
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere“
Domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate“
Titlul proiectului: „Educaţie şi performanţă“
Contract POSDRU/190/1.1./S/156905

PROGRAMUL CAMPANIEI DE PROMOVARE

DENUMIREA CAMPANIEI DE PROMOVARE A LECTURII:

LECTURA, O POARTĂ DESCHISĂ CĂTRE VIITORUL TĂU!

PERIOADA DE DERULARE: 5 noiembrie – 13 noiembrie

INITIATOR: Didactica Publishing House
SCOLI IMPLICATE: 

- Scolile din judet implicate in proiect 

TIPUL PROIECTULUI: local

LOCUL DE DESFASURARE: 
- In fiecare scoala din proiect

Spatiile de promovare din interiorul scolii ce vor gazdui aceasta campanie vor fi amenajate in functie de 
disponibilitatea si posibilitatea scolilor implicate dupa cum urmeaza:

- Biblioteca scolii
- Clasa
- Intrarea in scoala
- Holul cancelariei si al secretariatului scolii

PARTENERI: DIDACTICA PUBLISHING HOUSE

OBIECTIVELE CAMPANIEI  DE PROMOVARE
 Incurajarea si stimularea interesului de a citi a elevilor prin oferirea de resurse utile (tehnici de citire, citire 

rapida, exercitii de citire, recomandari de carti)
 Cultivarea lecturii de placere, factor determinant in dezvoltarea competentelor cheie pentru invatarea pe tot 

parcursul vietii
 Cresterea interesului elevilor si cadrelor didactice pentru activitati online interactive de invatare/lecturare  in 

limba materna, cu ajutorul unor metode inovatoare (platforma online educationala)

 



GRUP TINTA
• Cadrele didactice ale celor 80 scoli din judet implicate in proiect
• 15000 de elevi de invatamant primar si gimnazila (clasele I- VII) din cele 80 de scoli, cuprinsi in grupul tinta

CALENDARUL ACTIVITATILOR:

În cadrul proiectului ”Educație si performanță” – proiect lansat de Inspectoratul Județean Harghita prin 
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013- se va derula în perioada 5 
noiembrie – 13 noiembrie 2015, o campanie de promovare a lecturii la care vor participa elevii si cadrele 
didactice, respectiv grupul-țintă al proiectului, in vederea dezvoltarii competentelor cheie la limba materna 
(romana si maghiara). Primele 10 proiecte castigatoare vor fi premiate cu diploma de merit si cu 1 pachet de 
lectura format din  carti ale editurii Didactica Publishing House. Toate clasele participante vor primi diploma de 
participare. 

Coordonatorii si cadrele didactice implicate in acest proiect au la dispozitie o serie de  activitati ce pot fi realizate
in cadrul campaniei de promovare, activitati care pot fi extinse in functie de posibilitatile fiecarui grup de 
organizare din fiecare scoala implicata in proiect.
Este incurajata orice initiativa sau propunere noua ce nu se regaseste in lista de mai jos de activitati, dar care 
implementata, duce la indeplinerea obiectivelor campaniei.

Tipuri de activitati ce pot fi realizate:
- Concursuri de creatii literare (in proza sau versuri)
- Concursuri de creatii artistice (desene, colaje, picturi)
- Auditii de povesti/poezii in lectura profesorilor/actori/ elevi din clasele mai mari
- Expozitie de carti/povestiri/poezii/ mesaje pro-lectura realizate de copii
- Expozitie de ilustratii/ desene/ colaje realizate de copii
- Club de lectura online; 

Calendarul activitatilor
1. Lansarea oficiala a campaniei de promovare si postarea pe site-ul www.educatie-perfomanta.ro si a site-

urilor  inspectoratului si scolilor partenere – 4 noiembrie - 5 noiembrie
2. Transmiterea materialelor de promovare campanie (afis)
3. Desfasurarea tipurilor de activitati alese pentru a fi realizare in scolile din judet – 5 -13 noiembrie
4. Realizarea unui material in format power-point si trimiterea prin email a materialelor  realizate de catre 

copiii participanti in campanie) - 13- 17 noiembrie
5. Jurizarea tuturor lucrarilor participantilor - 17- 18 noiembrie
6. Comunicarea online a castigatorilor celor 10 pachete de lectura si acordarea de diplome de merit fiecarei 

clase castigatoare si diplome de participare fiecarei clase participante – 20- 26 noiembrie 

PERSOANE DE CONTACT:

Laura Pavaloaia – laura.pavaloaia@edituradph.ro
Parfenie Aurora - parfeniaurora@yahoo.com

http://www.educatie-perfomanta.ro/


REZULTATE ASTEPTATE
 Sensibilizarea cadrelor didactice si elevilor in vederea dezvoltarii competentelor cheie la limba materna
 Utilizarea si mediatizarea unor mijloace moderne, online, inovatoare 
 Imbunatatirea performantelor citit-scris ale elevilor din grupul tinta
 Implicarea comunitatii parintilor in viata scolara a copiilor si consolidarea relatiilor parinti- copii – cadre 

didactice

DISEMINARE:
 mediatizarea proiectului pe site-urile partenerilor;
 realizarea de afişe publicate în avizierele inspectoratelor, şcolilor şi biblioteci;
 realizarea expoziţiei la şcoală in spatiul special amenajat proiectului „Educatie si perfomanta”.


