BIBLIOTECA, LACAŞ AL CUNOAŞTERII
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25 “PETRU RAREŞ” Galaţi
Director: prof. Savin Dorina
Coordoonator proiect : bibliotecar Vlădescu Violeta
Numarul de elevi participanţi: 504
Nr. tel. 0336402227
Adresa de e-mail: vladescu.violeta@yahoo.com
ACTIVITATEA NR. 1
Informare, documentare despre activităţile din parteneriat pentru materialele prezentate în portofolii
Perioada - septembrie 2012
Grup ţintă :elevi, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală
Responsabili: director, prof. Savin Dorina, bibliotecar Vlădescu Violeta, învăţător Tofan Virginia
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială nr. 25 “Petru Rareş”, Biblioteca “V.A.Urechia”, Librăria “Lumina”.
ACTIVITATEA NR. 2
Titlul activităţii: Biblioteca, o necesitate pentru elevi- lansarea proiectului
Data: 10 octombrie 2011
Locul de desfăşurare : Şcoala Gimnazială nr. 25 “Petru Rareş” Galaţi
Numărul de participanţi: 90 elevi, 25 părinţi, 14 cadre didactice, 2 bibliotecari, 2 scriitori, 1 librar
Responsabili: director, prof.Savin Dorina, director adj. prof. Drujescu Marius, bibliotecar Vlădescu Violeta, învăţător Tofan Virginia,
învăţător Forţu Marina, învăţător Grosu Elena Catia, secretar Pascu Eugenia
Beneficiari: elevi, cadre didactice, parinţi
Resurse umane: elevi, cadre didactice, bibliotecari, parinţi , librari, scriitori
Resurse materiale: carţi, reviste, imagini, aparate audio video, sala de festivităţi, biblioteca, săli de clasă, librărie
Monitorizare şi evaluare: lista cu persoanele participante la proiect, stabilirea echipei de proiect, prezentare Power Point, expoziţie de
carte, program artistic, raport de activitate, articol în revista Şcoala gălăţeana.
Activitatea a fost popularizată în revista Şcoala gălăţenă.
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ACTIVITATEA NR. 3
Titlul activităţii: Invitaţie în lumea carţilor - vizită la librărie
Data: 19 octombrie 2011
Locul de desfăşurare: Librăria “Lumina”
Numărul de participanţi: 46 elevi, 2 directori, 3 cadre
didactice, 1 bibliotecar, 3 librari
Responsabili: Director prof. Savin Dorina, bibliotecar Vlădescu Violeta, învăţători Costache
Mela, Tofan Virginia, profesor Stoian-Mihalcea Drăguţa, Muşat Costina reprezentant librărie
Beneficiari: elevi, părinţi, cadre didactice, bunici
Resurse umane: elevi, cadre didactice, bibliotecari, librari,
Resurse materiale: cărţi, imagini, librărie
Monitorizare şi evaluare: lista cu persoanele din grupul ţintă, expoziţie de carte, raport de
activitate
Descrierea pe scurt a activităţii:
•prezentarea cărţilor aflate pe rafturile librăriei;
•convorbiri despre drumul milenar al cărţii;
•achiziţionarea cărţii preferate.
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ACTIVITATEA NR. 4
Titlul activităţii: Dimineaţă de lectură
Data: 4 noiembrie 2011
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială nr. 25 “Petru Rareş” Galaţi
Numărul de participanţi: 31 elevi, 2 cadre didactice, 1 bibliotecar
Responsabili: Director prof. Savin Dorina, bibliotecar Vlădescu Violeta, învăţător Cazacu Smaranda Marcela,
învăţător Tofan Virginia
Beneficiari: elevi, parinţi, bunici, cadre didactice, bibliotecari
Resurse umane: elevi, cadre didactice, bibliotecari
Resurse materiale: carţi, albume, biblioteca
Monitorizare şi evaluare: fişe de lectură, portofolii, lista cu persoanele din grupul ţintă, raport de activitate
Descrierea pe scurt a activităţii:
•studierea rafturilor cu cărţi de literatură pentru copii;
•lectura unor poveşti din cărţile alese pentru copii;
•audiţii diferite poveşti;

