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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIȘ 
 
 

are plăcerea să anunțe lansarea proiectului 
 

”LECTURĂ ȘI COMUNICARE”,  
ediția I 

-eveniment cofinanțat de Consiliul Județean Timiș prin Agenda culturală 2017- 

Octombrie - Noiembrie 2017 
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ARGUMENT 
 
 Lectura reprezintă, începând chiar de la vârstele fragede ale copiilor, un mijloc foarte 
important de formare și dezvoltare a competențelor de comunicare. Cele două, lectura și 
comunicarea, se găsesc, așadar, într-o relație de interconectare și este nevoie în permanență să existe 
o preocupare colectivă de a desfășura activități menite să stimuleze și să întrețină interesul și 
pasiunea pentru citit în rândul copiilor, elevilor și al tinerilor.  

 Proiectul ”Lectură și comunicare” este conceput astfel încât să ofere, prin tematica sa și prin 
editarea ghidului ”Lectură și comunicare” încă un prilej în care bunele practici din activitatea 
participanţilor să fie cunoscute mediului educaţional, promovând, totodată, lectura în rândul copiilor 
şi tinerilor.  

Acest eveniment se adresează tuturor actorilor implicați în procesul de promovare a lecturii 
și, indirect, a cărții, a bibliotecii: elevi, cadre didactice, cadre didactice responsabile cu biblioteca 
școlară, responsabili CDI din județul Timiș. 

OBIECTIVE: 

• Dezvoltarea competenţelor de iniţiere şi implementare a unor proiecte educative care 
promovează lectura în rândul copiilor şi tinerilor pentru cadrele didactice, bibliotecarii şcolari 
şi elevii din grupul ţintă. 

•  Popularizarea exemplelor de bună practică din activitatea bibliotecilor şcolare şi a Centrelor 
de Documentare şi Informare din instituţiile de învăţământ preuniversitar ale judeţului Timiş. 

• Promovarea lecturii în rândul copiilor şi tinerilor. 
 
GRUP ȚINTĂ: 
 
• elevi din învățământul preuniversitar 
• cadre didactice din învățământul preuniversitar 
• bibliotecari școlari 
• responsabili Centre de Documentare şi Informare. 

 
CALENDARUL PROIECTULUI: 
 Octombrie – Noiembrie 2017 
Parteneri:  

• Consiliul Judeţean Timiş 
 

Coordonator: 
• prof. Cristian Gabriel VLAD 

 
Responsabili de proiect:  

• Prof. metodist Daniela-Maria HOJDA 
• Bibliotecar Daniela MIHĂILĂ 

 
Comitetul ştiinţific: 

• Prof. metodist Daniela-Maria HOJDA 
• Bibliotecar Daniela MIHĂILĂ 

 
Comitetul tehnic: 

• inf. Nina DUMBRAVĂ 
• Bibliotecar Daniela MIHĂILĂ 
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• prof. Daniela-Maria HOJDA 
 
Echipa de organizare: 

• prof. Cristian Gabriel VLAD 
• prof. Simona Elena DUIULEASA  
• prof. Călin DIACONESCU 
• prof. Daniela-Maria HOJDA 
• ec. Bianca Liana POPA 
• bibl. Daniela MIHĂILĂ 
• ec. ing. Daniela Florena OLARIU 

 
CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

  
Proiectul se va finaliza cu editarea și tipărirea ghidului de bune practici ”Lectură și 

comunicare”, ce va fi integrat într-un număr al revistei ”Acces” a Casei Corpului Didactic Timiș. 
 
 Toți cei interesați să prezinte experiențe și exemple de bună practică sau idei și opinii legate 

de promovarea lecturii și a bibliotecii, sunt invitați să trimită articole pe adresa de mail: 
dana_luca45@yahoo.com, până la data de 3 noiembrie 2017. 

 
Cerinţe pentru redactarea lucrărilor:  

 
− Articolele se vor scrie în format A4, redactate în Word, cu diacritice, la 1,5 rânduri, font 

Times New Roman 12, și se vor menționa, în colțul din stânga sus, numele și prenume 
autorului/autorilor și unitatea școlară de care aparțin (urmate, ambele, de date de contact). 
 

− În cazul în care sunt folosite surse bibliografice, acestea trebuie precizate în mod 
obligatoriu la finalul articolului, în ordinea alfabetică a autorilor (pentru cărţi: nume, 
prenume, anul apariţiei, titlul cărţii (cu italice), editura, localitatea; pentru articole: nume, 
prenume, titlul  articolului (cu italice), numele revistei (între ghilimele), anul, volumul 
(nr.), paginile.) 

 
−  Articolele pot conține și imagini inserate, dar avem rugămintea de a trimite aceste 

imagini și separat, în format jpg., la adresa de email specificată, pentru a asigura condițiile 
optime de redactare. 

 
 

Redactorii își rezervă dreptul unor eventuale corecturi ortografice și de punctuație. 

 
 

Vom fi onoraţi de participarea dumneavoastră! 
 
 
 

Director CCD Timiș, 
prof. Cristian Gabriel VLAD 

 


