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Argument
În contextul pandemiei de Coronavirus, trecerea la învățarea online a reprezentat pentru bibliotecarii școlari încercarea de a căuta noi
modalități de a veni în sprijinul cadrelor didactice și a elevilor. Dorința de a-și împărtăși experiențele profesionale într-un timp cât mai scurt posibil i-a
determinat pe bibliotecarii școlari nemțeni să înființeze grupul WhatsApp BibCCD si bibNeamt. Pe lângă derularea evenimentelor culturale conform
Planului managerial stabilit de fiecare bibliotecă școlară în parte, bibliotecarii au oferit cadrelor didactice și elevilor asistență la distanță prin găsirea în
mediul online de resurse educaționale deschise, selectarea și verificarea corectitudinii lor. Ținând cont de Ordinul Nr. 5545/2020 din 10 septembrie
2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal, bibliotecarii școlari și-au îmbunătățit mai întâi competențele informaționale pentru a fi capabili să comunice
online sincron și asincron.
Potrivit ordinului mai sus amintit, ”în activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului se pot folosi, adapta şi redistribui liber, ţinând
cont de drepturile de autor, resurse educaţionale deschise (RED) - materiale pentru învăţare, predare, cercetare sau alte scopuri educaţionale, cum ar fi:
cursuri, proiecte de lecţii, prezentări, cărţi, manuale, teme pentru acasă, chestionare, activităţi în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, teste, resurse
audio sau video etc., puse la dispoziţie în format digital sau fizic şi la care există acces liber.” Astfel, bibliotecarii școlari au folosit poșta elecronică
(Gmail, Yahoo mail), diverse platforme (Google Classroom, Adservio ) și aplicații (Zoom, WhatsApp,Facebook, etc) pentru a lucra în echipă și a întocmi
webgrafii tematice, a promova online evenimente importante în fiecare zi, a participa la seminarii, cursuri, conferițe. Activitățile extracurriculare ce pot
fi accesate la distanță vor porni de la fișele de lucru- model întocmite de bibliotecarul Casei Corpului Didactic împreună cu bibliotecarii școlari și cadrele
didactice. Aceste instumente de lucru de promovare a noțiuniii de carte, de promovare a conținutului cărților și a personalităților culturale, au creat
posibilitatea derulării activităților în mediul online. Au fost studiate diverse site-uri ale CDI-urilor din Franța și au fost alese următoarele, deoarece
conțineau idei de activități în jurul cărților:
- https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/edition-et-metiers-du-livre/
-https://0130110z.esidoc.fr/lectures/autour-du-livre/le-livre-dans-tous-ses-etats
Ghidul de față a fost realizat pentru a marca Ziua de 23 Aprilie-Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor. Ziua bibliotecarului din Romania
(http://www.ccdneamt.ro/new/2021/04/23-aprilie-ziua-internationala-a-cartii-si-a-dreptului-de-autor-ziua-bibliotecarului-din-romania/) și se dorește a
fi un instrument practic de lucru util bibliotecilor școlare și Centrelor de Documentare și Informare. Pornind de la o machetă stabilită de biblioteca CCD
Neamț, au fost centralizate machetele conținând exemple de bune practici- activități derulate online în biblioteci școlare nemțene.
Mulțumesc tuturor colegilor implicați în buna întocmire a acestul ghid!
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Activitate metodica: ISTORICA: VASILE PÂRVAN- CONCURS DE AFIȘE
Instituția de învățământ: Casa Corpului Didactic Neamț
Bibliotecar: Ana Macovei
Grup țintă : bibliotecari școlari, cadre didactice, elevi
Sarcini îndeplinite
- Crearea de webgrafii tematice
- Crerea de bibliografii tematice
- Realizare de materiale educaționale
- Încheierea de parteneriate educaționale cu Biblioteca Județeană ”G.T. Kirileanu”, Muzeul de Artă
Eneolitică Cucuteni
- Încheierea unui Contract de sponsorizare cu Editura Didactică și Pedagogică, S.A
- Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii Casei Corpului
Didactic Neamț
- atragerea de sponsori pentru premierea elevilor implicați în derularea concursului Cel mai frumos
afiș de promovare a activității Istorica: Vasile Pârvan (Sponsor: Editura Didactică și Pedagogică
- Promovarea prin afiș a activității, pe grupul whatsapp Bib CCD si BibNeamt și pe site-ul
http://www.ccdneamt.ro/new/category/biblioteca/
Competențe dobândite de grupul țintă
- Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
- Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
- Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale
- Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
- Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
- Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
Resurse utilizate
- DICŢIONARUL BIOGRAFIC AL LITERATURII ROMÂNE
- http://comoaraculturalaaromaniei.blogspot.com/2011/01/muzeul-de-arta-eneolitica-cucuteni.html
- https://sites.google.com/site/seimenisatdinneolitic/3-1-1-3-cucuteni-si-simbolismul-de-regenerare
- https://lmar2012b.blogspot.com/2013/08/expozitia-de-ceramica-apartinand_8.html)
- https://extravita.ro/2017/01/12/de-ce-sa-vizitati-muzeul-de-arta-eneolitica-cucuteni-piatra-neamt/
- http://www.cimec.ro/biblioteca-digitala/parvan/parvangetica/getica.htm
Platforma/Aplicația folosită
- http://www.ccdneamt.ro/new/
- aplicatia WhatsApp
- poșta electronică gmail
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Dovezi

http://www.ccdneamt.ro/new/2020/10/anunt-premiere-concursul-judetean-cel-mai-frumos-afis-depromovare-a-activitatii-istorica-vasile-parvan/
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Activitate științifică : 22 OCTOMBRIE-ZIUA INTERNAȚIONALĂ A BIBLIOTECILOR ȘCOLARE
Instituția de învățământ: Casa Corpului Didactic Neamț
Bibliotecar: Ana Macovei
Grup țintă : bibliotecari școlari
Sarcini îndeplinite
- Realizare de materiale educaționale
- Încheierea de parteneriate educaționale cu unități școlare
- Promovarea prin afiș a activității, pe grupul whatsapp Bib CCD si BibNeamt și pe site-ul
http://www.ccdneamt.ro
Competențe dobândite de grupul țintă
- Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale
- Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
- Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
Resurse utilizate
- materiale educaționale realizate de bibliotecarii școlari cu elevii
Platforma/Aplicația folosită
- http://www.ccdneamt.ro/new/
- aplicatia WhatsApp
- poșta electronică gmail
Dovezi

http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/Ziua-Internationala-a-BibliotecilorScolare_22-octombrie-exemple-de-bune-practici.pdf
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Activitate culturală : PERSONALITĂȚI ÎN IPOSTAZE INEDITE: NICHITA STĂNESCU
Instituția de învățământ: Casa Corpului Didactic Neamț
Bibliotecar: Ana Macovei
Grup țintă : bibliotecari școlari, cadre didactice, elevi
Sarcini îndeplinite
- Crearea de webgrafii tematice
- Crerea de bibliografii tematice
- Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii Casei
Corpului Didactic Neamț
- Promovarea prin afiș a activității, pe grupul whatsapp Bib CCD si BibNeamt și pe site-ul
- http://www.ccdneamt.ro/new/2021/03/personalitati-in-ipostaze-inedite-nichitastanescu/
Competențe dobândite de grupul țintă
- Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
- Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
- Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale
- Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
- Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
- Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
Resurse utilizate
- http://mconline.ro/2012/12/cea-mai-scumpa-de-pe-lume-nichita-stanescu/
https://vdocuments.mx/nichita-stanescu-epica-magna-56b014861f0b7.html
Platforma/Aplicația folosită
- http://www.ccdneamt.ro/new/
- aplicatia WhatsApp
- poșta electronică gmail
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Dovezi
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Activitate culturală : LUNA FETELOR DIN CĂRȚILE PENTRU COPII
Instituția de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IUSTIN PÎRVU”COMUNA POIANA TEIULUI
Bibliotecar/Profesor documentarist: PROF. OLARU MILICA
Grup țintă : cadre didactice, elevi, părinți
Sarcini îndeplinite

Competențe dobândite de grupul țintă

Resurse utilizate
Platforma/Aplicația folosită

-Participarea elevilor online la activitati de prezentare a cărții
-Atelier realizat in colaborare cu Biblioteca Comunala si autoarea Ioana Bîldea Constantinescu si
precum și autoarea Alexandra Rusu
-Premierea elevilor
-Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
-Dezvoltarea competentelor digitale
- Dezvoltarea competențelor pentru lectură
-laptop,materiale de prezentare, afise, diplome.
- Platforma ZOOM

