PLANIFICAREA ZILELOR METODICE PE
ACTIVITĂȚI METODICE AN ŞCOLAR 2016-2017
Disciplina

Ziua

Bibliotecari

vineri

BIBLIOTECI ŞCOLARE/CDI
INSPECTOR ŞCOLAR, prof. Sehlanec Luminița Angela
TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE din cadrul cercului
pedagogic al bibliotecarilor şcolari, anul şcolar 2016 - 2017
Responsabili de cerc:
bibliotecar Argatu Daniela - Casa Corpului Didactic George Tofan
Suceava
bibliotecar Papuc Alina - Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu
Suceava
Misiunea bibliotecarului / profesorului documentarist: Căutarea,
găsirea şi aplicarea soluţiilor-răspuns la întrebarea: Bibliotecile –
integrare sau disoluţie?
SEMESTRUL I
Tema: Tehnici și metode de lucru necesare dezvoltării
competențelor de cultură a informației la elevi (competența
informațională, competența în comunicare, competența TIC și
competența media)
Ţinta: Dezvoltarea competențelor informaționale, a tehnicilor de
transmitere și prelucrare a informațiilor prin activități specifice
bibliotecii școlare
Forme de realizare:

Activități demonstrative

Ateliere metodice / Schimb de bune practici /
Dezbatere/Activități de formare continuă / Simularea unor
situaţii de documentare

Evaluare interactivă
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi
Rădăuți
Data: 9 decembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: bibliotecar şcolar Ciobara Andreea

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Tehnici și metode de lucru necesare dezvoltării
competențelor de cultură a informației la elevi (competența
informațională, competență în comunicare, competența TIC și
competența media)
Ţinta: Dezvoltarea competențelor informaționale, a tehnicilor de
transmitere și prelucrare a informațiilor prin activități specifice
bibliotecii școlare
Forme de realizare:

Activități demonstrative

Ateliere metodice/Schimb de bune practici / Dezbatere /
Activități de formare continuă /Simularea unor situaţii de
documentare

Evaluare interactivă
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Miron Costin Suceava
Data: 7 aprilie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: bibliotecar școlar Cocriș Camelia
SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI ALE
COMISIILOR METODICE/ zone
Documentele de evidenţă a fondului de carte – modalităţi de
completare şi conservare (Sesiuni de formare metodică lunar/zone,
prin implicarea bibliotecarilor metodişti)
Proiectarea didactică – o condiţie esenţială a eficienţei actului
pedagogic (Ateliere metodice de redactare a planurilor manageriale
şi operaţionale ale bibliotecarului şcolar/documentaristului)
Proiectele educaţionale - formă de stimulare a competiţiei pozitive
(Schimb de bune prectici în cadrul activităţilor de
formare/cercurilor metodice)
Voluntariatul în bibliotecă - modalitate eficientă de motivare a
utilizatorilor fideli(Colaborarea eficientă dintre bibliotecar şi
consilierul şcolar/consilierul educativ))
Centrarea procesului didactic pe competenţe şi atitudini pentru
formarea personalităţii autonome a elevilor (Dezbatere pe
marginea documentelor normative privind centrarea procesului
didactic pe formarea de competenţe-cheie)
Creativitatea pedagogică - modalitate de stimulare a
utilizatorilor.(Schimb de experienţă între bibliotecarul şcolar şi
cadrele didactice din unitatea şcolară)
Eficientizarea tehnicilor de lucru cu cartea. (Colaborarea
bibliotecarului cu profesorul de limba română pentru a sprijini

exersarea de către elevi, pe baza lecturii individuale, a competenţelor
de exprimare orală şi scrisă)
Interferenţe cultural - didactice (vizionări de filme
didactice/artistice, seri culturale, vizite la muzee/ case memoriale,
confecţionarea unor mape tematice etc.,
Eroi de ieri şi de astăzi (dramatizări, carnavalul personajelor/
spectacole cu măşti etc.) Târgul de litere (Lansări de carte, întâlniri
cu scriitorii)
Ateliere de lectură/de scriere (Aplicarea metodelor gândirii critice
de tipul L.S.D.G.C.- Lectura şi scrierea pentru dezvoltare gândirii
critice)
O carte citită, o comoară descoperită/Lectura e cool(tură) (Concurs
între cititorii fideli)
Scriitorii lunii (Expoziţie de carte)
Cartea bibliofilă l@ biblioteca ta (Colecţionare de cărţi)
Parteneriatul inter instituţional - modalitate de optimizare a
accesului la informaţie/la cultură (Parteneriat didactic între
instituţii similare: biblioteci şcolare/comunale/municipale/case
memoriale/muzee)
Standarde evaluative pentru asigurarea calităţii în educaţie
(Schimb de bune practici, prin prezentarea instrumentelor de
evaluare a unor variate activităţi specifice bibliotecarului şcolar)
Performanţa şcolară – rezultat al implicării competente a
bibliotecarului şcolar/profesorului documentarist în asigurarea
expertizei de specialitate (Activităţi demonstrative)

