
PROIECTUL „AJUTOR LA TEME” 

 
BIBLIOTECA BUCOVINEI „I. G. SBIERA” 

SUCEAVA 



  O idee de proiect devenită realitate: Biblioteca Bucovinei „I. G. 
Sbiera” a demarat pe 7 februarie 2011 proiectul “Ajutor la 
teme”.  



  Beneficiarii proiectului sunt copii şi tineri instituţionalizaţi în 
două centre de plasament sucevene. 



  Dacă iniţial numărul elevilor a fost de 32, pe parcurs s-au 
înscris tot mai mulţi copii, la tot mai multe materii, în prezent 
fiind 56 de beneficiari ai meditaţiilor gratuite.  
 

 



 Cei 48 de voluntari participanţi la proiect sunt profesori din 7 
unităţi şcolare  sucevene, membri ai „The English Speaking 
Union- România” şi colege de la Biblioteca Bucovinei „I. G. 
Sbiera”.  
 



 Proiectul se desfăşoară pe perioada semestrului al II- lea al 
anului şcolar în curs, profesorii voluntari acordând 55 de 
meditaţii săptămânal. 



 Sindicatul Bibliotecii Bucovinei, „Bibliotheca“, a găsit sponsori 
care au donat copiilor caiete, pixuri şi creioane, pe care le 
folosesc la meditaţii. 
   



  Proiectul a debutat într-o zi de luni, cu 6 grupe la Centrul de 
Plasament „Speranţa”, meditaţii la matematică, franceză, 
limba română şi fizică. Prima meditaţie a fost la matematică, 
clasa a VII-a. 

 



 A urmat grupa de limba română,  cu profesoara Lorenţi 
Camelia şi trei elevi de clasa a IX-a: 
 



La Biblioteca Bucovinei proiectul a debutat cu grupa d- nei 
învăţătoare Oniga Albumiţa şi patru copii din clasa a III-a: 
 



 Urmate de grupa profesoarei Bobu Raluca cu copii din clasele I 
şi a III-a: 



 Profesoara de matematică Măzăreanu Angelica şi o elevă din 
clasa a XII-a: 



  Profesoara de limbă engleză Muscă Mihaela şi doi elevi din  
clasa a IX-a: 
 



 Colega noastră Simona Adamovici, la o meditaţie de limba 
română cu trei elevi de clasa a V- a: 
 



  Colega noastră Fădur Mihaela, la meditaţia de limbă franceză 
cu eleve din clasa a VII-a. Acum are meditaţii la două grupe de 
limbă franceză şi o grupă de istorie.  
 



 Profesoara de limbă franceză Căşuneanu Luminiţa cu copii din 
clasele a V-a şi aVI-a: 
 
 
 



 Meditaţie la istorie cu profesoara Cârcu Clara şi o elevă din 
clasa a XII-a: 
 



 Meditaţie la matematică, clasa a V-a, cu profesoara Nichitean 
Mihaela: 
 



 D-l Şveduneac Valentin de la “The English Speaking Union-
România” cu grupa de începători la limba engleză (foto stânga) şi 
cu grupa de avansaţi (foto dreapta): 
 



 Meditaţie la matematică cu d-na profesoară Huluţă Ecaterina şi 
patru elevi de clasa a VI-a: 
 



 Meditaţie la chimie cu d-na profesoară Hudici Georgeta şi 
eleve din clasa a VII-a (stânga) şi cu d-na profesoară Maxim 
Cristina şi elevi din clasa a VIII-a (dreapta): 
 
 



 Meditaţie la matematică cu d-na profesoară Jucan Rodica şi 
elevi din clasele a IX-a şi a X-a: 
 



 Meditaţii la limba română cu d-na profesoară Giuraniuc 
Gabriela-Doina şi  elevele din clasa a VII-a:  



 D-na profesoară Paşcanu Florina cu o elevă de clasa a X-a la 
meditaţia de limba franceză: 
 



 Primul rezultat al proiectului: Biblioteca Bucovinei a câştigat 
noi utilizatori, copiii sunt interesaţi de cărţi, calculatoare şi de 
acţiunile la care îi invit. 
 
 







  Am oferit ocazia copiilor iubitori de muzică să fie audiaţi de 
cunoscutul dirijor, compozitor, folclorist, d-l George Sârbu- 
preşedintele Fundaţiei Culturale ce-i poartă numele- şi care 
promovează tinerele talente în muzica populară. 
 



 Şi iată urmarea: 



 Profesorii completează fişa de monitorizare la sfârşitul fiecărei 
şedinţe de meditaţie.  



 Colaboratori permanenţi: d-na Lucia Ştefan, şef Complex 
Protecţie de Tip Rezidenţial Suceava şi personalul de la cele două 
centre de plasament implicate în proiect. 



  Urmează evaluarea finală a proiectului şi premierea celor mai 
merituoşi elevi într-un cadru festiv la Biblioteca Bucovinei. 
 
 



  Ca iniţiatoare şi coordonatoare a proiectului 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. 
 
                               VĂ MULŢUMESC 

                     

                                          

   NICOLETA TIPA 

         BIBLIOTECA BUCOVINEI “I. G. SBIERA” 

    SUCEAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