Dovezi

Fotografii si inregistrari de pe parcursul activitatii.
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Activitate ( metodică, științifică sau culturală) : LES JOURNÉES DE LA FRANCOPHONIE
Instituția de învățământ: COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ
Bibliotecar/Profesor documentarist: MOISĂ MARIA MIRABELA
Profesor Ene Raluca
Grup țintă : bibliotecari școlari, cadre didactice, elevi
Sarcini îndeplinite
- Realizarea unei expoziții cu desene reprezentative ale elevilor
Competențe dobândite de grupul țintă
- cunoașterea scriitorilor francofoni prin realizarea unei expoziții de carte francofona;
- creşterea interesului pentru învăţarea/ cunoaşterea limbii şi civilizaţiei franceze
- dezvoltarea memoriei afective, a atenţiei şi a spiritului de observaţie;
- prezentarea importanţei Francofoniei, prin realizarea/ expunerea unor desene originale
Resurse utilizate
-www.oif.org, www.lalanguefrancaise.com,
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Francophonie,
Platforma/Aplicația folosită
- platforma TEAMS
- aplicatia WhatsApp CCD
Dovezi

-

http://cni.nt.edu.ro/new/index.php/les-journees-de-la-francophonie-2/
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Activitate culturală : CONCURS DE CULTURĂ GENERALĂ
Instituția de învățământ: Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”, Piatra - Neamţ
Bibliotecar : Liliana Darie
Grup țintă : cadre didactice, elevi, părinți
Sarcini îndeplinite
- Realizarea de fişe de cunoştinţe, de referate, de portofolii;
- Constituirea echipelor din cele două clase: a IV-a A, a IV –a B
- Realizarea unei prezentări power point cu întrebări şi imagini
- Promovarea activităţii pe aplicaţia Google classroom;
Competențe dobândite de grupul țintă
- Cultivarea spiritului de echipa;
- Dobândirea de experienţă pentru participarea la concursuri;
- Stimularea gândirii logice si a memoriei;
- Promovarea materialelor studiate prin noi valente educative;
- Conştientizarea aplicabilităţii materiilor studiate (Limba şi literatura română, Matematică, Istorie,
Geografie, Biologie) în practică;
- Dezvoltarea spiritului de apreciere critică si a curiozităţii elevilor, a disponibilităţii lor de a căuta
argumente şi de a le evalua, de a căuta oportunităţi pentru a învăţa şi de a aplica ceea ce au
învăţat, în contexte variate de viaţă.
- Dezvoltarea capacității de comunicare la nivelul instituției de învățământ
- Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
Resurse utilizate
- Manual online de: Limba şi literatura română, Matematică, Istorie, Geografie, Biologie,
Educaţie plastică, Educaţie muzicală
Platforma/Aplicația folosită
- https://classroom.google.com/w/MTc2MDgyODQ3Mzgy/tc/MTY1NDc3MTIyMDc5
- https://classroom.google.com/c/MTY5Mjc5NjAyODcy
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Dovezi
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Activitate culturală : CITEȘTE ȘI VEI CREȘTE! -proiect de promovare a lecturii (Hector Malot, Singur pe lume
A.De Saint-Exupery, Micul prinț )
Instituția de învățământ: Școala Gimnazială “Ioan Luca”, Farcașa, Neamț
Responsabil bibliotecă școlară: prof. Corina Iftimie
Grup țintă : cadre didactice, elevi
Sarcini îndeplinite
- Crearea de materiale tematice
- Crerea de bibliografii tematice
- Realizarea unor conexiuni între film și literatură
- Realizarea unei expoziții de desene
- Promovarea prin afiș a activității, pe grupurile de Messenger, Whatsap și pe pagina de Facebook a școlii, în grupul de
Facebook al Clubului de Lectură Aurel Dumitrașcu
Competențe
- Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
dobândite de
- Încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură
grupul țintă
- Dezvoltarea abilităților de comunicare și colaborare
- Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
- Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale
- Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
- Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
- Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
Resurse utilizate
- http://movienews.ro/2015/11/27/the-little-prince-recenzie/
https://www.cinemagia.ro/filme/sans-famille-305861/?&ref=mobile
Platforma/Aplicați
a folosită

-

Padlet.com
Menti.com
Messenger
poșta electronică gmail

Dovezi
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Activitate culturală: CUZA VODĂ ȘI UNIREA
Instituția de învățământ: Colegiul Național ”Calistrat Hogaș”
Bibliotecar: Reghina Fotea
Grup țintă: cadre didactice, elevi
Sarcini îndeplinite

-

Competențe dobândite de grupul
țintă

-

Crearea de webgrafii tematice
Crerea de bibliografii tematice
Realizarea expoziției tematice online CUZA VODĂ ȘI UNIREA, cu documente din fondul bibliotecii
”Veronica Micle” a Colegiului Național ”Calistrat Hogaș”
Realizarea unei expoziții cu documente tematice, pe holul bibliotecii colegiului
Realizarea expoziției online UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE, cu desene ale elevilor
Promovarea activității, pe platforma Google Classroom, și pe pagina de facebook a colegiului:
https://www.facebook.com/colegiulhogas/videos/1517129665153032
https://www.facebook.com/colegiulhogas/photos/pcb.2887272204876048/2887271844876084/
Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
Cunoașterea lucrărilor reprezentative din istoriografia românească privind Unirea Principatelor
Române
Capacitatea de a elabora lucrări cu caracter științific bazate pe studiul bibliografic
Capacitatea de a transpune informația scrisă în reprezentări artistice

Resurse utilizate

-

Documente din fondul de carte al bibliotecii ”Veronica Micle”
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Principatelor_Rom%C3%A2ne

Platforma/Aplicația folosită

-

platforma Google Classroom – BIBLIOTECA
pagina de facebook a colegiului
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Dovezi
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Activitate culturală :
CAMIL PETRESCU – MODERNISMUL ROMANULUI ,,ULTIMA NOAPTE DE DRAGOSTE, ÎNTÂIA NOAPTE DE RĂZBOI”
Instituția de învățământ: Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț
Bibliotecar: Achiței Dana
Grup țintă : cadre didactice, elevi
Sarcini îndeplinite
- Crearea de webgrafii tematice
- Crerea de bibliografii tematice
- Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii Liceului de Arte
,,Victor Brauner”
- Promovarea prin afiș a activității pe platfomaClassroom a LAVB.
Competențe dobândite de grupul
- Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
țintă
- Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
- Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale
- Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
- Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
- Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
- https://altmarius.ning.com/profiles/blogs/aniversarea-zilei-camil
Resurse utilizate

Platforma/Aplicația folosită

-

https://liceunet.ro/camil-petrescu
https://www.academia.edu › Camil_Petrescu-_Ultima_n...

-

Classroom/Meet
aplicatiaWhatsApp
poșta electronică e-mail

Dovezi
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Activitate culturala: ”CONSTANTIN BRANCUSI- DEMIURG AL UNUI UNIVERS ARTISTIC”
Instituția de învățământ: Liceul Tehnologic ,, Vasile Sav’’ Roman
Bibliotecar : Pasparuga Cerasela
Grup țintă :cadre didactice,elevi
Sarcini îndeplinite

-

Competențe dobândite de grupul țintă

Resurse utilizate

- Crearea de webgrafii tematice
Crerea de bibliografii tematice
Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii
Liceului Tehnologic ,,Vasile Sav’’ Roman
Promovarea prin afiș a activității, pe platforma Google Classroom

-

Dezvoltarea spiritului de observatie ,dragostei pentru frumos,respectului pentru
valorile neamului romanesc
- Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
- Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
- Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale
- Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
- Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
- Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
-https://seninuldinsuflet.com/2020/02/18/un-demiurg-cu-dalta-n-mana/
https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/viata-infinitului-constantin-brancusi-dupace-ai-vazut-una-din-pasarile-lui-brancusi-nu-mai-poti-vedea-o-pasare-in-zbor-ca-inainte
https://www.urban.ro/12-documentare-de-vazut-brancusi-picasso-bacon-caravaggio-dali/

