
TENTAȚIA  SCRISULUI

Proiect educaţional  derulat la Filiala nr.5 ”Hortensia Papadat-Bengescu”

         
Argument

Pentru a deveni scriitor  e nevoie de talent,  muncă, perseverență, răbdare și o dorință arzătoare de a 
scrie o carte.
- Cum ne dăm seama că avem talent la scris? 
- Scriind!
Dacă suntem capabili să creem lumi fascinante, personaje vii, situații  inedite, povești care  trezesc 
interesul cunoscuților, înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Ne așezăm la masă și începem să scriem
despre ceea ce ne preocupă, despre  gîndurile  și emoțiile  noastre. 
Scrisul ne ajută să conștientizăm  lumea  noastră  interioară  și  să  dăm  un  sens  evenimentelor  pe 
care le  trăim. Cunoașterea  de  sine  și  dezvoltarea  încrederii  în  sine  sunt  elemente  esențiale  în  
viața  unui om.  Rolul  adulților este  tocmai  acesta  de  a-i  ajuta  pe  copii și adolescenți să  descopere 
ce  le  place  să  facă,  ce pot  face  bine  conform  calităților  și  talentelor  native  și  să-i  încurajeze  să
acționeze   pentru  a-și îndeplini  visele.

Scop

Scopul proiectului este formarea și consolidarea deprinderii de a scrie corect, dezvoltarea creativității,
perseverenței și descoperirea talentelor  literare.

Obiective

• Formarea și dezvoltarea interesului  pentru scris și citit
• Descoperirea și creșterea încrederii în sine 
• Dezvoltarea capacității de  exprimare în scris  a trăirilor emoționale
• Dezvoltarea creativității
• Îmbogățirea vocabularului
• Scrisul: un mod de petrecere a timpului liber
• Scrisul ca terapie
• Descoperirea tinerelor talente
• Promovarea şi  valorificarea colecţiilor,  a serviciilor şi facilităţilor oferite de către bibliotecă

copiilor și adolescenților

Grup țintă:  Copii și adolescenți cu vârsta între 9-18 ani din municipiul și județul Galați



Loc de desfășurare : 

• La sediul  Bibliotecii  municipale  ”Hortensia  Papadat-Bengescu”  -  Filiala  nr.  5  a  Bibliotecii
Județene „V.A. Urechia” Galați, situat în Piața Agroalimentară din Micro 20, etajul I, strada
Furnaliștilor nr. 12.

• în  mediul  online,  pe  pagina  de  facebook  a  bibliotecii  (Filiala  nr.  5  ”Hortensia  Papadat-
Bengescu”- Bibliotecă municipală)
https://www.facebook.com/BVAU-Filiala-nr-5-Hortensia-Papadat-Bengescu-Bibliotec
%C4%83-Municipal%C4%83-304529726827534/

Perioada de desfășurare : 20.07.2020 – 30.11.2021

Descrierea proiectului

Copiii i adolescen ii a tern pe hârtie rodul imagina iei lor.ș ț ș ț  Noi, bibliotecarele, îi ajutăm, facem
corectura textelor, ne ocupăm de tehnoredactare  i editare, astfel încât la final să avem cărticele cuș
coperte frumoase, care îmbie la lectură. Un exemplar va fi al tânărului aspirant la profesia de scriitor,
iar al doilea va fi expus la bibliotecă, pentru a fi văzut i de al i copii i adolescen i, care în acest modș ț ș ț
vor fi stimula i dacă nu să scrie, să ac ioneze conform propriilor talente pentru a- i realiza visele. Deț ț ș
asemenea, fragmente din căr ile debutan ilor vor fi publicate în revista bibliotecii „Axis Libri”.ț ț

Într-un  cadru  festiv,  to i  participan ii  vor  primi  dipome  de  merit  pentru  ț ț pentru  bucuria,
determinarea i perseveren a de a- i realiza un vis: acela de a pătrunde în lumea fascinantă a scriitorilor.ș ț ș

Resurse folosite :

• umane: bibliotecari
• materiale: computere, imprimantă, hârtie
• mediul online: pagini web

Concluzii

Proiectul își propune formarea și consolidarea deprinderii de a scrie corect, dezvoltarea creativități, 
descoperirea talentelor  literare și creșterea încrederii în sine a copiilor  și adolescenților ca urmare a 
realizării unui produs finit.

Relații și informații pot fi solicitate de la Filiala nr. 5 ”Hortensia Papadat-Bengescu”- Bibliotecă 
municipală:

• telefon: 0336100095; 0732334663

• pagina  de  facebook:  (https://www.facebook.com/BVAU-Filiala-nr-5-Hortensia-Papadat-Bengescu-
Bibliotec%C4%83-         Municipal%C4%83-304529726827534/  )

• e-mail hortensia.bengescuf5@gmail.com
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