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Lecturiada este o activitate ce are în vedere nu doar ideea de a îndemna copiii să citească într-un mod plăcut, ci şi să îşi lărgească orizonturile,
prin cunoaşterea altor copii dintr-o ţară diferită.Prin acest proiect, elevii clasei noastre au socializat cu elevii din Moldova, şi-au făcut prieteni noi şi
chiar au descoperit obiceiurile şi tradiţiile unui alt popor.
Concursul cu etapele lui, apoi discuţiile şi iesirea în oraş cu elevii -de acum prietenii noştri - au fost o ocazie de a cunoaşte noi idei şi de a
vedea cât de uşor se pot deschide noi drumuri .Acei copii au fost foarte sociabili , fapt ce ne-a făcut mai uşoară colaborarea cu ei.
Incepând să-i cunoaştem, am descoperit că avem multe interese comune, pe lângă plăcerea de a citi.
Părerile si impresiile noastre, ale participanţilor sunt pozitive, dovadă că acest concurs a fost o realizare atât din punct de vedere educaţional,
cât şi din punct de vedere al dezvoltării în plan personal.
In concluzie , acest proiect ne oferă oportunitatea de a stabili noi legături între tineri din ţări diferite, cu aceleaşi interese ca şi noi , să ne cunoaştem
reciproc. Opinia mea este că acest proiect este un succes ,deoarece chiar ne-am distrat, luând parte la această acţiune.

“Lecturiada” is an activity that takes into account not only the idea of stimulating children to read in a pleasant way, but also to expand their
horizons by meeting other children from a different country.
Through this project, the students of our class socialized with children from Moldova, they made new friends and they even discovered
customs and traditions of other people. The contest and its stages, the conversations with the students and the walks through the city were an
opportunity to learn new ideas and to see how easily new paths can be opened. The children from Chisinau were very friendly, which made it easier
for us to collaborate.
The more we got to know them, the more we discovered that we had many common interests, besides the pleasure of reading. Our opinions
and impressions about the participants are positive, meaning that this competition was a success both in terms of education and in terms of personal
development.
In conclusion, this project gives us the opportunity to establish new relationships with children from different countries sharing the same
interests like us and getting to know one another. My opinion is that this project is a success because we really had fun taking part in this action.
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