CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

Nr. 501/04.10.2021

Către unitățile școlare din județ,
În atenția doamnei/domnului bibliotecar

Casa Corpului Didactic Mureș, în colaborare cu CCD Neamț, invită unităţile școlare să
marcheze Ziua internațională a bibliotecilor școlare prin promovarea exemplelor de bune practici
pentru activități metodice, științifice sau culturale derulate cu sprijinul bibliotecilor/CDI-urilor. În
acest sens, bibliotecarul/responsabilul CDI din unitatea școlară este invitat să completeze protocolul de
colaborare și macheta din anexe pe care să le trimită la adresa anca.suciu@ccdmures.ro, până marți
19 octombrie 2021, în vederea realizării unui ghid cu exemple de bune practici pentru biblioteci
școlare și CDI-uri.
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Casa Corpului Didactic Mureș
Adresa: Strada Victor Babeș nr.11
Tel/fax: 0265260880
E-mail: ccdmures@yahoo.com
Nr.
/

Școala
Adresa:
Tel/fax:
E-mail:
Nr.

DIRECTOR,
Prof. FODOR Alexandru-Iosif

DIRECTOR,
Prof.

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
ART. I. PĂRŢILE:
Partener 1: Casa Corpului Didactic Mureș cu sediul în Târgu Mureș, Str. Victor
Babeș nr. 11, jud. Mureș, reprezentată prin director prof. Fodor Alexandru-Iosif
Partener 2: Școala ………………………………….cu sediul în………………………,
reprezentată prin director prof. ………………..
ART. II. SCOPUL SI OBIECTIVELE PARTENERIATULUI:
SCOPUL:
- Dezvoltarea interesului pentru lectură la elevi prin asocierea părţilor în vederea
realizării activităţii Ziua internațională a bibliotecilor școlare, activitate metodică
de promovare a exemplelor de bune practici pentru activități metodice, științifice
sau culturale derulate cu sprijinul bibliotecilor/CDI-urilor.
OBIECTIVELE PARTENERIATULUI
 creșterea prestigiului instituţiilor implicate prin popularizarea activităţilor
educative derulate în bibliotecile școlare.
 formarea deprinderii de a lucra cu cartea, pentru cunoașterea valorilor naționale
 formarea la elevi a competenței de a învăța să învețe.
 crearea, în cadrul școlii a centrului educațional de valorificare a culturii
lingvistice, a tradiției, a educației în spațiile de comunicare românească
ART. III. BENEFICIARII PARTENERIATULUI:
bibliotecari şcolari, profesori, elevi
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ART. IV. ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE PARTENERILOR:
- promovarea activităţii prin realizarea de afişe,
PARTENER 1:
postare pe site-ul www.ccdmures.ro și pe grupul de
Casa Corpului Didactic Mureș
WhatsApp al bibliotecarilor mureșeni.
prof. Fodor Alexandru-Iosif- corespondența cu bibliotecarii din școlile implicate,
director
anunțarea tematicii activității;
- realizarea parteneriatelor educaționale;
- realizarea materialelor metodologice-suport;
- bibliotecarii școlari vor prezenta elevilor ghidul
PARTENER 2:
online http://www.ccdneamt.ro/new/wpȘcoala
content/uploads/2021/04/ACTIVITATIBibliotecar
EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DEProfesor:
BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECISCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
- elevii vor accesa linkul și vor descoperi exemple de
activități derulate cu sprijinul bibliotecii școlare/CDIului
- bibliotecarul școlar va prezenta elevilor Graficul de
activități al bibliotecii și va invita elevii să se implice
voluntar în buna derulare a acestor activități
- bibliotecarii școlari și cadrele didactice implicate
vor selecta o activitate metodică, științifică sau
culturală, derulată în anul școlar 2020-2021 pentru
completarea machetei trimise de CCD Neamț
- completarea machetei de către bibliotecarul școlar
și
expedierea
sa
pe
adresa
anca.suciu@ccdmures.ro până pe data de 19
octombrie 2021, în vederea realizării unui ghid cu
exemple de bune practici pentru biblioteci școlare
și CDI-uri.
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ART. V. ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE
Activităţi
1. identificare parteneri

Rezultate
1.
un parteneriat viabil, cu bibliotecari și
profesori din școli.
2. mail-uri corespondenţă şcoli, 1 afiş activitate,
o webgrafie tematică, 1 raport activitate, 1 dosar
activitate,

2. organizare activitate metodică:
anunțarea tematicii, realizarea
materialelor metodologice-suport
necesare bunei derulări a activității
3.resurse: cărţi din fondul de carte al
3. ghidul online
bibliotecii şcolilor, webgrafia tematică
4. promovare şi diseminare activitate 4. 1 anunţ pe site-ul www.ccdmures.ro , grupul de
WhatsApp Bib CCD și pe site-ul școlii.
ART. VI. DURATA
PARTENERIATULUI și LOCUL DESFĂŞURĂRII
ACTIVITĂŢII
Activitățile se vor desfăşura la CCD Mureș și pe platforma școlilor partenere în
perioada 1-22 octombrie 2021.
ART. VII. DISPOZIŢII FINALE
VII.1. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai prin acordul tuturor
părţilor;
VII.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un nr. de 2 exemplare, câte un exemplar
pentru fiecare parte.
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Anexa 1

MACHETĂ

Nume și prenume bibliotecar/responsabil CDI:
Unitatea școlară:
Nume și prenume colaboratori din unitatea școlară:
Activitatea metodică/științifică/culturală, aleasă ca exemplu de bune practici:

Dovezi (Link activitate/afiș/promovare media):

Sarcini îndeplinite :

Platforma/Aplicația folosită:
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