Platforma/Aplicația folosită

-aplicatia WhatsApp
- poșta electronică gmail
- Platforma Google Classroom
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Dovezi

Desen realizat de Joanne Melania Fotea
clasa a X a A
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Activitate culturală : SĂRBĂTORIȚII LITERARI AI LUNII APRILIE :OCTAVIAN GOGA ȘI BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA
Instituția de învățământ: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN - structura ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ROMAN MUȘAT” ROMAN
Bibliotecar : FLOREA RODICA
Grup țintă : FLOREA RODICA, prof. DOMINTE ROXANA, ELEVII CLASEI a VII-a
Sarcini îndeplinite

Competențe dobândite de grupul țintă

Resurse utilizate
Platforma/Aplicația folosită

-

Crearea de webgrafii tematice
Crearea de bibliografii tematice
Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii
Școlii Gimnaziale ,,Roman Mușat” Roman
Promovarea prin afiș a activității, pe grupul whatsapp Bib CCD și BibNeamt

-

Dezvoltarea creativității elevilor, cultivarea dragostei pentru poezie
Folosirea curentă a instrumentelor și platformelor web
Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
http://poetii-nostri.ro/octavian-goga-autor-17/
https://www.elefant.ro/basme-povestiri-si-nuvele
scoala_roman_musat@yahoo.com
Aplicație WhatsApp

Dovezi

-
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Activitate metodică: DREPTURILE COPILULUI ÎN OPERELE LITERARE ŞCOLARE
Instituția de învățământ: Liceul Teologic Ortodox „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” Piatra Neamţ
Bibliotecar: Rusu Claudia-Mihaela
Grup țintă: Cadre didactice, elevi
Sarcini îndeplinite

Competențe dobândite de grupul țintă
Resurse utilizate
Platforma/Aplicația folosită

-

- Accesarea de către elevi a link-ului http://www.udcsummary.info/php/index.php?id=18549&lang=ro și
descoperirea domeniului 342.7Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale
cetățenilorInclude: Naţionalitate. Cetăţenie. Drepturi civile. Libertăţi constituţionale. Libertate de conştiinţă
- Elevii împreună cu bibliotecara au avut de citit cărţi din bibliografia și webgrafia tematică prezentată de
bibliotecar CCD Neamț
- Prezentarea softului educaţional Drepturile copilului în operele literare școlare-pus la dispozitie de CCD Neamt
- Feedback: Care e cel mai important drept în viziunea elevilor?
- Cunoașterea de către elevi a Drepturilor copiilor. Descoperirea modului de așezare a cărților în biblioteca
școlară, a domeniului Drepturilecopilului, CZU 342.726-053.2
- Formarea deprinderii de a lucra cu cartea, pentru cunoașterea drepturilor copilului
- Formarea la elevi a competenței de a învăța să învețe.
- http://www.udcsummary.info/php/index.php?id=18549&lang=ro
- Classroom, întâlnire online pltforma MEET
- Aplicatia WhatsApp
- Poșta electronică gmail
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Dovezi
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Activitate metodică: „O CARTE ESTE UN DAR PE CARE ÎL POŢI DESCHIDE IAR ŞI IAR.” – Garrison Keillor
Instituția de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC „ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU", VÂNĂTORI-NEAMȚ
Bibliotecar: LUPU LOREDANA MARIA
Grup țintă : cadre didactice,elevi, părinți
Sarcini îndeplinite
- Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii liceului
- Realizarea bibliografiei pentru activitate
- Promovarea activității la clase, pe grupurile de comunicare;
-Realizarea unui program de activități
Competențe dobândite de grupul țintă
-stimularea interesului pentru lectură;
-dezvoltarea competențelor literar-artistice;
-cunoașterea lecturilor recomandate pentru copii
-valorificarea imaginației și a gândirii critice prin realizarea unor desene, eseuri, creații literare,
etc
Resurse utilizate
-fondul de carte al bibliotecii școlii
- https://lecturacentral.wordpress.com/b-avantajele-lecturii/
- https://www.bebebliss.ro/blog/importanta-lecturii-pentru-scolar/
Platforma/Aplicația folosită

Dovezi

- aplicatia WhatsApp
- poșta electronică gmail
-https://www.facebook.com/Biblioteca-Scolara-Arhimandrit-Chiriac-Nicolau-Vanatori-Neamt110072590869750
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Activitate culturală : ANIVERSAREA CELUI MAI FRUMOS “MĂRȚIȘOR ROMÂNESC”: ION CREANGĂ
Instituția de învățământ: Biblioteca Scolii gimnaziale nr. 1, sat Pildesti
Bibliotecar: Mârț Daniela Adriana
Grup țintă : bibliotecari școlari, cadre didactice, elevi
Sarcini îndeplinite
- Crearea de webgrafii tematice
- Crerea de bibliografii tematice
- Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii
Scolii gimnaziale nr. 1, sat Pildesti
- Promovarea prin afiș a activității, pe grupul whatsapp Bib CCD si BibNeamt
Competențe dobândite de grupul
- Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
țintă
- Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
- Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale
- Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
- Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
- Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
- Ion Creangă, Bibliografie, Viață Și Opera Sa
Resurse utilizate
- La Cirese de Ion Creanga
- expozitie de carte specifica activitatii

Platforma/Aplicația folosită

-

aplicatia WhatsApp
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Dovezi
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Activitate metodică: „FABULE ȘI FABULIȘTI”
Instituția de învățământ: COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN” ROMAN
Bibliotecar: Tamba Elena Adriana
Grup țintă : bibliotecar școlar, cadre didactice, elevi
Sarcini îndeplinite

Competențe dobândite de grupul țintă

Resurse utilizate

Platforma/Aplicația folosită
Dovezi

- Crearea de bibliografii, webgrafii tematice.
- Promovarea prin afiș a activității, pe grupul de WhatsApp Bib CCD și Bib Neamt.
- Realizarea unei expoziții cu cărți din fondul bibliotecii Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman.
- Realizarea unor fișe de feedback de către elevii colegiului.
-Utilizarea internetului și a tehnologiilor digitale pentru a crea și difuza imagini, informații și
conținut.
-Dobândirea de noi abilități cognitive dezvoltate în urma utilizării tehnologiilor media.
-Îmbunătățirea competenței de citire-lectură a elevilor.
- https://www.bibliotecapemobil.ro/content/scoala/pdf/Fabule%20-%20La%20Fontaine.pdf
- https://www.povesti-pentru-copii.com/fabule.html
- https://www.youtube.com/watch?v=1r9axJ6UJbM
- http://www.romanianvoice.com/culture/povesti/ga.php
- https://gokid.ro/cele-mai-cunoscute-fabule-pe-intelesul-copiilor/
- aplicația WhatsApp
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Activitate culturală: DE DRAGOBETE, CITEȘTE ROMÂNEȘTE!
Instituția de învățământ: Liceul "Gh. Ruset Roznovanu" Roznov
Bibliotecar: Irina Corchez
Grup țintă: elevi, cadre didactice

Sarcini îndeplinite

Competențe dobândite de grupul țintă

Resurse utilizate

Platforma/Aplicația folosită

- realizarea unei prezentări power-point
- realizarea unei expoziții tematice
- promovarea activității pe grupul bibliotecii
- dezvoltarea gustului pentru lectură
- redescoperirea literaturii românești
- dezvoltarea competențelor digitale
- http://www.101books.ru
- https://kupdf.net
- https://ro.m.wikisource.org/wiki
- https://scoala.bibliotecapemobil.ro
- fondul de carte al bibliotecii
- Google Classroom
- Facebook
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Dovezi

-
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Activitate culturală: UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE-24 IANUARIE 1859
Instituția de învățământ: Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman
Bibliotecar: Maftei Irina
Grup țintă : bibliotecari școlari, cadre didactice, elevi
Sarcini îndeplinite

Competențe dobândite de grupul țintă

Resurse utilizate
Platforma/Aplicația folosită
Dovezi

-

Crearea de webgrafii tematice
Crerea de bibliografii tematice
Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii
Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman
- Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
- Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
- Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale
- Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
- Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
- Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Principatelor_Rom%C3%A2ne
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-unirea-principatelor-romane-24-ianuarie-1859/
https://classroom.google.com/u/0/c/MTg3OTM4MzI5NTk2/m/MjQ1OTAwMzg0ODI0/details
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Activitate culturală: SĂRBĂTORILE PASCALE
Instituția de învățământ: Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Roman, Județul Neamț
Bibliotecar/Profesor documentarist: Oprea Lăcrămioara Gabriela
Grup țintă : bibliotecari școlari, cadre didactice, elevi, părinți
Sarcini îndeplinite

