
PROIECTUL „AJUTOR LA TEME” 

 BIBLIOTECA BUCOVINEI „I. G. SBIERA” SUCEAVA 
REZUMAT 

 
 Luni 7 februarie 2011, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” a demarat proiectul “Ajutor la 

teme”, prin care se doreşte depăşirea tiparului clasic al unei biblioteci publice, identificarea şi 

rezolvarea unor probleme ale comunităţii din care face parte. 

 Comunitatea vizată de proiect este alcătuită din copii instituţionalizaţi în două Centre de 

Plasament din municipiul Suceava: „Speranţa” şi „Colţ Alb”, copii afectaţi de lipsa familiei. Prin 

acordarea unor meditaţii săptămânale, asigurate de profesori voluntari, se urmăreşte îmbunătăţirea 

situaţiei lor şcolare, reducerea diferenţelor de şanse faţă de colegii lor, proveniţi din familii normal 

constituite, dar şi ridicarea gradului de încredere în forţele proprii şi stimularea potenţialului 

intelectual. 

 În urma analizei chestionarelor aplicate unui număr de 32 de copii, cu vârste între 7 şi 19 

ani, s- a constatat dorinţa lor de a fi ajutaţi la teme la următoarele materii şcolare (în ordinea 

numărului de solicitări): matematică, limba engleză, limba română, limba franceză, chimie, fizică, 

istorie, informatică, geografie, biologie şi limba latină.  

 Dacă iniţial numărul elevilor a fost de 32, datorită atmosferei relaxate, fără note, şi a unor 

rezultate pozitive, pe parcurs s-au înscris tot mai mulţi copii, la tot mai multe materii, în prezent fiind 

60 de beneficiari ai meditaţiilor gratuite.  

 Voluntarii participanţi la proiect sunt profesori din 7 unităţi şcolare din municipiul Suceava: 

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 10, Colegiul 

Tehnic de Industrie Alimentară, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”, Colegiul Naţional „Mihai 

Eminescu”,  Colegiul Naţional „Spiru Haret”, membri ai „The English Speaking Union - România”, 

profesori pensionari şi colege (cu pregătire adecvată) de la  Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”.  

Cei 48 de profesori voluntari au completat chestionare prin care şi-au dat acordul de a 

participa la proiect şi, pe lângă datele de contact, au precizat zilele şi orele la care sunt disponibili- 

informaţii necesare alcătuirii grupelor de lucru şi orarului. 

 Proiectul se desfăşoară pe perioada semestrului al II-lea al anului şcolar în curs, profesorii 

voluntari acordând 55 de meditaţii săptămânal (unii au dorit să preia şi două grupe) în sălile de studiu 

de la Centrul de Plasament „Speranţa” şi la Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera”. 

 Pentru crearea unui cadru legal, necesar desfăşurării proiectului, Biblioteca Bucovinei a  

încheiat acorduri de parteneriat cu instituţiile şcolare menţionate anterior şi cu Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava. 

 Sindicatul Bibliotecii Bucovinei, „Bibliotheca“, a găsit sponsori: Grup Carrefour şi Grup 

Muşatini, care au donat copiilor caiete, pixuri şi creioane, pe care le folosesc la meditaţii. 

 Monitorizarea meditaţiilor se  face săptămânal de către coordonatoarea proiectului,  Nicoleta 

Tipa, împreună cu Şef Complex la Complexul Protecţie de Tip Rezidenţial Suceava, Lucia Ştefan.

  

 La evaluarea finală a proiectului se vor compara mediile din primul semestru cu notele 

obţinute în semestrul al II-lea, la materiile meditate. Astfel, copiii care înregistrează cel mai mare 

progres la şcoală, răsplătind astfel eforturile profesorilor voluntari şi ale organizatorilor, vor fi 

premiaţi de către Biblioteca Bucovinei. 

 Ca iniţiatoarea şi coordonatoarea acestui proiect cred în utilitatea sa, educaţia fiind pentru 

orice copil punctul de plecare în realizarea socio-profesională ca adult. Din acest motiv, dacă avem 

sprijinul profesorilor, proiectul „Ajutor la teme” va continua şi în anii următori. 
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