•discuţii despre lecturile citite sau audiate;
•expoziţie de carte.
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ACTIVITATEA NR. 5
Titlul activităţii: Zilele Bibliotecii “V.A. Urechia”
Data: 9 noiembrie 2011
Locul de desfăşurare: Biblioteca “V.A. Urechia”Galaţi
Numărul de participanţi: 83 elevi, 4 cadre didactice, 2 bibliotecari, 3 directori
Responsabili: Director prof.Savin Dorina, director Ilie Zanfir, director adj. Letiţia Buruiană, bibliotecar Târâlă
Sava Maricica, bibliotecar Vlădescu Violeta, învăţător Tofan Virginia, învăţător Costache Mela, învăţător Forţu
Marina
Beneficiari: elevi, parinţi, cadre didactice, bunici
Resurse umane: elevi, cadre didactice, bibliotecari
Resurse materiale: carţi, albume, biblioteca, aparatură audio-video
Monitorizare şi evaluare: fişe de lectură, portofolii, lista cu elevii
participanţi, fişele de cititor, raport de activitate

Descrierea pe scurt a activităţii:
•cuvânt înainte – director al Bibliotecii “V.A. Urechia”
•prezentarea activităţilor desfăşurate în cadrul campaniei
de promovare a cărţii: “Să ne întoarcem la lectură. Citeşte şi tu!”;
•sceneta satirică “Făt - Frumos când era mic”;
•discuţii legate de importanţa cărţii în viaţa fiecărui om;
•moment artistic;
•premierea participanţilor la activitate.
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ACTIVITATEA NR.6

Titlul activităţii: Unirea - visul de aur al românilor
Data: 30 noiembrie 2011
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială nr. 25 “Petru Rareş” Galaţi
Numărul de participanţi: 86 elevi, 4 cadre didactice, 1 bibliotecar, 1 director, parinţi
Responsabili: Director prof. Savin Dorina, profesor Gurău Nina, învăţător Tofan Virginia, învăţător Grosu ElenaCatia, bibliotecar Vlădescu Violeta
Beneficiari: elevi, cadre didactice, parinţi
Resurse umane: elevi, cadre didactice, bibliotecar
Resurse materiale: atlase, albume, cărţi, sala de festivităţi, costume, biblioteca
Monitorizare şi evaluare: fişe de lectură, portofolii, lista cu persoanele din grupul ţintă, prezentare Power Point,
expoziţie de carte, raport de activitate
Descrierea pe scurt a activităţii:
•dezbatere;
•poezie patriotică – recitări;
•sceneta “Unirea-n cuget şi-n simţiri”.
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ACTIVITATEA NR. 7
Titlul activităţii: Datinile între tradiţie şi modernitate
Data: 20 decembrie 2011
Locul de desfăşurare: Biblioteca “V.A. Urechia”-Sala “Mihai Eminescu
Numărul de participanţi: 112 elevi, 5 cadre didactice, 3 directori, 2 bibliotecari, părinţi
Responsabili: Director prof. Savin Dorina, director Ilie Zanfir, director adj. Buruiană Letiţia, bibliotecar Târâlă
Sava Maricica – şef secţie copii Biblioteca “V.A. Urechia”, bibliotecar Vlădescu Violeta - coordonator proiect,
învăţător Tofan Virginia - coordonator proiect, învăţător Forţu Marina, învăţător Cornea Luminiţa, învăţător
Maftei Simona, învăţător Grosu Elena-Catia
Beneficiari: elevi, cadre didactice, comunitatea locală
Resurse umane: elevi, cadre didactice, bibliotecari, părinţi
Resurse materiale: cărţi, reviste, costume populare, măşti, sala de festivităţi, biblioteca, imagini
Monitorizare şi evaluare: lista cu persoanele participante, program artistic, expoziţie de icoane şi desene ale
elevilor, expoziţie de carte, raport de activitate
Descrierea pe scurt a activităţii:
•tradiţii şi obiceiuri populare la români, în preajma sărbătorilor de iarnă;
•cântece şi dansuri populare româneşti.
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ACTIVITATEA NR. 8
Titlul activităţii: Dor de Eminescu
Data: 18 ianuarie 2012
Locul de desfăşurare: Biblioteca “V.A. Urechia”Galaţi
Numarul de participanţi: 97 elevi, 7 cadre didactice, 3 directori, 2 bibliotecari, comunitatea locală
Responsabili: Director prof. Savin Dorina, bibliotecar Vlădescu Violeta, bibliotecar Târâlă Sava Maricica, profesor
Stoian-Mihalcea Drăguţa, profesor Sîrbu Alina, profesor Sîrbu Aurelia, învăţător Maftei Simona, învăţător Costache
Mela, învăţător Grosu Catia, învăţător Tofan Virginia
Beneficiari: elevi, cadre didactice, parinţi, bunici
Resurse umane: elevi, cadre didactice, bibliotecari
Resurse materiale: cărţi, albume, sala de festivităţi, aparate audio-video, săli de clasă, biblioteca
Monitorizare şi evaluare: prezentare Power Point, fişe de lectură, portofolii, liste cu persoanele din grupul ţintă,
expoziţie de carte, lucrări practice inspirate din opera eminesciană, raport de activitate
Descrierea pe scurt a activităţii:
•prezentare Power Point (aspecte din viaţa şi activitatea literară a marelui poet) ;
•program artistic omagial ;
•concurs ;