- Crearea de webgrafii tematice
- Crearea de bibliografii tematice
- Realizarea unei expoziții cu desene și picturi tematice realizate de elevii Școlii Gimnaziale ,,Alexandru Ioan Cuza”,
Roman, Județul Neamț, sub îndrumarea doamnei profesoare de religie ortodoxă: Bobu Ana și a doamnei profesoare
de religie catolică: Bejan Gema Lucia
- Promovarea prin afiș a activității, pe platforma Google Classroom
Competențe
- Dezvoltarea spiritului de observatie, a dragostei pentru frumos, respectului pentru religia neamului românesc
dobândite de grupul - Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
țintă
- Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
- Dezvoltarea abilităților de promovare a desenului, picturii și stimularea creativității
- Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
- Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
- Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
Resurse utilizate
-https://ziarulunirea.ro/mesaje-de-paste-fericit-urari-felicitari-si-sms-uri-pe-care-le-poti-trimite-celor-dragi-desfintele-pasti-256766/
https://alba24.ro/mesaje-de-paste-cele-mai-noi-variante-pentru-a-transmite-un-gand-bun-de-sarbatori188637.html
https://ziarulunirea.ro/cand-pica-pastele-ortodox-si-cel-catolic-in-urmatorii-ani-304917/
https://www.libertatea.ro/lifestyle/cand-pica-pastele-2210096
https://www.crestinortodox.ro/paste-2021/paste-ortodox-2021/
https://agrointel.ro/171405/paste-2021-ortodox-catolic-florii/
https://www.wowbiz.ro/data-pasti-2021-in-ce-zile-pica-pastele-ortodox-20127711
https://ziarulunirea.ro/cand-pica-pastele-ortodox-si-cel-catolic-in-urmatorii-ani-304917/
Platforma/Aplicația
- aplicatia WhatsApp
folosită
- poșta electronică gmail
- Platforma Google Classroom
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Dovezi

-
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Activitate culturală : "MARK TWAIN - INVITAŢIE LA LECTURĂ"
Instituția de învățământ: Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Roman, judeţul Neamţ
Bibliotecar : Roxana Acsinia
Grup țintă : cadre didactice,elevi
Sarcini îndeplinite

Competențe dobândite de grupul țintă

Resurse utilizate

Platforma/Aplicația folosită

-

Crerea de bibliografie tematică
Realizarea unei expoziții de carte din fondul de carte al bibliotecii Şcolii Gimnaziale "Mihai
Eminescu" Roman, judeţul Neamţ
Promovarea prin afiș a activității, și pe site-ul http://www.scmeminescuroman.ro
- Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
- Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
- Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale
- Utilizarea eficientă a instrumentelor
- Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
- Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
- https://marktwainhouse.org
- https://ro.wikipedia.org ›
- http://www.scmeminescuroman.ro

Dovezi

-
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Activitate culturală :”CARTEA,MEDIUL DE CUNOASTERE A LUMII”
Instituția de învățământ:Scoala Gimnaziala Nr.2Piatra-Neamt
Bibliotecar:Iuliana Rusu
Prof.Documentarist:Gabriela Galan
Grup țintă :bibliotecar școlar, cadre didactice,elevi

Sarcini îndeplinite

Competențe dobândite de grupul țintă

Resurse utilizate
Platforma/Aplicația folosită

-crearea de bibliografii tematice
-realizarea unei expozitii cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii scolare
-promovarea activitatii prin afis pe grupul whatsapp Bib CCD si BibNeamt
-dezvoltarea capacitatii de cooperare si comunicare utilizand resurse online
-dezvoltarea capacitatii de comunicare la nivelul institutiei de invatamant
-dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiu si aplicarea cunostintelor insusite in contexte
diferite
-fondul bibliotecii scolare
-posta electronica gmail
-aplicatia WhatsApp

Dovezi
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Activitate ( metodică, științifică sau culturală) : 1 DECEMBRIE - ZIUA ROMÂNIEI
Instituția de învățământ: Școala Profesionala Adjudeni
Bibliotecar: Dâncă Cristina
Grup țintă :elevi, cadre didactice
Sarcini îndeplinite
- Promovarea prin afiș a activității, pe platforma Google Suite Classroom a Școlii Profesionale
Adjudeni
- Realizarea unei minicărti virtuale cu documentele primite de la elevi (compuneri, eseuri și poezii)
Competențe dobândite de grupul țintă
- Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
- Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale
- Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
- Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
- Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
Resurse utilizate

Platforma/Aplicația folosită
Dovezi

-

Prezentare PPT despre această zi importantă
https://drive.google.com/open?id=1X4Cf3ACv6I8pokjpE01pDqCsCwxqUVCt&authuser=1

Platforma Google Suite Classroom a Școlii Profesionale Adjudeni
Am postat pe Biblioteca de pe classroom documentele trimise de elevi, desene (pentru elevii de
primar) și compuneri, eseuri, poezii si desene (pentru elevii de gimnaziu) într-o prezentare PPT
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Activitatea metodică: FABULE ȘI FABULIȘTI
Instituția de învățământ: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani, jud. Neamț
Bibliotecar/Profesor documentarist: POPA IULIANA
Grup țintă: cadre didactice,elevi, părinți
Sarcini îndeplinite

-

Competențe dobândite de grupul țintă

Resurse utilizate

Platforma/Aplicația folosită

Dovezi

Crearea de webgrafii tematice
Crerea de bibliografii tematice
Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte a bibliotecii: Liceului Teoretic
„Vasile Alecsandri” Săbăoani
Promovarea prin afiș a activității, la avizierul bibliotecii, la intrarea în corpurile școlii unde se susțin
cursurile școlare, precum și pe platforma Classroom a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani:
https://drive.google.com/open?id=1UHGcAK4DjALibWHQySRuHryISGIUXs1H&authuser=0

1. Să citească și să înțeleagă mesajul unui text la prima vedere care abordează problematica temei
propuse
2. Să ilustreze plastic aspecte din fabulele citite
3. Să argumenteze opinia personală despre rolul lecturii în dezvoltarea personală
4. Să exprime opinia față de comportamentul și atitudinile personajelor literare
5. Să învețe și să realizeze fișe de feedback
6. Să utilizeze eficient instrumentele și platformele web
7. Să-și dezvolte competența de a învăța să înveți
- Fondul de carte a LTVA Săbăoani – Scriitori romani și straini - Fabule
- https://drive.google.com/open?id=1AwHj6Iwaa5-lOy-FFNhwoxpWAxIr7Oxl&authuser=0
- https://drive.google.com/open?id=1poIA9UHhcn4w61VGVh5yMnpqnQ7wQT27&authuser=0
- platforma Classroom: https://classroom.google.com/u/0/c/MTI0NTA3MzkwMzk2
- aplicatia WhatsApp a LTVA Săbăoani
- poșta electronică gmail
https://classroom.google.com/c/MTI0NTA3MzkwMzk2/p/MjcxODcxNDgyNTcx/details
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ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ: ”ZIUA MONDIALĂ a APEI” - POVESTEA PĂMÂNTULUI
Instituția de învățământ: Liceul Teoretic ,, Vasile Alecsandri,, SĂBĂOANI
Bibliotecar : Andronache Cristina
Grup țintă: bibliotecari școlari,cadre didactice,elevi, părinți
-

Sarcini îndeplinite

Competențe
grupul țintă

dobândite

Resurse utilizate

de

-

Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte CDI;
Promovarea prin afiș a activității, pe grupul whatsapp Bib CCD si BibNeamt și google classroom - platforma
Liceul Teoretic ,, Vasile Alecsandri,, SĂBĂOANI, la intrarea în liceu și la avizierul școlar;
Realizarea unor activități specifice de căutare și găsirea informațiilor.
Creearea de webgrafii tematice
Creearea de bibliografii tematice
Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale
Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
https://www.twinkl.ro. Ziua-mondială-a-apei-2021
https://www.didactic.ro/ material – didactice
https//www.youtube.com/wact
Ppt/ realizate de elevii liceului, dezbatere, referate
Enciclopedii, diverse documente stiintifice.

