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PLAN MANAGERIAL 
BIBLIOTECA ŞCOLII GIMNAZIALE „ALEXANDRU IVASIUC”

An şcolar 2016 – 2017

BIBLIOTECAR: ELENA - EMILIA ANTAL

Nr.
crt.

TIPUL ACTIVITĂŢII DATA/
PERIOADA

OBIECTIV / SCOP RESURSE 
UMANE / 
MATERIALE

EVALUARE
(rezultate 
obţinute)

PERSOANA 
care va 
desfăşura 
activitatea

OBS.

1.

2.

- Achiziţionarea de 
volume noi (în funcţie de 
resurse)
- Reorganizarea 
volumelor potrivit 
normelor 
biblioteconomice, 
respectându-se criteriile 
alfabetic şi sistematic
- Relaţii cu cititorii, 
îndrumarea în lectură

- Sistematizarea şi 

Nelimitată

Nelimitată

- Conservarea, 
sistematizarea  
şi înnoirea 
fondului de 
carte;

- Cultivarea 
interesului 
pentru 

- lectură;

-Conservare, înnoire de 
fond, casare etc.

- volume intrate în 
ultimul timp în 
bibliotecă (în regim 
de donaţie sau 
achiziţionate din 
fonduri proprii sau 
externe;
 - portofoliu 
(modele)

- manuale 
- elevi

Inventar selectiv
în cursul anului

Inventar, 
procese-verbale, 
tabele 

Prof. bibliotecar 
Elena Antal

Prof. bibliotecar 
Elena Antal, 
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inventarierea manualelor - prof-diriginţi

3. În vizită la biblioteca 
şcolii

Septembrie 
2016 

- familiarizarea elevilor 
cu biblioteca şcolii şi cu
activitatea desfăşurată 
în bibliotecă
- conştientizarea de 
către elevi a importanţei
lecturii (fie ea şi prin 
mijloace electronice)

- elevii claselor I-II;
- învăţătoare;
- pliante;
- fişe;
- bibliotecarul şcolii.

- păreri notate în
caietul de 
impresii din 
bibliotecă
- creaţii proprii 
ale copiilor pe 
baza a ceea ce 
au observat

Prof. bibliotecar 
Elena Antal

4. Cenaclul literar Şoriceii 
de bibliotecă
Concurs finalizat cu 
premii şi diplome

Nelimitată 
(întâlniri 
periodice cu 
elevii 
claselor II + 
VI)

- sintetizarea ideilor 
dintr-un basm sau un 
text liric;
- diferenţierea 
personajelor în raport 
cu faptele pe care le 
săvârşesc;
- observarea raportului 
dintre real/fantastic;
- păreri privind 
asemănări/ deosebiri 
dintre personaje, 

- Volume de basme 
şi de poezii, desene, 
imagini decupate, 
CD-uri cu poveşti, 
poezii şi alte opere 
literare;
- învăţătoarele 
claselor I -IV;
- profesoarele de 
limba română;
- bibliotecarul şcolii
- copiii claselor  I -V

- formarea 
deprinderilor de 
a observa 
esenţialul într-o 
operă literară, de
a analiza, de a 
compara , de a 
sintetiza 
cunoştinţele 
acumulate;
- de a formula 
păreri proprii.

Prof. bibliotecar 
Elena Antal
Învăţătoarele 
claselor I – VI
Prof. Maria 
Hosu
Prof. Ramona 
Bledea

Baia Mare, Str. Bucovinei, Nr. 9
Tel. 0262250354;  fax  0262250354
e-mail: scoalaal.ivasiuc  @yahoo.com ; secretariat@scoalaivasiuc.ro
http://www.scoalaivasiuc.ro/

http://www.scoalaivasiuc.ro/
mailto:secretariat@scoalaivasiuc.ro
mailto:scoalaal.ivasiuc@yahoo.com


Pa
ge
1

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ
 „ALEXANDRU IVASIUC”
        BAIA MARE 
  Cod fiscal: 26691104
____________________________________________________________________________________________________________________
Nr.
crt.

