
GÂNDURI ÎNCHINATE MAMEI  
- proiect online 

SECȚIA ÎMPRUMUT LA DOMICILIU PENTRU COPII 

 

Argument 
 Mama este ființa care ne-a dat viață. Tot ceea ce avem și tot ceea ce vom avea îi datorăm 

mamei, cea mai dragă și mai iubită persoană, care ne stă alături în clipele cele mai grele.  

 În literatura română chipul mamei a fost surprins de către cei mai importanți poeți și 

prozatori, printre care amintim: Ion Creangă în „Amintiri din copilărie”, Ioan Slavici în „Mara”, 

Marin Preda în „Moromeții”, Mihail Sadoveanu în „Maică-mea era mare farmazoană”, George 

Coșbuc în poezia „Mama”, Octavin Goga, Nicolae Labiș, Dumitru Almaș, Dimitrie Bolintineanu și 

mulți alții. 

 Luna martie este cunoscută ca fiind luna lui Mărțișor, iar pe data de 8 Martie sărbătorim 

Ziua Internațională a Femeii, care coincide cu Ziua Mamei. 

 De aceea vă propunem un nou proiect online, intitulat „Gânduri închinate mamei”.  

 Proiectul se va derula pe două direcții:  

 1. Fiecare copil își va transmite dragostea și recunoștința pentru mama printr-un mesaj 

înregistrat. Înregistrarea va fi trimisă: pe Messenger pagina de Facebook: Sectia Copii – Clubul 

Curioșilor sau pe e-mail sectiacopii2020@gmail.com. 

 2. În luna martie, pe pagina de Facebook: Sectia Copii – Clubul Curioșilor, vom posta 

înregistrările trimise de copii și fragmente din operele literare ale scriitorilor români ce au ca temă 

principală caracterizarea mamei. 

 
Scop 
 Dezvoltarea și stimularea comunicării sentimentelor de dragoste pentru mamă și  

manifestarea sentimentului de bucurie faţă de această sărbătoare. 

 
Obiective 

 promovarea lecturii; 
 dezvoltarea abilităților de comunicare. 

 
Grup țintă 

 Elevi 
 Cadre didactice 

 
Perioada desfășurării 
01 martie – 31 martie 2021 
 
Locul de desfășurare 
În mediul online, pe pagina de Facebook: Secția Copii – Clubul Curioșilor. 
 



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

 
Colaboratori: 
Elevii și cadrele didactice din instituțiile de învățământ din Galați și din județul Galați. 
 
Concluzii 
Proiecul își propune să dezvolte sentimentele de dragoste și recunoștință a copiilor, față de cea mai 
dragă ființă din lume – mama.  
 
 