•audiţii – poezii scrise de marele poet ;
•lucrări practice inspirate din opera eminesciană ;
•expoziţie de carte.
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ACTIVITATEA NR. 9
Titlul activităţii: “Unirea naţiunea a făcut-o“
Data: 24 ianuarie 2012
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială nr. 25 “Petru Rareş” Galaţi
Numărul de participanţi: 81 elevi, 6 cadre didactice, 2 directori, 1 bibliotecar
Responsabili: Director prof. Savin, director adjunct Drujescu Marius-Claudiu, bibliotecar Vlădescu Violeta, profesor
Gurău Nina, profesor Tirim Cătălina, profesor Vădeanu Sorina, profesor Năstase Elena, învăţător Tofan Virginia,
învăţător Grosu Elena Catia
Beneficiari: elevi, cadre didactice, părinţi
Resurse umane: elevi, cadre didactice, bibliotecari
Resurse materiale: cărţi, albume, biblioteca, atlase, sală de festivităţi
Monitorizare şi evaluare: fişe de lectură, portofolii, liste cu elevii participanţi, fişe de cititor, raport de activitate
Descrierea pe scurt a activităţii:
• prezentare Power Point – “Viaţa şi activitatea domnitorului Al. I.Cuza”;
• poezie patriotică – recitări ;
• Să ne amintim de 24 ianuarie 1859;
• scenete:
“Moş Ion Roată şi Unirea“,
“Moş Ion Roată şi Cuza Vodă“,
“Ocaua lui Cuza“;
• Expoziţie de carte şi portofolii ale elevilor;
• Hora Unirii.
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ACTIVITATEA NR. 10
Titlul activităţii: “I.L.Caragiale cel mai mare creator de
viaţă modernă”
Data: 1 februarie 2012
Locul de desfăşurare: Şcoala nr.25 “Petru Rareş” Galaţi
Număr de participanţi: 52 elevi, 6 cadre didactice,
1director, 1 bibliotecar, părinţi
Responsabili: Director prof. Savin Dorina, bibliotecar
Vlădescu Violeta, învăţător Tofan Virginia, învăţător Forţu
Marina, profesor Sîrbu Alina, profesor Stoian-Mihalcea
Drăguţa, profesor Vădeanu Sorina
Beneficiari: elevi, cadre didactice, părinţi
Invitaţi: VOX TV;
Resurse umane: elevi, cadre didactice, bibliotecari, părinţi
Resurse materiale: cărţi, reviste, costume populare,
atlase, sală de clasa, biblioteca
Monitorizare şi evaluare: fişe de lectură, portofolii, liste
cu elevii participanţi, raport de activitate