TIPUL ACTIVITĂŢII DATA/
PERIOADA

OBIECTIV / SCOP RESURSE 
UMANE / 
MATERIALE

EVALUARE
(rezultate 
obţinute)

PERSOANA 
care va 
desfăşura 
activitatea

OBS.

situaţii, întâmplări.

5. Alexandru Ivasiuc – un 
scriitor reflexiv

Martie 2017 - stimularea interesului 
elevilor pentru viaţa, 
activitatea şi opera 
mentorului spiritual al 
şcolii, Alexandru 
Ivasiuc .

- elevii claselor V-
VIII.

- prezentare 
power point
- fişe de lucru, 
referate

Prof. Maria 
Hosu
Prof. bibliotecar 
Elena Antal

6. Elena Farago sau poezia
copilăriei

Martie 2017 - trezirea interesului 
pentru versurile Elenei 
Farago, scriitoarea 
copiilor;
- lecturarea coerentă şi 
expresivă a unui text 
liric
- surprinderea 
semnificaţiilor unui text
liric

- elevi ai claselor I-
IV
- volume de poezii
- fişe de lucru

- evaluarea 
fişelor de lucru;
- reprezentare 
prin desen a 
versurilor 
parcurse
- recompensarea 
elevilor talentaţi.

Prof. bibliotecar
Elena Antal

7.  Să redescoperim scrisul 
de mână – concurs 
finalizat cu premii

Mai 2017 - aprecierea importanţei
scrisului de mână (într-
o scrisoare);
- lecturarea expresivă a 
un text;

- coli;
- volume;
- texte selectate din 
diferite opere;
- elevii claselor V-

- conştientizarea 
importanţei scri-
sului de mână în 
anumite 
contexte;

- prof. bibl. 
Elena Antal

- prof. Maria 
Hosu
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- conştientizarea 
avantajelor (sau de-
zavantajele) scrisului de
mână faţă de cel 
computerizat;
- stimularea  
creativităţii.

VIII - 

8. Iarna pe uliţă – concurs 
de recitări şi compuneri 
cu tematică de iarnă

Ianuarie, 
2017

- stimularea interesului 
elevilor pentru creaţiile 
lirice;
- stimularea imaginaţiei 
şi a opiniilor proprii.

- elevi ai claselor V-
VIII
-elevii clasei a III-a 
A

- concurs - prof. 
bibliotecar Elena
Antal
- prof. Maria 
Hosu
- înv. Tămășan 
Terezia

9. Trecut-au anii  - o 
săptămână închinată lui 
Mihai Eminescu
- recitări de poezie;
- concurs Viaţa şi opera 
lui Mihai Eminescu

16 - 18 
ianuarie 
2017

- stimularea interesului 
copiilor pentru poezia şi
opera lui Mihai 
Eminescu.

- elevii claselor II 
-VIII;
- fişe bibliografice;
- alte materiale;
- volume de poezii;
- expoziţie de carte

- concurs - prof. bibl. 
Elena Antal
- prof. Maria 
Hosu;
- prof. Ramona 
Bledea
- prof. Maria 
Mociran
- înv. Daciana 
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Sas
- înv. Terezia 
Tămăşan
- prof. Eliza Pop

10. La pas prin Humuleştii 
lui Creangă 
- aniversare Ion Creangă;
- expoziţie de carte;
- concurs 

29 martie 
2017

- cunoaşterea operei 
Amintiri din copilărie 
integral; 
- surprinderea 
personajelor  preferate, 
trăsăturilor acestora, - 
sesizarea umorului şi 
auto(ironiei) autorului 
- exprimarea părerii 
personale despre 
anumite situaţii din 
operă etc.

- volume de poezii;
- imagini;
- elevii claselor II-
IV;
- învăţătoare.

