Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia
Str. Gheorghe Pop de Basesti nr.2, cod 510215, jud. Alba
Tel./fax: 0258834102
Web: aicta.ro
Mail: office@aicta.ro

PROIECT EDUCAŢIONAL

,,DESCOPERIREA CĂRTII,,

,,Citeşte! Citeşte mereu, creierul tău va deveni laborator de idei şi imagini din care
vei întocmi înţelesul şi filosofia vieţii.”
Mihai Eminescu

DATA DESFĂŞURĂRII : octombrie 2011 - martie 2012
LOCAŢIA: Colegiul Tehnic ,,Apulum”, centrul de documentare şi informare
GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei a IV-aA şi a IV-aB
COORDONATOR PROIECT:

Bibliotecar Panduru Ana
Prof.doc. Comşa Dana

COLABORATOR PROIECT:

Învăţător Poşogan Lavinia
Învăţător Filimon Dorica
Învăţător Stanciu Adriana

ACTIVITATEA:

„DESCOPERIREA CĂRŢII,,

SCOPUL PROIECTULUI:
Conştientizarea elevul de importanţa lecturii - a citi, fiind un instrument care dezvoltă
posibilităţile de comunicare între oameni, de a cunoaşte, de a se informa.
OBIECTIVELE PROIECTULUI :
- să cunoască rolul C.D.I.-ului din şcoală şi să utilizeze serviciile acestuia;
- să fie capabili să selecteze cărţi în raport cu vârsta, aptitudinile şi interesele lor;
- să manifeste curiozitate şi interes pentru lectura unor texte variate;
- să identifice elementele cărţii necesare în stabilirea fişei de identitate a acesteia;
- să identifice instrumentele pentru găsirea informaţiei - cheile cărţii
- să-şi argumenteze un anumit punct de vedere;

RESURSE MATERIALE:
- fondul documentar şi audio-vizual al CDI-ului;
- fişe de lucru
- coli desen
- culori, acuarele
- spaţiul de expoziţie al CDI-ului

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE
NR.
CRT.

TEMA ŞI CONŢINUTUL
ACTIVITĂŢII

LOCUL
DESFĂŞURĂRII

DATA

RESPONSABILI

1

-Lectura, Regulamentului CDI;
-Familiarizarea elevilor, cu spaţiile
CDI-iului;
-Familiarizarea elevilor cu tipurile
de resurse din CDI.
-Familiarizarea elevilor cu
elementele de identitate ale unei
cărţi;
- Familiarizarea elevilor cu
instrumente pentru găsirea
informaţiei- cheile cărţii.

CDI

octombrie
noiembrie
2011

Bibliotecar
Panduru Ana

CDI

noiembrie Bibliotecar
decembrie Panduru Ana
2011

2

3

4

5

-Identificarea, selectarea,
CDI
rearanjarea la raft a unui
documentar dat.
-Lansare de concursuri;
Clasă
-Stabilirea lecturilor pentru concurs; CDI
-Lectura - Fluierul fermecat de V.
Eftimiu- pentru clasa a IV-aB;
-Lectura - Cuvinte vrăjite de Pierre
Gamarra- pentru clasa a IV-aA.

ianuarie
2012

Bibliotecar
Panduru Ana

februarie
2012

Bibliotecar
Panduru Ana
Înv.Poşogan
Lavinia
Înv.Filimon Dorica
Înv.Stanciu
Adriana

-Concurs: ,,Repovestirea lecturii,,
Fluierul fermecat de V. Eftimiupentru clasa a IV-aB;
-,,Povestire prin desen,, - Cuvinte
vrăjite de Pierre
Gamarra- pentru clasa a IV-aA

martie
2012

Bibliotecar
Panduru Ana
Prof.doc.Comşa
Dana
Înv.Poşogan
Lavinia
Înv.Filimon Dorica
Înv.Stanciu
Adriana

CDI

EVALUARE:
- chestionar – regulamentul de organizare şi funcţionare a CDI;
- chestionar – organizarea spaţiilor în CDI;
- chestionar - elementele de identitate a cărţii;
- concurs ,,Repovestirea lecturii’’;
- expoziţie de desene ,,Povestire prin desen ,,

Avizat,
Director,
Prof. Hodor Maria