Descrierea pe scurt a activităţii:
•dramatizări – “Momente şi schiţe”;
•prezentare portofolii;
•expoziţie de carte;
•premierea elevilor participanţi.
Activitatea a fost filmată de VOX TV, şi prezentată
în cadrul emisiunii “Academia ştrengarilor”.
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Activitatea nr. 11
Titlul activităţii: “Natura inspiră şi dăruieşte”
Data: 1-30 martie 2012
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială nr. 25 “Petru Rareş” Galaţi
Numărul de participanţi: 60 elevi, 8 cadre didactice, 2 directori, 1 bibliotecar
Responsabili: Director, prof. Savin Dorina, bibliotecar Vladescu Violeta , învăţător Tofan Virgia, învăţător
Cazacu Marcela, învăţător Costache Mela, învăţător Grosu Elena-Catia, învăţător Cornea Luminiţa, învăţător
Maftei Simona, învăţător Forţu Marina, profesor Vădeanu Sorina
Beneficiari: elevi, cadre didactice, comunitatea locala
Resurse umane: elevi, cadre didactice, bibliotecari, parinţi
Resurse materiale: blocuri, acuarele, panou pentru expunerea lucrărilor
Monitorizare şi evaluare: planşe de desen, liste cu elevii participanţi, expoziţie cu lucrările elevilor
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ACTIVITATEA NR. 12

Titlul activităţii: “ ION CREANGĂ scriitorul tuturor copiilorşezătoare literară”
Data: 2 martie 2012
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială nr. 25 “Petru Rareş”
Număr de participanţi: 90 elevi, 5 cadre didactice, 2 directori, 1
bibliotecar, parinţi, 1 secretar
Responsabili: Director, prof. Savin Dorina, bibliotecar Vlădescu Violeta, învăţător Tofan Virginia, învăţător Grosu
Elena-Catia, învăţător Cazacu Marcela, profesor Oprea Doina, profesor Sîrbu Alina, secretar Pascu Eugenia.
Beneficiari: elevi, cadre didactice, comunitatea locală
Invitaţi: VOX TV;
Resurse umane: elevi, cadre didactice, bibliotecari, părinţi
Resurse materiale: cărţi, reviste, costume populare, căsuţe din lemn, sala de festivităţi, biblioteca, imagini, măşti,
aparatură audio-video
Monitorizare şi evaluare: expoziţie cu obiecte şi constume populare din zona Moldovei, expoziţie de carte, lista cu
grupul ţintă, raport de activitate

Descrierea pe scurt a activităţii:
•moment artistic omagial;
•dramatizare;
•creaţii artistice şi plastice inspirate din opera
marelui povestitor, concurs;
•audiţii fragmente din “Amintiri din copilărie”;
•expoziţie de carte;
•lucrări practice inspirate din opera lui Ion
Creangă.
Activitatea a fost filmată de VOX TV, şi prezentată în cadrul emisiunii “Academia ştrengarilor”.
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ACTIVITATEA NR. 13
Titlul activităţii: “Scrisoare pentru ... Iepuraş”
Data: 1-30 aprilie 2012
Locul de desfăşurare: Biblioteca “V.A. Urechia”Galaţi
Numărul de participanţi: 75 elevi, 9 cadre didactice, 2 directori, 1 bibliotecar
Responsabili: Director prof. Savin Dorina, bibliotecar Vlădescu Violeta , Târâlă Sava Maricica, învăţător Tofan
Virginia, învăţător Grosu Elena-Catia, învăţător Cazacu Marcela, învăţător Costache Mela, învăţător Maftei
Simona, învăţător Forţu Marina, învăţător Cornea Luminiţa, profesor Vădeanu Sorina, învăţător Stavăr Mihaela
Beneficiari: elevi, cadre didactice, comunitatea locală
Resurse umane: elevi, cadre didactice, bibliotecari, parinţi
Resurse materiale: cărţi, blocuri, acuarele, hârtie, lipici, culori
Monitorizare şi evaluare: felicitări, ouă pictate, expoziţie cu produsele elevilor, lista cu persoanele din grupul
ţintă, raport de activitate
Descrierea pe scurt a activităţii:
* realizarea şi prezentarea unei colecţii de desene, scrisori şi felicitări, cu ocazia sărbătorilor de Paşti;
* organizarea unei expoziţii cu cele mai reuşite lucrări.
Descrierea pe scurt a activităţii:
• realizarea şi prezentarea unei
colecţii de desene, scrisori şi
felicitări, cu ocazia sărbătorilor de
Paşti;
• organizarea unei expoziţii cu cele
mai reuşite lucrări.
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ACTIVITATEA NR. 14
Titlul activităţii: Întâlnire cu scriitori găţăţeni
Data: 2 aprilie 2012
Locul de desfăşurare: Biblioteca “V.A.Urechia” Galaţi
Numărul de participanţi: 22 elevi, 2 cadre didactice, 3 directori, 2 bibliotecari, 3 scriitori
Responsabili: Director prof. Savin Dorina, director Ilie Zanfir, director adj. Letiţia Buruiană, bibliotecar Vlădescu
Violeta, bibliotecar Târâlă Sava Maricica, învăţător Grosu Elena-Catia, învăţător Tofan Virginia, scriitor Năstase
Marin, scriitor Cezarina Adamescu, scriitor Andrei Parapiru
Beneficiari: elevi, cadre didactice, bibliotecari
Resurse umane: elevi, cadre didactice, bibliotecari, scriitori
Resurse materiale: cărţi, reviste, biblioteca
Monitorizare şi evaluare: lista cu persoanele participante din grupul ţintă, raport de activitate
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ACTIVITATEA NR. 15
Titlul activităţii: “Cel mai bun cititor” –concurs
Data: 28 mai 2012
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială nr.25 “Petru Rareş” Galaţi
Numărul de participanţi: 28 elevi, 3 cadre didactice, 1 bibliotecar
Responsabili: Director, prof. Savin Dorina, bibliotecar Vladescu
Violeta, profesor Oprea Doina, profesor Stoian-Mihalcea Drăguţa,
profesor Sîrbu Alina
Beneficiari: elevi, cadre didactice, părinţi
Resurse umane: elevi, cadre didactice, bibliotecar
Resurse materiale: cărţi, reviste, costume, biblioteca
Monitorizare şi evaluare: fişe de cititor, portofolii, lista cu persoanele
participante din grupul ţintă, diplome, raport de activitate
Descrierea pe scurt a activităţii:
•prezentarea fişelor cititorilor înscrişi
la concurs;
•prezentarea portofoliilor;
•dezbatere;
•interpretarea unor replici ale