Dovezi
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Activitate metodica : Fabule si fabulisti/BIVOLUL SI COTOFANA de GEORGE TOPARCEANU
Instituția de învățământ: SCOALA GIMNAZIALA „VASILE ALECSANDRI” ROMAN
Bibliotecar/ Documentarist: COSTACHE MARCELA-RODICA
Grup țintă : bibliotecar, cadre didactice, elevi.
Sarcini îndeplinite

Competențe dobândite de grupul țintă

Resurse utilizate

Platforma/Aplicația folosită

-Crearea de webgrafii tematice;
- Crearea de bibliografii tematice;
-Realizarea unei expozitii cu documente tematice aflate in fondul de carte al Scolii Gimnaziale
„Vasile Alecsandri” Roman;
-Promovarea prin afis a activitatii, la avizierul CDI-ului, pe hol, la intrare in locatiile unde se
sustin cursurile scolare, precum si la clasele I C, II E, III E ale scolii.
-sa citeasca cursiv, pe roluri textul „Bivolul si cotofana” de George Toparceanu;
-sa descrie personajele principale ale textului, intuind tipurile umane intruchipate;
-sa relateze intamplarile din text, cu scopul de a reconstitui secventele narative;
-sa desprinda invatatura/morala din textul citit.
-formarea deprinderilor la elevi de a lucra cu cartea;
-dezvoltarea interesului elevilor fata de lectura.
Fondul de carte al scolii, fabule si fabulisti , romani si straini.
ALEXANDRESCU, GRIGORE, Fabule, Editura Erc Press, Bucuresti, 2005;
ARGHEZI, Tudor, Versuri, Editura pentru literatura, Bucuresti, 1966;
DONICI, Alexandru, Fabule, Editura Tineretului, Bucuresti, 1963;
FONTAINE, Fabule, Editura Blassco, Bucuresti, 2017;
TOPARCEANU, George, Balade vesele si triste, Editura Herra, Bucuresti, 2002;
ANTOLOGIA FABULEI ROMANESTI, Editura Herra, Bucuresti, 2002.
Promovarea prin afiș a activității, la avizierul de pe hol, la intrarea în corpurile școlii unde se
susțin cursurile școlare, promovare si pe platforma Classroom.

Dovezi : Activitatile s-au tinut la clase.
La activitati a participat domnului
director adj. prof. Bolea Adrian
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Clasa I C
-prof.
inv. primar Loghin ElenaGioconda

Clasa a II-a E
Prof. inv. primar Imbrea Laura

Clasa a III-a E
Prof. inv. primar Frona Anca
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Activitate culturală : CE CARTE CITEȘTI ACUM?
Instituția de învățământ: Casa Corpului Didactic Neamț
Bibliotecar: Costache Marcela – Rodica
Prof.înv.primar Ciurdea Elena Livia (clasa a III-a C)
Grup țintă : bibliotecarul școlar, cadrul didactic și elevii clasei a III-a C
Sarcini îndeplinite

-

Crearea de webgrafii tematice;
Crerea de bibliografii tematice;
Promovarea prin afiș a activității la avizierul C.D.I. în Școala Gimnazială ,,Vasile
Alecsandri” Roman și pe grupul whatsapp al clasei a III-a C .

Competențe dobândite de grupul țintă

-

Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea (elevi și cadre didactice);
Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online (cadre didactice);
Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale (cadre didactice);
Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web (cadre didactice și elevi);
Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ (cadre didactice);
Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor;
Să-și dezvolte capacitatea de a realiza o fișă de lectură (elevii);
Dezvoltarea abilității de înțelegere a textului citit (elevii).

Resurse utilizate

-

https://www.cartepedia.ro/carte/carti-dupa-grupa-de-varsta/8-12-ani/ana-rotea/dosarul-graffiti-al49

patrulea-caz-al-detectivilor-aerieni123032.html?gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFPLovebTina23ciHM70dsiekWTbRszTQ-dIZ-hb-tLqCELI9SltewaAuSVEALw_wcB

Platforma/Aplicația folosită

-

Platforma Google Classroom – clasa a III-a C
https://classroom.google.com/u/1/w/MTY0MDgzODQwMDQ3/tc/MTk3MjE2NjUyMTc4
aplicația WhatsApp
poșta electronică Gmail

Dovezi
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Activitate culturală : „DUPĂ-ATÂTA FRIG ŞI CEAŢĂ”- POEZII, DESENE,CÂNTECE DE GEORGE TOPÂRCEANU
Instituția de învățământ: Scoala Gimnazială,Comuna Borleşti
Bibliotecar: Daniela Miron,Gabriela Handaric
Grup țintă : cadre didactice, elevi
Sarcini îndeplinite

- Crerea de bibliografii tematice
- Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii scolii
- Promovarea activitatii pe facebookul scolii
-

Resurse utilizate

Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale
Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
http://www.romanianvoice.com/poezii/poeti/toparceanu.php
http://www.istoria.md/articol/535/George_Topirceanu,_biografie

1.

Platforma/Aplicația folosită
Dovezi

-

aplicatia Facebook
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Activitate culturală : “ION CREANGA - simbolul copilăriei-”
Instituția de învățământ: COLEGIUL NAȚIONAL “ȘTEFAN CEL MARE”, CORP B
Bibliotecar: VINTIA MONICA-EPIFANIA
Grup țintă : cadre didactice, elevi
Sarcini îndeplinite

-

Competențe dobândite de grupul țintă

-

Resurse utilizate

-

Platforma/Aplicația folosită

-

Crearea de webgrafii tematice
Crearea de bibliografii tematice
Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii
Colegiului Național „Ștefan cel Mare”, corp B, Tîrgu Neamț.
Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale
Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
Ion Creanga. Biografie
https://www.slideshare.net/stelaspinoie/ion-creang-biografie-7107762
Ion Creanga. Amintiri din copilarie
https://scoala.bibliotecapemobil.ro/270/amintiri-din-copilarie
aplicatia WhatsApp
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Dovezi
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Activitate culturală : ION CREANGĂ SIMBOLUL COPILĂRIEI
Instituția de învățământ: Liceul ,,Vasile Conta” Târgu Neamț
Bibliotecar: Necula Ramona
Grup țintă : cadre didactice, elevi
Sarcini îndeplinite
- Crearea de bibliografii tematice
- Promovarea prin afiș a activității, pe grupul whatsapp Bib CCD si BibNeamt și aplicația
Yahoo mail
- Întocmire material didactic
Competențe dobândite de grupul țintă
- Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
- Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
- Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale
- Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
- Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
- Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
- http://www.istorie-pe-scurt.ro/povestea-primului-abecedar-cel-al-lui-ion-creanga/
Resurse utilizate
-

Platforma/Aplicația folosită

-

https://www.youtube.com/watch?v=nntRC8HW1WU&list=PL3t51uP6C4CzIAOwEY8HZ5fDWHu4g9d9&index=36
http://crinam-ioncreanga.blogspot.com/p/printre-amintiri.html

-

aplicatia WhatsApp
aplicația Yahoo mail
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Dovezi
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Activitate culturală: PORNI LUCEAFĂRUL – MIHAI EMINESCU
Instituția de învățământ: Liceul Tehnologic ,, Dimitrie Leonida”, Piatra - Neamț
Bibliotecar:Profesor Iftime Mihaela
Grup țintă : cadre didactice,elevi, părinți
Sarcini îndeplinite
- Crearea de webgrafii tematice
- Realizarea de bibliografii tematice
- Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii Liceului Tehnologic ,, Dimitrie
Leonida”
- Promovarea prin afiș a activității, pe grupul whatsApp Biblioteca D.L.
Competențe
- Exersarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
dobândite
de
- Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
grupul țintă
- Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale
- Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
- Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
- Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
Resurse utilizate
- http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Mihai_Eminescu
- https://lyricstranslate.com/ro/mihai-eminescu-lyrics.html-0 https://biblacad.ro/Eminescu.html
- https://www.upit.ro/ro/upit-pentru-comunitate/4-fete-ale-lui-mihai-eminescu
Platforma/Aplicația
- aplicatia WhatsApp
folosită
- poșta electronică email
Dovezi
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Activitate metodică : BIBLIOTECARII, PROFESORII ȘI ELEVII AU UN HOBBY!
Instituția de învățământ: Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamț
Bibliotecar: Gașpar Ana Emilia
Grup țintă : cadre didactice,elevi
Sarcini îndeplinite

