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„Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020“

Descriere proiect:
Sunt cărțile puncte de atracție pe hărțile de va-

canță ale copiilor? Cel mai probabil putem anticipa 
răspunsul lor, cu un imperativ inclus: Iar trebuie să 
citim – Nu vrem să citim!!!

AI CARTE, AI PARTE de distracție, prieteni, 
joc, aventură este un proiect care va face din carte nu 
doar una din cele mai agreabile părți ale programului 
de tabără, ci o noutate absolută, exclamativă pentru 
participanți: DA, NE PLAC CĂRȚILE!!!

Copiii/tinerii vor fi surprinși să afle cum fi-
ecare dintre ei este o parte importantă dintr-o po-
veste încă nescrisă. Experiențele lor din tabără și 
nu numai vor da conceptului de bibliotecă – spa-
țiul în care oamenii înregistrează, păstrează și pre-
zintă cărțile într-un mod organizat tematic, le îm-
prumută – o semnificație nouă, proaspătă, vie. Își 
vor reprezenta lumea în care trăiesc, experiențele 
lor, chiar locul de tabără, pe care îl vor observa cu 
atenție, ca pe o bibliotecă vie formată din cărți-co-
pii. Povestea fiecăruia dintre ei așteaptă să fie des-
coperită și împărtășită. Sufletul lor se va deschide 

Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj
 BIBLIOTECA VIE

Ai Carte, Ai Parte de distracție, prieteni, joc, aventură  
în Tabăra Crasna, Gorj

28 august – 4 septembrie 2021 
4 – 11 septembrie 2021

 

de: 
distracție 
prieteni 
joc 
aventură 

FIECARE CARTE ESTE UN SPECTACOL VIU, FIECARE ZI DIN VIAȚA 
TA ESTE PRECUM O  FILĂ DINTR-O CARTE DE SUFLET, CHIAR TU 
EȘTI O CARTE DINTR-O BIBLIOTECĂ VIE 
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precum o carte în care vor putea citi „filă cu filă”, 
„capitol după capitol” ca dintr-o mare aventură din 
cărțile lor, pentru copii și tineri.

Participanții la atelierul EU, TU… CELE MAI 
NOI CĂRȚI-COPII DIN BIBLIOTECA VIE (proiec-
tul Ai carte, ai parte de distracție, prieteni, joc, aven-
tură) vor parcurge, în două întâlniri adaptate grupei 
de vârstă, etapele de lucru prevăzute, iar la final vor 
vedea cum experiențele lor vor forma paginile unei 
cărți, apoi o carte întreagă, urmând apoi să alcătuiască 
o bibliotecă care îi va inspira să înțeleagă de ce sunt 
importante cărțile și de ce cititul poate fi o experiență 
în timp real, plăcută, chiar memorabilă.

La prima întâlnire, pe baza unui basm popular 
românesc adaptat unui joc, vom derula activitatea 
Află despre eroii din basme și descoperă eroul din tine, 
iar la cea de-a doua întâlnire, vom extrage din biblio-
teca vie a taberei trei scenete, vom fi actori, interpre-
tând personaje interesante, jucând în aceste scenete 

adaptate fiecărei grupe de vârstă, potrivite contextului 
unei tabere și unei călătorii.

Obiectivele proiectului:
Obiectiv principal: motivarea copiilor să ci-

tească și să respecte cărțile.
Obiectiv conex: dezvoltarea abilităților copii-

lor – vor scrie, ilustra și realiza o carte.
Activitățile din cadrul proiectului le dezvoltă 

copiilor mai multe abilități:
• să comunice mai ușor; 
• să lucreze practic, în echipă;
• să relaționeze și să își facă noi prieteni;
• să își exprime talentul;
• să își manifeste creativitatea;
• să își îmbunătățească exprimarea în scris.
Capitolele cărții îi vor ajuta pe copii/tineri să 

înțeleagă structura unei cărți, care reprezintă de 
fapt un segment de viață personală sau colectivă şi 
să înțeleagă că o carte este asemeni unui om:

Capitolul 1: Localizează-mă, Datează-mă! (In-
formație: istorie, geografie)

Capitolul 2: Emoționează-mă! (Emoții: bucu-
rie, tristețe, furie, mirare)

Capitolul 3: Captivează-mă! (Aventura, umo-
rul, suspansul: întâmplări inedite, glume, anec dote)

Capitolul 4: Să fim prieteni! (Personaje: descri-
erea colegilor de tabără, a persoanelor întâlnite în ta-
bără, desene-portrete)

Capitolul 5: Nu mă uita! (Amintiri: cea mai fru-
moasă experiență din tabără)  

Descoperă eroul din tine!

 Începând de azi o să deslușesc,  

o veche profeție vreau să împlinesc: 
Un erou se-ascunde în sufletul meu,

să-l descopăr este de-acum țelul meu!
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Cum poți să descoperi  
eroul din tine? Începe prin a rosti  

cuvintele magice:

 Confirmă apoi cuvintele 
magice, făcând un legământ:

Cuvinte magice

Legământ

→ Cred despre mine
că pot.

→ Buna dispoziție
e pe primul loc.

→ Încui plictiseala 
în loc întunecos.

→ Transform 
regula în joc.

    Tot ce văd,  
ce simt, ce fac,  
în pagini de carte, 
prefac. 


