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Planul activitatilor  propuse in biblioteca /cdi 
An scolar 2014-2015 

 
OBIECTIVE GENERALE: 
 
1. Să contribuie la formarea gustului pentru lectură; 
2. Initierea elevilor in domeniul cercetării documentare, 
3. Să dovedească respect față de munca de calitate; 
4. Să-și dezvolte interesul pentru cunoștințe noi din toate domeniile; 
5. Să-și îmbogățească cultura generală; 
6. Să-și dezvolte o educație spirituală prin stimularea sensibilități imaginatiei, 
spiritului critic, spiritului de observație și al limbajului ; 
7. Să îmbine toate aceste cunoștinte cu convingerile personale si să devină un 
aparator conștient al spiritualitătii umane; 
8. Să analizeze problemele diverse ale vietii spirituale (conceptii, traditii, 
credinte) intelegând unitatea prin diversitate; 
9. Să cunoască și să aprofundeze opera lui M.Eminescu; 
10. Să vină cu detalii inedite despre activitatea sa, etc. 
11. Să înteleagă rolul femeii, ca dătătoare de viată , puterea ei de jertfă in 
tot ceea ce face; 
12. Să devină apărător al femeii ca făuritoare de nepieritoare comori spirituale; 
13. Să cunoască rolul femeii in slujba frumosului și civilizatiei contemporane; 
14. Să cunoască și să păstreze datinile și obiceiurile strămoșești; 
15. Să cunoască trecutul glorios al patriei, să-și dezvolte sentimentele patriotice; 
16. Să comemorăm marii poeți și scriitori ai neamului; 
17. Să-și îmbogățească cunoștințele la anumite discipline: lb.română,geografie,istorie, 
18. Să-și însușească unele deprinderi de comportament civilizat în societate; 
19. Să cunoască sărbătorile religioase și naționale ale poporului nostru; 
20. Să poată analiza importanța lor în viața noastră; 
21. Vom organiza activitati culturale, expozitii de carte, pictură, sesiuni stiintifice, 
vom invita personalități de marcă ale culturii românesti, etc, pentru a dezvolta 
elevilor gustul pentru studiu, lectură, cultură. 
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            ACTIVITĂȚI CU CARACTER PERMANENT: 
 
1. Rearanjarea: volumelor, salii de lectura, 
2. Intocmirea fiselor la clasele I-II si  a V-a elevii noi veniti ;  
3. Asigurarea de abonamente la periodice; 
4. Asigurarea unui fond de achiziții; 
5. Îndrumarea si orientarea elevilor către lectura obligatorie; 
6. Propunerea unui Comitet de sprijin al CDI; 
7. Prezenta la actiuni/ comunicari cu bibliotecarii la ISJ sau CCD Bistrita 
8. Prezenta la cursurile de perfectionare organizate de CCD B-N. 
9. Lansari de carte; 
10. Indrumarea si orientarea elevilor catre lectura obligatorie; 
11. Intalniri cu scriitorii; 
12. Concursuri pe diferite teme; 
13. Compuneri descriptive; 
14. Lectii virtuale; 
15. Vizionari materiale alternative; 
16. Prezentari Power-Point: 
17. Lectii deschise; 
18. CDI sursa de cunoastere; 
19. Initiere in cercetarea documentara;.  
20.. Bucuria lecturi Atelier de lectura si creatie; 
21. Vizionare de filme, documentare;7 Prezentare de proiecte, portofolii; 
22. Expozitie cu lucrările elevilor (portofolii, desene,creatii literare) 
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Nr.crt. Denumirea activității Durata 
activității 

Nivel de studiu 
 

 1. Activități pedagogice 
 

  

1 Planificarea activităților de cercetare 
documentară cu prof. interesați;  
 

La începutul 
anului școlar 

Elevii cls.V –VIII 
 

2 Prezentarea CDI, a regulamentului 
de ordine interioară și a organizării 
sale specifice; 

La începutul 
anului școlar 

Elevii cls.de 
gimnaziu 
 
 

3 Familiarizarea elevilor cu biblioteca si 

cartea; 

La începutul 
anului școlar 

Elevii claselor 

gimnaziale si primare  

 

4 Intocmirea fiselor de lectura ; La începutul 
anului școlar 

Elevii claselor 

gimnaziale   

 

5 Indrumarea elevilor catre lecturile 

suplimentare;  

La începutul 
anului școlar 

Elevii cls. a V-a prof. 