Competențe
dobândite
grupul țintă

de

Resurse utilizate

Platforma/Aplicați
a folosită

-

promovarea activității prin intermediul unui afiș postat pe Platforma Google Classroom
prezentarea hobby-urilor ( bibliotecar, profesori, elevi)
vizionare ppt Hobby-urile personalităților și domeniile cărora le aparțin
utilizare tabele cu CZU și Index Alfabetic
dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
dezvoltarea competențelor informaționale și documentare ale elevilor
http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=ro
http://www.ccdneamt.ro/new/wpcontent/uploads/2019/03/Carte_Ai_un_hobby_Alege_cartea_pentru_pasiunea_ta.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/CARTE-PROIECT-CAEJ-NEAM%C8%9A-557-din20.01.2020.pdf
Platforma Google Classroom – Google Meet
aplicatia WhatsApp
poșta electronică

58

Dovezi
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ACTIVITATE METODICĂ: “FABULE ȘI FABULIȘTI”
Instituția de învățământ: Liceul cu Program Sportiv Roman - corp A
Bibliotecar: Arcana Lucica
Grup țintă : cadre didactice, elevi
Sarcini îndeplinite
- Crearea de webgrafii tematice
- Crearea de bibliografii tematice
- Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii
- Promovarea prin afiș a activității, pe grupul whatsapp Bib CCD si BibNeamt și facebook
https://www.facebook.com/arcana.lucica/posts/5044168548991118
Competențe
- Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
dobândite
de - Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale
grupul țintă
- Dezvoltarea capacității de comunicare la nivelul instituției de învățământ
- Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare a elevilor
Resurse utilizate
-https://gokid.ro/3-fabule-cu-talc-de-jean-de-la-fontaine-povewww.romanianvoice.com › culture › povesti

- stea-de-duminica-seara/
Platforma/Aplicația - aplicația WhatsApp
folosită
- poșta electronică mail
Dovezi
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Activitate culturala: ION CREANGĂ – POVESTITORUL MINUNAT AL COPILĂRIEI NOASTRE
Instituția de învățământ: LICEUL” CAROL I” BICAZ
Bibliotecar: CORDEL GEORGETA
Grup țintă :elevii clasei a IX-a D
Sarcini îndeplinite

Competențe dobândite de grupul țintă

Resurse utilizate
Platforma/Aplicația folosită

-

Crearea de webgrafii tematice
Crearea de bibliografii tematice
Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii LICEULUI
„CAROL I” BICAZ
Promovarea prin afiș a activității pe platforma liceului
Dezvoltarea abilităților digitale și creativitatea;
Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online;
Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale;
Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web;
Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor;
https://www.edusoft.ro/ion-creanga-povestitorul-copilariei-noastra/
https://istorie-pe-scurt.ro/copilaria-lui-ion-crenga-asa-eram-eu-la-varsta-cea-fericita/
G SUITE (meet)
aplicatia WhatsApp
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Dovezi

Activitatea „ Ion Creangă - Povestitorul minunat al copilăriei noastre” a fost susținuta de elevii
clasei a IX-a D, coordonați de prof. Hreniuc Elena Gianina, s-a desfășurat online, pe platforma
classroom a Liceului „Carol I” Bicaz si a cuprins :
,,Amintiri din copilărie,,(PPT);Opere(PPT); Ion Creanga (PTT); Prietenia dintre Mihai Eminescu si Ion
Creanga(PPT);Desen + Ion Creanga (PPT); Copilăria lui Ion Creanga si rolul ei in literatura(PPT);
Desen tematic; ,,Amintiri din copilărie,,(PPT);Părerea despre o opera la alegere a scriitorului;
Activitatea sa de preot (PPT); Ion Creanga – Povestitorul minunat al copilăriei noastre (PPT).
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Activitate metodică : CUM PUTEM CITI CU VOCE TARE COPIILOR NOSTRI
Instituția de învățământ: Scoala Gimnaziala Iulia Halaucescu, com. Tarcau
Responsabil C.D.I.: Prof. inv. prescolar, Popa Ioana-Daniela
Grup țintă: părinți, prescolarii Gradinitei cu P.N. Straja
Sarcini
îndeplinite

- Analiza reactiilor propriului copil in timpul citirii cu voce tare a unei carti;
- Analiza reactiilor copiilor in timpul citirii cu voce tare a unei carti;
- Urmarirea cu atentie a activitatii de citit cu voce tare cu un copil/cu un grup de copii;
- Identificarea posibililor voluntari care sa citeasca la grupa, cu voce tare, o carticica dinainte aleasa.
Competențe
- Citirea cu voce tare cu un copil
dobândite
de
- Citirea cu voce tare grupului de copii
grupul țintă
- Dezvoltarea capacitatii de comunicare in relatia parinte-copil,parinte-copii, parinte-parinte
Resurse utilizate - Filmulet cu educatoarea care citeste cu voce tare cu un copil, in cadrul grupului de copii
- Filmulet cu educatoarea care citeste grupului de copii
- Filmulet cu un voluntar care citeste grupului de copii
- Filmuletul Bon
- capturi de ecran din timpul cursului de formare Magia lecturii, din cadrul Proiectului ,,Citeste-mi 100 de povesti!’’
Platforma/Aplic
- Platforma Classroom, aplicatia WhatsApp
ația folosită
Dovezi
- https://vimeo.com/248326840
- https://www.canva.com/design/DAEboi6WrhY/wmnX3tioS5bBiknzUU2caQ/view?utm_content=DAEboi6WrhY&utm_campai
gn=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
- https://www.canva.com/design/DAEboxV7-cs/dj08nXu44wACHc5T25yXxQ/view?utm_content=DAEboxV7cs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
- https://www.canva.com/design/DAEbo4uYgSw/GumQrF5fzxe5dk8yWNED1w/view?utm_content=DAEbo4uYgSw&utm_cam
paign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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ACTIVITATE ( METODICĂ, ȘTIINȚIFICĂ SAU CULTURALĂ) :PERSONAJE DIN OPERE LITERARE .ÎNTÂLNIRE CU LITERATURA.
Instituția de învățământ:Școala Gimnazială" Iulia Hălăucescu "Tarcău,com.Tarcău.
Bibliotecar/Profesor documentarist:Munteanu Ana
Grup țintă:bibliotecari școlari,cadre didactice,elevi.
Sarcini îndeplinite

Competențe
dobândite
grupul țintă
Resurse utilizate

-Crearea de webgrafii tematice
-Crearea de bibliografii tematice
-Realizarea unei expoziții cu desene din povești și opere literare
-Promovarea pe grupul Whatsapp al Școlii Gimnaziale Iulia Hălăucescu prin parteneriat cu diriginții claselor.

Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
de Dezvoltarea capacității de comunicare la nivelul instituției de învățământ
Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
https://intalnire-cu-literatura.blospot.com/?m=1
https://youtu.be/zV8bi4││cAE

Platforma/Aplicația Aplicația WhatsApp
folosită
http://www.ccdneamt.ro/new/
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Dovezi
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Activitate metodică : ISTORICA: VASILE PÂRVAN
Instituția de învățământ: Școala Gimnazială ,,Carmen Sylva”,Comuna Horia și Structura Școala Gimnazială,,Otilia Cazimir”, sat Cotu-Vameș
Bibliotecar: Jderiu Maria Violeta
Grup țintă : cadre didactice,elevi
Sarcini îndeplinite

Competențe dobândite de grupul țintă

Resurse utilizate
Platforma/Aplicația folosită

- Crearea de bibliografii tematice
- Realizarea de afișe și participarea la concursul Cel mai frumos afiș de promovare a activității
Istorica: Vasile Pârvan
- Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
- Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
- Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
- catalog on line https://bibgtkneamt.ebibliophil.ro/
- tur virtual http://maecpn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html
- aplicatia WhatsApp
- poșta electronică yahoo.mail

Dovezi
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dovezi
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Activitate culturală: ASPECTE INEDITE ALE VIEȚII ȘI OPEREI LUI CAMIL PETRESCU
Instituția de învățământ: COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN-VODĂ” ROMAN
Bibliotecar/Profesor documentarist: Moraru Marian
Cadre didactice: prof. Băltoi Elena-Mihaela, prof. Popa Elena-Brîndușa
Grup țintă: bibliotecari școlari, cadre didactice, elevi (clasa a X-a E)
Sarcini îndeplinite

-

Crearea de webgrafii tematice;
Crearea de bibliografii tematice;
Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii
Colegiului Național „Roman-Vodă” Roman;
- Promovarea prin afiș a activității, pe grupul WhatsApp – Clasa a X-a E, pe pagina de
Facebook și pe site-ul C.N.R.V.
https://www.facebook.com/groups/profcnrv
http://cnrv.ro

Competențe dobândite de grupul
țintă

Resurse utilizate

-

Dezvoltarea abilităților digitale, a gândirii critice și creativității;
Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online;
Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale;
Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web;
Dezvoltarea capacității de comunicare la nivelul instituției de învățământ;
Dezvoltarea competențelor de informare și documentare ale elevilor.