- concurs pe 
bază de întrebări

- prof. 
bibliotecar Elena
Antal
- prof. Maria 
Hosu

12. Săptămâna lecturii şi a 
cărţii
- vizite la bibliotecile din 
oraş;
- expoziţii de carte

Aprilie  2017 - formarea atitudinii 
pozitive faţă de carte;
- stimularea interesului 
pentru lectură;
- conştientizarea 

- elevii din clubul 
Micii bibliotecari
- lipici, cartoane, 
benzi adezive
- cadre didactice;

- expoziţii cu 
cărţile 
recondiţionate;
- recompensarea 
elevilor harnici

- prof. 
bibliotecar Elena
Antal
- prof. Maria 
Hosu
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- ateliere de 
recondiţionare de cărţi 
deteriorate

importanţei cititului şi a
cărţii; 
- stimularea lucrului în 
echipe. 

- bibliotecari şcolari;
- părinţi.

- prof. Ramona 
Bledea

ACTIVITĂŢI DE COLABORARE  - PARTENERIATE

1. Parteneriat educaţional 
Simboluri şi mărturie 
creştină în colaborare cu 
Muzeul de Etnografie şi 
Artă Populară şi Parohia 
Buna Vestire (preot Dr. 
Florin Codrea)
- vizită la muzeu; 
expoziţie cu creaţii proprii
ale elevilor implicaţi în 
program

Decembrie 
2016 - iunie 
2017

- trezirea interesului 
pentru decriptarea 
simbolurilor din 
obiectele de cult;
- stimularea interesului 
pentru arta populară şi 
religioasă.

- profesoare;
- preoţii parohiei 
„Buna Vestire”
- muzeografi.

- publicaţie 
tipărită cu ceea 
ce s-a făcut

- prof. 
bibliotecar Elena
Antal
- prof. Maria 
Mociran
- preot Dr. 
Florin Codrea
- muzeograf 
Janeta Ciocan

2. Parteneriat educativ cu 
Colegiul „Mihai 
Eminescu”
şi cotidianul “Glasul 
Maramureşului” – 

Octombrie  
2016 – Iulie 
2017

- stimularea interesului 
pentru jurnalism;
- iniţierea elevilor în 
tehnicile jurnalistice;
- formarea unei atitudini

- profesorii de la 
cele două unităţi de 
învăţământ;
- elevi ai celor două 
şcoli implicate;

- publicarea unui
nou număr al 
ziarului Glăsuiri

- Prof. 
bibliotecar Elena
Antal
- Prof. dr. 
Monica Cândea 
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“Vreau să fiu jurnalist” motivate faţă de textul 
jurnalistic;
- stimularea 
interrelaţionării între 
elevi şi colectivul 
redacţional al unui 
cotidian;
- realizarea unei 
publicaţii la nivel de 
şcoală
- educarea unei atitudini
pozitive faţă de munca 
de jurnalist.

- redactori de la 
cotidianul Glasul 
Maramureşului 

(Colegiul Mihai 
Eminescu)
- Prof. Mirela 
Ardelean 
(Colegiul Mihai 
Eminescu)
- Prof. Eliza Pop
- redactor-şef 
Dorin Ştef, 
cotidianul 
Glasul 
Maramureşului

3. Activitate realizată în 
colaborare cu 
Universitatea de Nord 
Baia Mare - O întâlnire cu
un critic literar 
contemporan. Despre 
Romanul adolescentului 
miop, de Mircea Eliade
Invitat: prof. universitar 
Dr. Gheorghe Glodeanu.

Iunie 2017 - să cunoască un critic 
literar contemporan;
- stimularea interesului 
pentru lectură şi pentru 
opera scriitorului 
Mircea Eliade;
- să interrelaţioneze cu 
personalităţile locului. 

- profesori ai şcolii 
Alexandru Ivasiuc
- elevi ai clubului 
„Micii bibliotecari” 

- expoziţie  
cu cărţile prof. 
univ. Dr. 
Gheorghe 
Glodeanu;
- compunere cu 
impresiile create
în urma vizitei.

- prof. 
bibliotecar Elena
Antal;
- prof. Maria 
Hosu
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Prof. bibliotecar,  ELENA-EMILIA ANTAL                                                                                DIRECTOR, 
                                                                                                                                                      Prof. dr. IOAN POP
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