personajelor din operele literare citite;
• premierea elevilor participanţi.
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ACTIVITATEA NR. 16
Titlul activităţii: Ziua Internaţională a Copilului - Carnavalul cărţii
Data: 23 mai 2012
Locul de desfăşurare: Aleea Domnească - esplanada pietonală
Numărul de participanţi: 75 elevi, 4 cadre didactice, 3 directori, 2 bibliotecari, părinţi
Responsabili: Director Ilie Zanfir, Director prof. Savin Dorina, director adj. Letiţia Buruiană, bibliotecar Târâlă
Sava Maricica, bibliotecar Vlădescu Violeta, învăţător Grosu Elena Catia
Beneficiari: elevi, cadre didactice, părinţi, bunici
Resurse umane: elevi, cadre didactice, bibliotecari, părinţi
Resurse materiale: cărţi, reviste, costume, măşti, aparat foto
Monitorizare şi evaluare: lista cu persoanele participante la activitate, program artistic, raport de activitate
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BIBLIOTECA “V.A. URECHIA”
GALAŢI

BIBLIOTECA “V.A. URECHIA” GALAŢI
Proiectul Educaţional: BIBLIOTECA, LĂCAŞ AL CUNOAŞTERII

Activitatea: ÎNTÂLNIRE CU SCRIITORI GĂLĂŢENI

MUZEUL DE ISTORIE GALAŢI
PROIECTUL EDUCAŢIONAL “CARTEA, COMOARĂ PENTRU SUFLET”

Activitatea: UNIREA VISUL DE AUR AL ROMÂNILOR

TIPOGRAFIA GrafPrint GALATI
Proiectul Educational: CARTEA, COMOARA PENTRU SUFLET

Activitatea : CARTE DRAGĂ, CINSTE CUI TE-A SCRIS!

LIBRĂRIA TEORA GALAŢI

Proiectul Educaţional: CARTEA, COMOARĂ PENTRU SUFLET
Activitatea: CARTEA MEA DE SUFLET

COLEGIUL NAŢIONAL “AL.I.CUZA” GALATI
Proiectul Educaţional: PE URMELE MARILOR CLASICI

Activitatea: ION CREANGĂ scriitorul tuturor copiilor, şezatoare literară

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
“SFINŢII ÎMPARAŢI ”GALAŢI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE MUNTEANU” GALAŢI

LANSAREA PROIECTULUI EDUCAŢIONAL
“CARTEA, COMOARĂ PENTRU SUFLET”