Webgrafie - Camil Petrescu
Calendarul zilei de 22 aprilie (evenimente notabile din mai multe domenii) - https://calendarulzilei.ha-ha.ro/aprilie.php?apr=22_apr_toate
Informații biobibliografice - https://ro.wikipedia.org/wiki/Camil_Petrescu
Biografia și opera lui Camil Petrescu (cu texte sau fragmente de texte din creația sa și filmulețe pe
You Tube) - https://www.camilpetrescu.eu/
Curiozități despre Camil Petrescu - https://cum-se-scrie.ro/11-lucruri-interesante-despre-camilpetrescu/
Camil Petrescu (citate, bibliografie, biografie, concepte estetice, critică literară, personaje, teme și
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motive, sitemap) - https://sites.google.com/site/camilpetrescutemaromanacnch/home
Camil Petrescu (pregătire pentru BAC – teorie, texte etc.) - https://10laromana.ro/autori-siopere/camil-petrescu/biografie-camil-petrescu/
Romane
 „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, de Camil Petrescu (text integral,
tehnoredactat, cu unele greșeli) - https://cantemird.files.wordpress.com/2008/03/ultimanoapte-de-dragoste-intiia-noapte-de-razboi-camil-petrescu.pdf
 „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, de Camil Petrescu (text integral,
tehnoredactat, cu unele greșeli, parțial diacritice) https://bgrmihailsturdza.files.wordpress.com/2014/02/camil-petrescu-ultima-noapte-dedragoste_-c3aentc3a2ia-noapte-de-razboi.pdf
 „Patul lui Procust”, de Camil Petrescu (text integral, tehnoredactat) https://scorilos.files.wordpress.com/2012/08/camil-petrescu-patul-lui-procust.pdf
Teatru
 „Jocul ielelor”, de Camil Petrescu (text integral, scanat) -https://kupdf.net/download/joculielelor-camil-petrescu_58cee009dc0d60223bc34612_pdf
 „Suflete tari”, de Camil Petrescu (text integral, scanat) https://vdocuments.site/sufletetari.html
 „Act venețian”, de Camil Petrescu (text integral, scanat) https://kupdf.net/download/actvenetian-de-camil-petrescu_58dcb528dc0d6088388970eb_pdf
Studii/Referate
Despre „Jurnalul” lui Camil Petrescu - http://literaturacomparata.ro/Site_Acta/issues/aic22/04_Dragulanescu_Layout%201.pdf
Youtube
 Viața și opera lui Camil Petrescu - https://www.youtube.com/watch?v=l24fwXSRMbE
 Ascultă vocea lui Camil Petrescu - https://www.youtube.com/watch?v=WZw7qaNzZ_M
 Revista literară radio (Radio România Cultural): 120 de ani de la nașterea lui Camil Petrescu
- https://www.youtube.com/watch?v=uFwA41Qd7hM
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Platforma/Aplicația folosită
Dovezi

Teatru radiofonic: Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, de Camil Petrescu
(adaptare) - https://www.youtube.com/watch?v=QlzyIGM6r5c
Teatru radiofonic: Suflete tari, de Camil Petrescu (adaptare) https://www.youtube.com/watch?v=Ftln0gsviNI&t=6s
Teatru radiofonic: Act venețian, de Camil Petrescu (adaptare) https://www.youtube.com/watch?v=ybHUBpmQNgk
Teatru radiofonic: Jocul ielelor, de Camil Petrescu (adaptare) https://www.youtube.com/watch?v=dxY82XldY5g
5 minute pentru BAC: „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, de Camil
Petrescu -https://www.youtube.com/watch?v=tI_p_Dl96og

- aplicatia WhatsApp
- Google Classroom și Google Meet
Afiș de promovare
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Expoziție tematică
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Print screen-uri activitate
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Activitate culturală: Personalitati în ipostaze inedite: Mihai Eminescu
Instituția de învățământ: Scoala Gimnaziala ,,Ion Creanga” Târgu Neamț
Bibliotecar: Cojocaru Celina Mihaela
Grup țintă : bibliotecari școlari,cadre didactice,elevi, părinți
Sarcini îndeplinite

Competențe dobândite de grupul țintă

Resurse utilizate
Platforma/Aplicația folosită

- Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii Scoala
Gimnaziala ,,Ion Creanga” Târgu Neamț
- Crearea de bibliografii tematice
- Promovarea prin afiș a activității, pe grupul whatsapp Bib CCD
- Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
- Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
- Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
- Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
- Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
- http://www.romanianvoice.com/poezii/poeti/eminescu.php
- https://www.versuri.ro/versuri/mihai-eminescu-luceafarul-_2dr6.html#
- aplicatia WhatsApp, Google Classroom,
- poșta electronică gmail
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Dovezi

-
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Activitate ( metodică, științifică sau culturală): CREANGA - O POVESTE NEMURITOARE
Instituția de învățământ: Scoala Gimnaziala Nr. 5 Piatra Neamt
Bibliotecar/Profesor documentarist: Stoian Dominte Nicoleta
Grup țintă: cadre didactice, elevi, parinti, (bibliotecari școlari, cadre didactice, elevi, părinți )
Sarcini îndeplinite
- Crearea de bibliografii tematice
- Realizarea unei expoziții cu imagini și cărți din fondul bibliotecii
- promovarea prin realizarea unui proiect educațional
- prezentarea ppt a materialului conținând date biografice și creații
Competențe dobândite de grupul țintă
- Facilitarea accesului la informații corecte/ avizate
- Să realizeze texte literare, desene, colaje inspirate din opera scriitorului
- Cunoașterea locului unde a copilărit în urma lecturării operelor
- Să realizeze o expoziție cu lucrările artistico – plastice
- Să conștientizeze activitatea de grup ca suport al prieteniei
Resurse utilizate
- Umane- copii, profesori,bibliotecar, informatician
- Materiale- cartoane colorate,spațiile claselor implicate la activitate și a bibliotecii cu dotările
necesare
- Cărți cu povești scrise de Ion Creangă, portretul scriitorului, imagini, laptop,CD-uri
- De informare - cărți, internet
Platforma/Aplicația folosită
- Poșta electronică, gmail
Dovezi
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Activitate ( metodică, științifică sau culturală) :AI UN HOBBY? ALEGE CARTEA PENTRU PASIUNEA TA!
Instituția de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 PIATRA NEAMȚ
Bibliotecar/Profesor documentarist: URSACHI ANGELA
Grup țintă : bibliotecari școlari, cadre didactice, elevi
Sarcini îndeplinite

Competențe dobândite de grupul țintă

Resurse utilizate
Platforma/Aplicația folosită

- formarea competenței de a învăța să învețe, a spiritului de inițiativă și antreprenoriat.
- orientarea elevilor în alegerea viitoarei cariere pornind de la dezvoltarea hobby-ului
- elevii au descoperit, cu sprijinul bibliotecarului, corespondența hobby- domeniul din care acesta
face parte - C.Z.U.
- așezarea cărților la raft în biblioteca școlară
- dezvoltarea memoriei afective, a atenţiei şi a spiritului de observaţie;
http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=ro

- online
- aplicatia WhatsApp CCD

Dovezi
AI UN HOBBY? ALEGE CARTEA PENTRU PASIUNEA TA
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Activitate culturală : ”DOR DE EMINESCU”
Instituția de învățământ: Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi”, M-rea Neamț
Bibliotecar: Prof. Cristina Grigore
Grup țintă : cadre didactice, elevi
Sarcini îndeplinite

Competențe dobândite de grupul țintă

Resurse utilizate
Platforma/Aplicația folosită

-crearea de bibliografii tematice;
-crearea unei expoziții tematice cu volume eminesciene ;
-prezentarea de documente referitoare la poetul Mihai Eminescu în diaspora ;
-Promovarea activității pe grupurile de whatsapp ale profesorilor și elevilor;
-Pe site-ul: semmnt.ro
 Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ;
 Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor educaționale;
 Cercetarea unor resurse on line pentru documentarea privind activitatea;
-https://www.historia.ro
-https://meet.google.com/lookup/ctkrsixilu?authuser=0&hs=179
Aplicația Whatsapp
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Activitate ( metodică, științifică sau culturală) :Personaje din opere literare .Întâlnire cu literatura.
Instituția de învățământ:Școala Gimnazială" Iulia Hălăucescu "Tarcău,com.Tarcău.
Bibliotecar/Profesor documentarist:Munteanu Ana.
Grup țintă:bibliotecari școlari,cadre didactice,elevi.
Sarcini
îndeplinite

-Crearea de webgrafii tematice
-Crearea de bibliografii tematice
-Realizarea unei expoziții cu desene din povești și opere literare
-Promovarea pe grupul Whatsapp al Școlii Gimnaziale Iulia Hălăucescu prin parteneriat cu diriginții claselor.

