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 Programul se adresează copiilor cu vârste
cuprinse între 10 şi 14 ani, în vederea
satisfacerii propriilor nevoi de informare,
dezvoltării culturii generale şi descoperirii
propriilor talente în materie de invenţii.

Fiecare temă a proiectului constă într-o
„călătorie” în care elevii vor fi implicaţi
direct în jocuri şi activităţi specifice de
învăţare şi informare, care le vor stârni
curiozitatea pentru aflarea noutăţilor în
materie de invenţii.

Când personajele
se-ntâlnesc

  

Călătorie 
spre centrul
cunoașterii

Programul se adresează copiilor cu vârste
cuprinse între 3 și 8 ani, precum și celor cu
nevoi speciale, și își propune introducerea
acestora în lumea fascinantă a bibliotecii, a
cărților, a poveștilor, oferindu-le un alt mediu
și mod de socializare și cunoaștere.

Prin intermediul poveștilor și basmelor,
copilul descoperă lumea, învață să facă
diferența dintre bine și rău, este ajutat să-și
definească personalitatea. Accesul copilului la
cuvinte și expresii noi, permite dezvoltarea
limbajului și gândirea, iar imaginația și
creativitatea ce joacă un rol important în viața
acestuia, îl vor ajuta să stabilească o legătură
între lumea sa internă și cea externă. 



Cum ne
informăm?

  
Cum ne informăm? este un program de
instruire pentru elevii claselor III-VIII, în
vederea recunoaşterii propriilor nevoi de
informare, formularea acestor nevoi,
utilizarea efectivă şi eficientă a colecţiilor
tradiţionale şi moderne specifice vârstei.

Activitățile vor fi interactive şi vor urmări să
dezvăluie copiilor minunata lume a cărţilor, a
informaţiei şi le vor îndruma deopotrivă paşii
prin aceasta. 

Programul se adresează elevilor cu vârste
cuprinse între 6 și 12 ani și va introduce copiii
în fascinanta lume a Spaţiului cosmic.

Prin activităţile desfăşurate în cadrul
proiectului, copiii vor afla lucruri noi şi
interesante despre Spaţiul cosmic şi despre
toate fenomenele care au stat la baza
formării planetelor, despre importanţa
acestora, despre metodele prin care omul a
ajuns să cunoscă Universul în care trăieşte
şi, nu în ultimul rând despre oameni celebri
în domeniul astronomiei.

Descoperim
Universul  



Programul se adresează elevilor cu vârste
cuprinse între 8 și 14 ani, activităţile
facilitând îmbogăţirea cunoştinţelor din
domeniul literaturii, ajutându-i pe copii să-şi
dezvolte gândirea, oferindu-le informaţii
inedite despre scriitori şi operele lor, prin
lectură, vizionări de filme realizate după
scrierile acestora, audiţii ale operelor
interpretate de actori renumiţi. 

În cadrul activităţilor sunt prezentaţi scriitori
români, respectiv viața și opera lor, în
concordanţă cu cerinţele programei de
studiu specifice fiecărui grup de vârstă. 

Personalități
clujene de ieri și

de azi 
Programul se adresează elevilor cu vârste
cuprinse între 12 şi 15 ani și își propune să le 
 ofere tinerilor informații despre personalități
care au influențat viața Clujului de-a lungul
timpului, dar și în prezent.

Prin participarea la activitățile desfășurate în 
 cadrul programului, adolescenții își vor
îmbogăți cunoștințele despre viața și
realizările unor personalități clujene, vor fi
antrenați în discuții interactive prin lectură și
vizionări de filme. 

Mari scriitori
români pentru cei

mici 



Programul se adresează copiilor cu vârste
cuprinse între 3 și 8 ani și își propune să
informeze copiii despre ce înseamnă o
alimentaţie sănătoasă, ce reguli de igienă
trebuie respectate pentru a rămâne sănătoşi,
cât este de important să facem mişcare sau
sport pentru a creşte armonios, prin activităţi
interactive, jocuri, concursuri. 

Un stil de viaţă sănătos se învaţă din copilărie.
Alimentaţia adecvată şi dieta echilibrată sunt
cei mai importanţi factori în dezvoltarea
armonioasă a copilului. 

Programul se adresează elevilor cu vârsta
cuprinsă între 14 și 18 ani și urmăreşte
introducerea adolescenţilor în tainele
profesiilor, oferindu-le un alt mediu și mod de
socializare și cunoaștere. 

Un om învățat și informat este un om
puternic. Un om care stăpânește o meserie va
fi mereu un om valoros, cu o personalitate
foarte bine definită și o deosebită încredere
în sine. Accesul adolescentului la informație îl
va ajuta să stabilească o conexiune
importantă între oportunitate, pasiune și
speranță pentru viitor.

Să creștem 
sănătoși 

Pregătit pentru
viitor



 

Programul se adresează elevilor de clasa a IV-a  
și  este bazat pe metode interactive de
învăţare, având în vedere dezvoltarea gândirii,
precum și îmbogățirea și consolidarea
cunoştinţelor din domeniul istoriei românilor.

Pornind de la istoria personală, a familiei,
copiii vor conștientiza importanța cunoașterii
trecutului, întrucât multe răspunsuri pot fi
găsite acolo. Fiecare temă a proiectului constă
într-o călătorie în timp, în care elevii vor fi
implicaţi direct în jocuri şi activităţi specifice
de învăţare şi informare, stârnindu-le
curiozitatea legată de trecutul poporului
român.

Sunt educat, mă
port civilizat

Programul se adresează copiilor cu vârste
cuprinse între 3 și 8 ani, precum și celor cu
nevoi speciale, și are ca scop formarea
principalelor valori morale la copiii de vârstă
preşcolară şi şcolară. 

Acest program își propune atragerea copiilor
într-o lume guvernată de reguli de politeţe,
scrise sau nescrise. Învăţându-i şi consolidând
în ei acele comportamente sociale dezirabile,
copiii vor fi, pe viitor, acceptaţi și apreciaţi de
societate, întărindu-și astfel încrederea în
sine, atât de necesară succesului şcolar şi
personal.

Să ne cunoaștem
strămoșii  



Programul se adresează preșcolarilor de 3 și 5
ani, precum și celor cu nevoi speciale,
activităţile având la bază însuşirea de către
copii a noţiunilor legate de cele patru
anotimpuri şi rolul acestora în viaţa
oamenilor. 

Copiii sunt îndrumaţi să descrie aspecte
generale ale anotimpurilor: fenomene ale
naturii specifice lunilor de toamnă, iarnă,
primăvară şi vară, schimbările survenite în
natură, sărbătorile corespunzătoare fiecărui
anotimp. Activitățile sunt interactive,
cuprinzând jocuri şi ghicitori potrivite vârstei. 
.

Tainele
anotimpurilor



Activitățile se desfășoară la bibliotecă sau în
mediul on-line, în funcție de reglementările

legislației în vigoare.

 

 


