COLEGIUL TEHNIC APULUM ALBA IULIA
CENTRUL CULTURAL” AUGUSTIN BENA” ALBA

SĂ NE CUNOAŞTEM VALORILE
Instituţia iniţiatoare:
Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia
Centrul Cultural „ Augustin Bena” Alba

Argument
Fiecare judeţ îşi are scriitorii săi valoroşi, contemporani. Aceste personalităţi literare sunt adevărate modele
de cultură, talent şi, nu în ultimul rând, de conduită morală. Invitarea lor în mijlocul elevilor poate deveni o
experienţă benefică în educarea tinerilor, în trezirea interesului lor pentru lectură.

Scopul şi obiectivele proiectului
Proiectul vizează stimularea interesului elevilor pentru lectură prin valorificarea şi promovarea scriitorilor
contemporani, având ca obiective:
 Promovarea literaturii scriitorilor contemporani în rândul comunităţilor prin întâlniri cu cadrele
didactice, elevi şi părinţi;
 Valorificarea potenţialului educativ oferit de scriitorii locali, atât ca autori de poezie şi proză, cat şi ca
modele de cultură şi de conduită morală pentru elevi.

Activităţi
Activităţi de familiarizare şi de receptare a operelor scriitorilor locali contemporani în cadrul orelor de
literatură şi de discipline opţionale;
Lansări de carte organizate în şcoli, cu participarea cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor;
Întâlniri ale elevilor cu scriitorii şi organizarea de dezbateri literare;
Proiectarea unor ore de literatură la care să participe scriitorii locali pentru a le prezenta elevilor
aspecte ale vieţii unor scriitori romani consacraţi.

Echipele de proiect
Învăţători, profesori, bibliotecari, implicaţi în proiect.

Planificarea activităţilor
Întâlnire cu scriitorul Cornel Nistea
Colaboratori: Daniela Floroian - Director Centrul Cultural „ Augustin Bena”
Florentin Crişan - Director adj. Colegiul Tehnic Apulum

Ioana Zlăgnean - profesor de romană
Maria Caraneaga - învăţător
Mihaela Jurcan – profesor de religie
Ana Panduru - bibliotecar
Clasa a III-a A
Clasa a VI-a A
Presa şi televiziunea locală

Calendarul activităţilor
Data: marţi, 29 martie 2011
Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic Apulum
Ora: 11,00 – 13,00
Activitatea: Să-l cunoaştem pe scriitorul Cornel Nistea
Prezentarea volumului „Împăratul lupilor”
Dezbatere: Cum am devenit scriitor
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Director,
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prof.Maria Hodor