Competențe
Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
dobândite
de Dezvoltarea capacității de comunicare la nivelul instituției de învățământ
grupul țintă
Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor

Resurse utilizate

https://intalnire-cu-literatura.blospot.com/?m=1
https://youtu.be/zV8bi4││cAE

Platforma/Aplica Aplicația WhatsApp
ția folosită
http://www.ccdneamt.ro/new/
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Activitate culturală : BUCURIA LECTURII – HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Instituția de învățământ : Școala Gimnazială ”Calistrat Hogaș” Roman
Bibliotecar : Cristina Arsenici
Grup țintă : cadre didactice,elevi, părinți
Sarcini îndeplinite

Competențe dobândite de grupul țintă

-

Crearea de webgrafii tematice
Crearea de bibliografii tematice
Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii Școlii
”Calistrat Hogaș”
Realizarea unei prezentări Power Point
Realizarea unei expoziții de desene cu aspecte din poveștile lui Andersen
Crearea unor costume pentru cele mai reprezentative personaje
Dezvoltarea abilităților digitale
Dobândirea competențelor de informare şi de cunoaştere
Dezvoltarea şi cultivarea creativităţii literar – artistice
Dezvoltarea interesului pentru lectură şi pentru procurarea cărţilor adecvate vârstei
Învăţare prin lectură şi povestire
Dezvoltarea limbajului, a vocabularului elevilor
Dezvoltarea inteligenţei creatoare, intuiţiei, imaginaţiei copiilor
Formarea unei atitudini pozitive faţă de informaţie - cultură - societate

Resurse utilizate

https://www.ro.biography.name/scriitori/116-danemarca/320-hans-christian-andersen-1805-1875
https://booknation.ro/carti/carte-pdf.php?product_id=942911#pdfcarte
https://povesti-ro.weebly.com/andersen-basme-si-povesti.html
https://www.povesti-pentru-copii.com/hans-christian-andersen.html

Platforma/Aplicația folosită

https://classroom.google.com/h?hl=fr
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Activitate ( metodică, științifică sau culturală) : 1 DECEMBRIE ZIUA NATIONALA A ROMANIEI
Instituția de învățământ: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț
Bibliotecar: Diaconu Cristina, Luca Gena
Grup țintă: bibliotecari școlari,cadre didactice,elevi
Sarcini îndeplinite

Competențe dobândite de grupul țintă

Resurse utilizate
Platforma/Aplicația folosită

-

Realizarea unei expoziții cu documente tematice din fondul de carte al bibliotecii
Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu” și expoziții online cu desene ale elevilor inspirate
din războiul pentru întregirea neamului
- Promovarea prin afiș a activității, pe grupul whatsapp
- Formarea deprinderii de a lucra cu cartea pentru cunoașterea istoriei naționale a
României
- Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
- Dezvoltarea de competențe informaționale și documentare ale elevilor
- Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
- http://www.udcsummary.info/php/index.php?id=18549&lang=ro
- http://biblior.net
- aplicația Whatsapp
- www.colegiulcartianu.ro
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Activitate metodică :
23 APRILIE - ZIUA BIBLIOTECARULUI DIN ROMÂNIA; ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CĂRȚII ȘI A DREPTURILOR DE AUTOR
Instituția de învățământ: Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamț
Bibliotecar/Profesor documentarist: Neculau Ana-Maria
Responsabil CDI: Prof. Arsintescu Steluța
Grup țintă: bibliotecari școlari, cadre didactice, elevi
Sarcini îndeplinite

-

Crearea de webgrafii tematice
Promovarea prin afiș a activității, pe grupul whatsapp Bib CCD si BibNeamt și pe site-ul
https://ctic.ro/
Competențe dobândite de grupul țintă
- Dezvoltarea abilităților digitale, gândirea critică și creativitatea
Folosirea materialului audio-video, internetului din dotarea CDI-ului.
- Capacitatea de a realiza o cercetare documentară utilizând resurse online
Activitate metodică de stimulare a intereselor utilizatorilor, fondului CDI privitor la importanța cărții
și la cunoașterea legislației cu privire la dreptul de autor.
- Dezvoltarea abilităților de promovare a experienței profesionale
Conștientizarea și importanța rolului bibliotecarului și a bibliotecilor precum și rolul acestora în
promovarea cărților de cultură generală și de specialitate.
- Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web
- Dezvoltarea capacității de comunicarea la nivelul instituției de învățământ
Colaborarea dintre cadrele didactice ierarhice de subordonare și cu personalul unității de
învățământ.
Resurse utilizate
- https://lege5.ro/gratuit/gm4tenbz/legea-bibliotecilor-nr-334-2002
-https://lege5.ro/Gratuit/gi4dinrqg4ya/legea-nr-8-1996-privind-dreptul-de-autor-si-drepturileconexe
Platforma/Aplicația folosită
- https://ctic.ro/
- aplicatia WhatsApp
- poșta electronică gmail
- BIBLIOTECA - C.D.I. COLEGIUL TEHNIC ”ION CREANGĂ” TG. NEAMȚ
https://classroom.google.com/c/MTIzNjc1NjQ4MjM3
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Activitate culturală: „ZILELE EMINESCU”
Instituția de învățământ: Școala Gimnazială „I.I. Mironescu” Tazlău, Neamț
Bibliotecar: prof. Hîrlea Liliana
Grup țintă : elevi, cadre didactice
Sarcini îndeplinite

Competențe
grupul țintă

dobândite

Resurse utilizate

Organizarea expoziției „ Zilele Eminescu”(panouri tematice, informative, lucrări artistico-plastice, colaje, cărți)
Desfășurarea activității de bibliotecă/ a proiectului, și în mediul online
Publicarea proiectului pe blogul școlii și în grupul profesional Bib CCD și Bib Neamț, aplicație WhatsApp
de -exersarea și aprofundarea competențelor digitale prin utilizarea platformelor și portalurilor educaționale
- utilizarea creativă și variată a resurselor educaționale digitale
- dobîndirea independenței în procesul de învățare individuală, prin accesarea surselor de informare, a
conținuturilor din mediul online, potrivit tematicii activității
- creșterea gradului de atractivitate și de reținere a materialului educațional ( ascultare, vizionare,
interactivitate), prin utilizarea tehnologiilor și aplicaţiilor de nouă generaţie ale Internetului – generic denumite
web 2.0 – sau a rețelelor şi mediilor sociale
https://librivox.orghttps://www.youtube.com/watch?v=GDBA7i2sQIk

Platforma/Aplicația folosită

https://galeriilefundatiei.wordpress.com/l-biblioteca-digitala/
https://www.youtube.com/watch?v=l9C1K6Zx7Qo
https://www.youtube.com/watch?v=69JnrqZvd0k
https://www.youtube.com/watch?v=69JnrqZvd0k
https://youtu.be/6Na6kJosBQE
-Microsoft Teams, WhatsApp
- poșta electronică email
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-aplicatia WhatsApp
- poșta electronică email
-https://scoala-ii-mironescutazlau.blogspot.com/search/label/Proiect%20%20Educativ%E2%80%9E%20Zilele%20Eminescu%E2%80%9D
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