Sasz Carmen si prof. 

Zagreanu Radu  

6 Realizarea unei carti personalizata La începutul 
anului școlar 

Elevii claselor aV-a 

Pro:Konradi Simona 

 

7 Vizionarea de filme educative;  Pe parcursul anului  Elevii claselor 

gimnaziale  

 

8 Prezentari de referate  diverse  

power-point; 

Pe parcursul anului Elevii de claselor de 

gimnaziu 
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Nr.crt. Denumirea activității Durata 
activității 

Nivel de 
studiu 

 2.Activități culturale 
 

  

1 Emotie de toamna : 

-lansare de carte ,,De drag”Cornel 

Cotutiu; 

Noiembrie  Catedra :Om si 

societate limba si 

comunicare 

2 Lansare de carte ,,Fara cuvinte”; Noiembrie  Cls I-A inv. Raveca 

Moldovan 

3 1 decembrie-Ziua Nationala a 

Romaniei;(dezbatere pe tema Unirii 

abordare interdisciplinara); 

 

1 decembrie Clasele V-VIII prof. 

Danila Ligia 

4 15 ianuarie poezii dedicate lui Mihai 

Eminescu ; 

Ianuarie  Clasa aVII-aD prof. 

Santa Silvia  

5 24  ianuarie sunt mandru ca sunt 

roman; 

Ianuarie  Clasele V-VIII prof. 

Danila Ligia si Conea 

Liviu  

6 8 martie ,,Mama te iubesc !”(moment 

dedicat mamei, poezii cantece si 

surprize ); 

Martie  Clasa aVII-aD prof. 

Santa Silvia 

7 Urcus spre inviere !”(moment spiritual 

cantece si poezii); 

Aprilie  Cls. a III-aA prof. Silvia 

Poenar 

8 1 iunie „Ziua copilului”!(poezii si 

cantece pentru copii); 

Iunie  Clasele I-IV si 

invatatoarele  
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 3.Activități de comunicare 
 

  

1 Sedinte cu parintii pe scoala; La inceputul anului 

scolar  

Director educativ  

2 Parinti de adolescenti(dezbatere) 

,,Care sunt preocuparile noastre ?” 

Februarie  Cls aVII-aA 

3 Orientare scolara ; Mai  Cls a VIII-a si dirigintii  

4 Activitati de consiliere ; Pe parcursul anului   Ptof. Orban Ioan  

 

 

Nr.crt  Denumirea activității Durata 
activității 

Nivel de 
studiu 

 4.Activități de gestionare 
 

  

1 Gestionarea spatiului; Pe parcursul 
anului șc 

Bibl.șc. 

2 Gestionarea funcționării biblioteca 
/CDI (orar de funcționare,planificarea 
activităților.); 

Pe parcursul 
anului șc 

Bibl.șc. 

3 Gestionarea bunurilor materiale 
(mobilier,aparatură etc.); 

Pe parcursul 
anului șc 

Bibl.șc. 

4 Gestionarea financiară a funcționării 
biblioteca /CDI în funcție de nevoile 
utilizatorilor și a activităților 
planificate; 

Pe parcursul 
anului șc 

Bibl.șc. 

5 Gestionarea fondului documentar 
pluridisciplinar și multimedia; 

Pe parcursul 
anului șc 

Bibl.șc. 

6 Planificarea activităților care se 
desfășoară în biblioteca /CDI; 

Pe parcursul 
anului șc 

Bibl.șc. 

 

 

 

                 INTOCMIT : 

 Bibliotecar, Muresan Viorica 


