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Proiectarea activității

1.1 Respectarea normelor biblioteconomice în vigoare recomandate pentru funcționarea bibliotecii:

• Evidența centralizată, globală și individuală a fondului de carte;

• Prelucrarea documentelor intrate în bibliotecă;

• Prelucrarea informațiilor cuprinse în documente și valorificarea acestora: alfabetic și sistematic, informări curente;

• Difuzarea documentelor (împrumut)

• Actualizarea permanentă cu informații pe site-ul instituției ;

• Actualizarea bazei de date a rețelei bibliotecilor școlare din județ.
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Activități metodice, științifice și culturale, proiecte educaționale:

• - Participări directe sau cu lucrare, organizare și coordonare

• conferințe, consfătuiri, simpozioane, instruiri:

• 08.10.2020 - ședință de instruire – Biblioteca CCD Mureș;

• 07-22.11.2020- activitate metodică – Drepturile copilului în operele literare școlare. (on-line);

• 01.12.2020-20.06.2021 – proiect educațional „Cdidei în cărțiˮ(on-line);

• 15.12.2020- 23.06.2021 – proiect educațional „Ai un hobby?Alege cartea pentru pasiunea ta!ˮ (on-line);

• 28.01.2021- Workshop - „Bibliotecarii, profesorii și elevii au un hobby!ˮ (on-line);

• 15.04.2021 Work-shop „Cdidei în cărțiˮ - festival-concurs național;

• 20.05.2021 – Conferința Națională „Creativitate și inovație în educație”, ediția a IX-a , CCD Mureș, Tîrgu Mureș.

• Întâlniri periodice on-line pe platforma ZOOM;

1.2Realizarea activității:



2. Formare continuă în oferta Casei Corpului Didactic Mureș

Managementul dezvoltării profesionale în 
bibliotecile școlare – 2020-2021

• curs avizat MEN

• 20 de ore

• 51 de cursanți
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2. Formare continuă în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din România

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, 
magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet 
commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. 
Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames 
ac turpis egestas. Proin pharetra 
nonummy pede. Mauris et orci.
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3. Comunicare și relaționare. Contribuția la dezvoltarea instituțională 
și la promovarea imaginii

https://www.cuvantul-liber.ro/355136/activitate-metodica-judeteana-drepturile-copilului-
in-operele-literare-scolare/

http://www.cuvantul-liber.ro/434318/festivalul-concurs-cdidei-in-carti-
2/?fbclid=IwAR0DNDc0kpi4ZFaWiciZMG-_Say3Si2tPYyZLo8yveG7H-
MBpWbhD0n3O5U

http://www.cuvantul-liber.ro/434104/creativitate-si-inovatie-in-
educatie/?fbclid=IwAR009KNtK4joLgZkISLPUStcuMNvH_CNe8Uf8vdkgkG9GbYXHA
yftlD3qEo
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Parteneriate educaționale  interinstituționale
2020-2021:

 Casa Corpului Didactic Sibiu                                                                               

 Casa Corpului Didactic Neamț

 Școala Gimnazială „Al. I. Cuzaˮ, Tîrgu Mureș

 Școala Gimnazială „Serafim Duciuˮ, Tîrgu Mureș

 Palatul Copiilor din Tîrgu Mureș

 Școala Gimnazială „Liviu Rebreanuˮ, Tîrgu Mureș

 Școala Gimnazială „Friederich Schillerˮ, Tîrgu Mureș

 Școala Gimnazială „Miron Neaguˮ, Sighișoara

 Școala Gimnazială „Florea Bogdanˮ, Reghin

 Școala Gimnazială „Al. Ceușianuˮ, Tîrgu Mureș

 Școala Gimnazială Iernut

 Școala Gimnazială Nr.7, Tîrgu Mureș

 Școala Gimnazială „Romulus Gugaˮ, Tîrgu Mureș

 Școala Gimnazială „Dr. Bernády György, Tîrgu Mureș

 Colegiul Agricol „Traian Săvulescuˮ, Tîrgu Mureș

 Liceul Tehnologic „Ion Vlasiuˮ, Tîrgu Mureș

 Liceul Tehnologic „Ioan Bojorˮ, Tîrgu Mureș

 Liceul Tehnologic Nr.1, Luduș

 Liceul Tehnologic „Avram Iancuˮ, Tîrgu Mureș

 Liceul Tehnologic „Gh. Șincaiˮ, Tîrgu Mureș
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Anexe:
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