PROIECTUL MUNICIPAL
STRATEGII DE STIMULARE A INTERESULUI PENTRU LECTURĂ
Concursul literar - artistic „Târgul librăriilor”
REGULAMENT DE PARTICIPARE
TIPUL PROIECTULUI: MUNICIPAL, care va fi cuprins în Calendarul Activităţilor Educative
2017 – 2018.
Organizator:
Colegiul Economic „COSTIN C. KIRIŢESCU”
Strada Peştera Dâmbovicioara, Nr. 12, sector 6, Bucureşti, telefon/fax 031.401.68.30
Site şi adresă de poştă electronică www.kiritescu.ro/colegiul.kiritescu@gmail.com
Persoană de contact: Profesor Badea Eufrusina , telefon 0722461780, e-mail frosi_badea@yahoo.com
SCOPUL PROIECTULUI







Stimularea interesului şi a curiozităţii de a citi şi de a înţelege creaţiile literare;
Promovarea valorilor spirituale şi culturale, apropierea elevilor de literatură;
Dezvoltarea deprinderii elevilor de a formula judecăţi de valoare asupra operelor literare,
perfecţionarea abilităţii acestora de a aprofunda texte literare;
Dobândirea informaţiilor necesare despre criteriile de alegere a cărţii şi despre „arta de a citi" (să
îngrijească şi să protejeze cartea);
Studierea categoriilor de cărţi şi propagarea cărţii de valoare;
Motivarea spiritului competitiv.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului:
Proiectul se adresează elevilor claselor V-XII şi are următoarele obiective:




Creşterea interesului pentru lectură, pentru activităţile artistice şi valorizarea achiziţilor dobândite
prin acestea în cadrul unui concurs literar - artistic .
Stimularea deprinderii de a citi a elevilor, implicit de a le cizela gustul literar;
Crearea unui context în care elevii din liceele şi şcolile din Bucureşti să socializeze.

Ne propunem ca pe durata unei zile să organizăm un concurs literar-artistic, la care din fiecare şcoală
înscrisă în concurs, va participa un echipaj.
Elevii îşi aleg un nume sugestiv de „librărie - imaginară” :


citesc o carte potrivită vârstei lor;



realizează apoi un poster şi fac reclamă pentru o carte valoroasă, preferată;



în timpul concursului, la prezentarea (Power Point), fiecare echipaj va încearca să fie cât mai
convingător, astfel încât elevii din şcolile partenere să arate disponibilitatea de a citi cartea
respectivă.

Concursul constă, în lectura unor cărţi pentru fiecare categorie de vârstă din literatura română şi
universală şi în valorificarea conceptului de „Târg al librăriilor”.
Data concursului - 29 martie 2018

Locul de desfăşurare al concursului - Colegiul Economic „COSTIN C. KIRIŢESCU” sector 6,
Bucureşti.

Timpul dedicat prezentării fiecărei cărţi alese, de către fiecare echipaj este de 5 minute.
Concurenţii care vor depăşi timpul alocat vor fi descalificaţi.
Grupul ţintă este reprezentat de copiii cu vârste cuprinse între 11-14 ani şi adolescenţii cu vârste între 15-18 ani
(clasele V-VIII şi IX-XII) din Bucureşti.
Din fiecare şcoală, înscrisă la concurs, va participa un echipaj, care va reprezenta o „librărie - imaginară” şi cartea
preferată.
La competiţia dintre librării, căştigă cele care au acumulat punctaje mai mari, în urma clasamentului făcut de către
juriu.

La jurizare vor participa elevii ( convinşi să citească acele cărţi prezentate de “Librăriile” înscrise la
concurs) şi profesorii coordonatori.
Premierea va avea loc imediat după încheierea concursului.
Desenele (după subiectele operelor literare respective) şi posterele vor fi expuse, apoi la Colegiul
Economic „COSTIN C. KIRIŢESCU”.
Lucrările (postere, reclame,etc.) înscrise în proiect nu se restituie.
Nu se admit contestaţii.
Concurenţii trebuie să-şi anunţe participarea la concurs până pe date de 19.III.2018 la adresa
de e-mail frosi_badea@yahoo.com
Date de contact :
Coordonator profesor Badea Eufrusina Telefon – 0722461780, e-mail frosi_badea@yahoo.com
Membru - Profesor Olimpia Platon, Tel.0742750427, e-mail oli.platon@yahoo.com

