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Eu citesc, citește și tu! 

 

În perioada 15 iunie -31 octombrie 2016, Asociația Raza Soarelui-Sunlight a oferit  Școlii 

Gimnaziale Murighiol oportunitatea  de a fi partener într-un proiect educativ al cărui scop a venit în 

întâmpinarea nevoilor școlarilor noștri: ,,Eu citesc, citește și tu! 

Proiectul a urmărit creșterea gradului de educație și cultură pentru un grup de 220 de copii și 

tineri din trei județe-Tulcea, Constanța și Cluj- prin utilizarea unor metode non-formale în 

desfășurarea de activități culturale pentru promovarea lecturii cărților, urmărind trei obiective 

specifice: 

-Creșterea gradului de educație și cultură a 20 de elevi din județul Tulcea-Școala Gimnazială 

Murighiol și alte școli din municipiu- prin participarea la trei ateliere tematice de dezvoltare a 

competenței de lectură, folosind ca sursă istoria dobrogeană, cu tema ,,A ști să citești e ca o artă și, 

există o artă de a citi!”; 

-Înființarea unei mini-biblioteci cu 200 de cărți pentru uz școlar, la Centrul Sunlight 

Dunavățul de Jos, prin implicarea activă a celor 20 de elevi-voluntari în activități de colectare de 

carte din donații ale cetățenilor județului;   

-Creșterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiției locale, istoriei, științei și artei, 

unui număr de 200 de copii și adolescenți  din cele trei județe, în cadrul a patru activități de 

promovare a lecturii prin șezătoare, dramatizare, teatru de păpuși și teatru de umbre, prin intermediul 

copiilor din grupul țintă, voluntari ai proiectului. 

 Deschiderea proiectului s-a realizat la sediul Asociației  Raza Soarelui-Sunlight, într-o zi 

frumoasă de iulie, cu invitați dornici să se cunoască și să se implice, cu discursuri entuziaste și 

speranța că momentele petrecute împreună vor fi cu siguranță utile tuturor, și mari și mici. 

Astfel, la începutul vacanței de vară, s-a realizat selecția copiilor din grupul țintă în funcție de 

dorința acestora de implicare în proiect și cu acordul scris al părinților, după care s-a purces la 

derularea activității de înființare a mini-bibliotecii la Centrul Sunlight-Dunavățul de Jos. Obiectiv 

propus, obiectiv atins. Copiii s-au mobilizat, au pus pe roate campania publicitară de colectare a 

cărților cît și strategia, au stabilit punctele de colectare, au aranjat rafturile de depozitare, au selectat 

și înregistrat cărțile primite și... s-a făcut! 

O parte din activitățile proiectului s-au derulat la sediul școlii, iar o parte la Centrul Sunlight 

Dunavățul de Jos, Școala Gimnazială Murighiol fiind gazdă bună pentru cele patru activități de 

promovare a lecturii prin șezătoare, dramatizare, teatru de păpuși și teatru de umbre, activități în 

cadrul cărora  cei 20 de copii din grupul țintă, sub coordonarea echipei de proiect, (coordonator 
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principal al proiectului, d-l Nicolae Dinu  și cei doi coordonatori locali –prof. Adina Leonte și 

lucrător în arte combinate, d-na Mihaela  Sultan) au reușit să pună  în scenă schițe de Mircea 

Sântimbreanu și Ion Luca Caragiale, precum și basme de Petre Ispirescu.  

Finalul de proiect a fost realizat prin organizarea unui concurs pe teme literare-,,Cititor 

experimentat!”- la care au participat 50 de copii ai școlii, premianții  primind  din partea Asociației 

Raza Soarelui-Sunlight premii în cărți, dulciuri, rechizite și obiecte de îmbrăcăminte. Copiii s-au 

bucurat nespus iar darurile au venit ca o încununare a eforturilor micilor participanți.  

Activitățile au fost frumoase și i-au stimulat pe copii să se autodepășească. Ca profesor-

voluntar, coordonator local al activităților, recunosc că la debutul proiectului am avut emoții  cu 

privire la implicarea școlarilor mei, copii de țară , mai puțin deschiși la nou, mai puțin artiști și mai 

mult spectatori. N-a fost așa. Am  trăit plăcuta surpriză să constat că, deși activitățile propuse nu 

intrau în firescul vieții lor, s-au pliat ușor pe sarcinile asumate și am reușit să le descopăr, unora,  

talente ascunse. În numele școlii mulțumesc tuturor copiilor implicați și nu în ultimul rând domnului 

Nicolae Dinu, președinte al Asociației Raza Soarelui-Sunlight, fără de care copiii n-ar fi avut 

privilegiul de a participa la aceste activități pe cât de diverse, pe atât de interesante, inedite  și utile 

tuturor . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Adina LEONTE 
Școala Gimnazială Murighiol 
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