DREPTURILE COPILULUI ÎN OPERELE LITERARE ŞCOLARE
BIBLIOTECAR ȘCOLAR (PROFESOR DOCUMENTARIST): ……………………..
UNITATEA ŞCOLARĂ …………….
NIVEL VÂRSTĂ: elevi de clase primare, gimnaziale și liceale
CATEGORIA ACTIVITĂŢII: Atelier de lucru
TEMA: Respectarea sau încălcarea Drepturilor copilului în operele literare școlare
SCOPUL ACTIVITĂŢII :
- formarea competenței de a învăța să învețe, a spiritului de inițiativă. Cunoașterea de
către elevi a Drepturilor copiilor. Descoperirea modului de așezare a cărților în biblioteca
școlară, a domeniului Drepturile copilului, CZU 342.726-053.2
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- autocunoaşterea elevului;
- creșterea stimei de sine
- dezvoltarea interesului pentru carte în general
- educarea capacităţii de a-şi însuşi unele cunoştinţe pe baza lecturii
- formarea deprinderii de a lucra cu cartea pentru cunoașterea drepturilor copilului
STRATEGII DIDACTICE :
a)
Metode și procedee: conversaţia, observaţia, problematizarea, descoperirea
Mijloace de învăţământ: Cărţile mentionate in bibliografie si webgrafie, softul educațional
în format ppt Drepturile copilului în operele literare școlare
Tabele cu Clasificarea Zecimal Universală
http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=ro
b)
Elemente de conţinut: însuşirea de către elevi a noţiunilor: lege, drept.
c)
Evaluarea: parţială şi finală
d)
Durata: 40 min.
e)
Locul desfăşurării: online-activitatea asincrona
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
ETAPELE
ACTIVITATEA BIBLIOTECARULUI
ACTIVITATII
ȘCOLAR (PROFESORULUI
DOCUMENTARIST)ȘI A PROFESORILOR
IMPLICAȚI
1
2
Elevii sunt
Bibliotecarul prezinta bibliografia si webgrafia
anunţaţi cu 2
cartilor ce se regasesc in prezentarea ppt
săptămâni înainte
de realizarea
activităţii, vor
primi bibliografia
si webgrafia, vor
primi semnele de
carte pe care sunt
mentionate
principalele
drepturi

ACTIVITATEA
ELEVILOR

3
Elevii din ciclul primar
citesc drepturile
copilului înscrise pe
semnul de carte
Elevii aleg un drept si
citesc la alegere
minimum una din
cărţile din
bibliografie(webgrafie)

Prezentarea
softului
educațional în
format ppt
Drepturile
copilului în
operele literare
școlare
Captarea atenţiei
şi reactualizarea
cunoştinţelor

Elevii sunt întrebaţi dacă au auzit despre
aşezarea cărţilor în biblioteca școlară (CDI) în
funcţie de domeniul căruia îi aparţin. Elevilor li
se reaminteşte faptul că orice carte are autor
(unic, colectiv sau necunoscut) şi titlu, iar în
cadrul fiecărui domeniu, cartea este aşezată în
funcţie de aceşti parametri. Pentru a descoperi
cărți despre Drepturile copilului vor căuta CZU
34 în care sunt ordonate cărțile la Domeniul
DREPT.JURISPRUDENȚĂ (Se vor utiliza tabele
cu CZU
http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang
=ro)
Bibliotecarul (profesorul) va prezenta ppt
Drepturile copilului în operele literare școlare.

Elevii vor descoperi ce
drepturi le sunt
încălcate copiilor din
operele literare
prezentate.

Captarea atenţiei
şi reactualizarea
cunoştinţelor
Încheierea
activităţii

Se vor face aprecieri generale şi individuale
asupra felului cum s-a desfăşurat activitatea.
Elevii scriu pe foi ce drept consideră ei că e cel
mai important

Elevii ascultă şi
răspund. Elevii pun
întrebări şi fac aprecieri
asupra activităţii

