu cititorii copii i să-i atragă la lectură prinș ș
mijloace moderne de comunicare.

Coordonator proiect,
Târâlă-Sava Maricica
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