SCOALA GIMNAZIALA NR.1 TURLUIANU
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RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA BIBLIOTECII SCOLARE
IN ANUL SCOLAR
2013-2014

In anul scolar 2013-2014 au fost indeplinite principalele actiuni propuse
in planul managerial cum ar fi:
-antrenarea elevilor la lecturarea cartilor si permanentizarea
lecturii.In acest sens au fost inscrisi in fise individuale un numar de 200 de
elevi ai scolii noastre ,precum si un numar de 15 cadre didactice.
Impreuna cu invatatorii,profesorii diriginti au fost organizate activitati
literare inchinate marilor nostri poeti,scriitori,oameni de stiinta,istorici.S-au
organizat activitati dedicate marelui poet Mihai Eminescu.
S-au desfasurat activitati complexe pentru sarbatorile nationale ale
romaniei.La 1 Decembrie a fost organizata o activitate la nivelul scolii noastre
unde au fost prezentate fragmente ,imagini din istoria poporului roman
expozitii de carte si desene .
La 24 ianuarie de ziua Unirii realizate de Alexandru Ioan Cuza s-au
desfasurat activitati in cadrul scolii noastre unde elevii pe baza lecturilor ,au
prezentat momentele desfasurarii unirii ,a fost prezentata personalitatea
marelui Cuza.Au prezentat citate ce evocau momentele unirii Moldovei cu Tara
Romaneasca.

In timpul acestui an scolar ,a fost o buna colaborare cu invatatorii si
dirigintii claselor gimnaziale care sa concretizat pron indrumarea tuturor
elevilor spre lectura
.Sa acordat o mare atentie recuperarii cartilor imprumutate de elevi.
Impreuna cu doamna Moraru Paula profesor de limba romana au fost
organizate concursuri de poezii,scenete .Au fost deasemenea organizate
anumite ,,Personaje din basme indragite”S-au organizat activitati in colaborare
cu invatatorii si dirigintii cum ar fi:,,Bardul de la Mircesti”-concurs de poezie.In
cadrul activitatii intitulate ,,In lumea povestilor”,elevii au prezentat anumite
scenete si lecturi,zicatori si proverbe din literatura romana.
Cu sprijinul tuturor cadrelor didactice au fost recuperate aproape in
totalitate cartile imprumutate in timpul anului scolar.
Pe tot parcursul anului scolar au fost prezentate elevilor lista lecturilor
suplimentare la fiecare disciplina din sistemul de invatamant
S-au prezentat liste cu noutati editoriale intrate la biblioteca.Au fost
prezentate recenzii de carte ,recitaluri de poezie,simpozioane cu diferite ocazii.
La sfarsitul anului scolar am intocmit acest raport de activitate al
bibliotecii scolare unde imi desfasor activitatea.
Pentrul anul scolar 2014-2015 mi-am propus sa intreprind tot mai multe
activitati cu elevii,sa reconditionez cartile putin degradate sa propun casarea
cartiloe deteriorate.
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