
ZIUA NAȚIONALĂ A LECTURII 

15 FEBRUARIE 2023
„Ce Carte Dăruiești? ”

 
un proiect  cuprins  în CAEJ  și inițiat de 

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud 
în parteneriat cu 

ISJ BN,
CNAM,  CNLR, Asociația Tineri pentru Comunitate

 „Citim împreună,
creștem împreună” -

atelier de lectură

„Citește și dă mai
departe” - lectură

publică/prezentare 
de carte

 „Cartea vie ”-
scenete, joc de rol,

adaptări



 
ACTIVITATEA nr. 1

ATELIERE
 

    1. „Citim împreună, creștem împreună” -Atelier de 
 lectură
   2. „Citește și dă mai departe!” - Lectură publică/ 
 Prezentare de carte
      3.  „Cartea vie” - Jocuri de rol/ Scenete/ Adaptări
       Perioada de desfăşurare: 6-22 februarie 2023
  Locul desfăşurării: în sala de clasă, în sălile
profesorale sau în bibliotecă/ CDI
    Participanţi: 30 bibliotecari școlari/ profesori de
limba și literatura română din unitățile de învățământ;
150 de elevi din 30 de unități de învățământ din județ:
100 de elevi din ciclul gimnazial, 50 de elevi din ciclul
liceal; 
    Coordonatorii activităților vor fi bibliotecarii școlari
și/sau profesorii de limba și literatura română.

         



f. Descrierea pe scurt a activității

           Coordonatorul va organiza unul dintre ateliere, la
alegere.
 Modul de desfășurare a atelierului este ales de
coordonator în colaborare cu elevii participanți (atelier
de lectură sau lectură publică/ prezentare de carte sau
jocuri de rol/ scenete/ adaptări), obiectivele fiind:

-Promovarea lecturii
-Apropierea empatică de literatură prin valorificarea
imaginației și creativității.
 Numărul de echipe participante din fiecare școală nu
este limitat.
 Fiecare echipă va realiza scurte înregistrări a prestației
lor sau câteva fotografii din timpul atelierului, acestea
reprezintă dovezi anexate raportului.
 Va exista în fiecare școală cu mai mult de o echipă, un
coordonator care va monitoriza activitatea din școală.
 Coordonatorul din școală va realiza un scurt raport
folosind modelul din Anexa 1, care se va trimite atât în
format editabil cât și scanat, pe adresa
pop.margareta@ccdbn.ro, până luni, 27.02.2023, ora
12:00.
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