
 

Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș vă sugerează câteva idei de activități inedite, 

care vă pot  inspira pentru  programul ”Școala Altfel” 2018-2019. 

Activitățile sunt dedicate grădinițelor, școlilor și liceelor din Argeș și sunt special concepute 

astfel încât să fie interactive, să aducă elevilor informații utile dar mai puțin cunoscute și în același 

timp să promoveze  aspecte și fațete inedite ale bibliotecii noastre. Acestea durează în medie o oră 

și pot fi desfășurate în grupuri între 12 și 25 de elevi. 

 

Propunerile noastre sunt: 

 

Învățământ preșcolar: Grup ţintă: 

Ghici pici… - activitate interactivă și distractivă de cunoaștere  și dezlegare a 

ghicitorilor 
4-6 ani 

Istețilă – ghicește personajul din poveste prin jocuri pe tabla interactivă  

4-7 ani 

Personaje animate pentru zile colorate - recunoașterea unor personaje de desene 

animate din secvențe cu imagini distorsionate grafic 
     4-7 ani 

Hello, Bonjour, Mano-Po - salută şi respectă, oriunde în lume – activitate 

interactivă de cunoaştere a unor reguli şi norme de bune maniere. 
5-7 ani 

Învățământ primar:  

Dinozaurii -  călătorie prin lumi de mult apuse  cls.O / cls.I 

ABC-darul sănătății - să cunoaștem principalele reguli ale unei alimentații 

sănătoase  
cls. III-IV 

Hai-hui prin univers - ne mișcăm, ne distrăm și planetele-nvățăm cls. III-IV 

ABC-ul bunelor maniere - activitate interactivă de cunoaştere a unor reguli şi 

norme de bune maniere 
cls. I-IV 

De la tăbliță la tabletă – activitate interactivă de prezentare a istoriei scrisului și a 

cărții 
cls. III-IV 

Diversitate europeană – excursie prin Europa! - exerciţii de descoperire a unor 

elemente de identitate culturală europeană, parcurgerea cu ajutorul tablei 

interactive, a unei excursii itinerante în marile orașe europene ale lumii  

cls. I-IV 

Regi și regine ai României - activitate interactivă de cunoaștere  a regilor și 

reginelor României și a legăturii lor cu  zona Argeș-Muscel 
cls. IV 



Învățământ gimnazial: 
 

Hai-hui prin univers - ne mișcăm, ne distrăm și planetele-nvățăm cls. a V-a 

ABC-darul sănătății - să cunoaștem principalele reguli ale unei alimentații 

sănătoase 
cls. a V-a 

Descoperă Argeșul - descoperim atracțiile turistice din județ, dar, mai ales, 

lucrurile pentru care suntem unici în România și în lume 
cls. V-VIII 

Computer’s Doctor – activitate practică pe „cord deschis”  (identificarea 

componentelor unui calculator, asamblarea și dezasamblarea acestora) 
cls. VII-VIII 

Enter în bibliotecă - cunoaşterea serviciilor pe care biblioteca le oferă online 

(catalog on-line, pagină web, reţele de socializare, ”întreabă biblioteca”, crearea 

contului de utilizator) 

cls. V-VIII 

Regi și regine ai României - activitate interactivă de cunoaștere  a regilor și 

reginelor României și a legăturii lor cu  zona Argeș-Muscel 
cls. V-VIII 

Nettiquette - activitate interactivă de cunoaştere a unor reguli şi norme de bune 

maniere în mediul online 
cls. VI-VIII 

Pe Internet, învăț să navighez deștept! - reguli de navigare în siguranță în internet cls. VII-VIII 

De la fermă… în supermarket – activitate interactivă cu privire la rolul și 

importanța agriculturii în menținerea vitalității zonelor rurale ale Europei 
cls. V-VIII 

Învățământ liceal: Grup țintă 

Banii mei: de la a vrea la a avea – noțiuni de educație financiară pentru liceeni cls. IX-X 

Pe Internet, învăț să navighez deștept! - reguli de navigare în siguranță în internet cls. IX-X 

Enter în bibliotecă - cunoaşterea serviciilor pe care biblioteca le oferă online 

(catalog on-line, pagină web, reţele de socializare, ”întreabă biblioteca”, crearea 

contului de utilizator) 

cls. IX-XII 

Computer’s Doctor – activitate practică pe „cord deschis”  (identificarea 

componentelor unui calculator, asamblarea și dezasamblarea acestora) 
cls. IX-XII 

Evitaţi plagiatul, redactaţi onest! - familiarizarea tinerilor cu regulile de alcătuire 

a aparatului critic şi a bibliografiei pentru referatele şi lucrările pe care le 

redactează, în scopul pregătirii pentru următoarea etapă a vieţii, facultatea. 
cls. XI-XII 

Eu în comunitatea mea – noțiuni de cetățenie activă, atelier adresat tinerilor 

liceeni despre implicarea în societate și contribuția lor la dezvoltarea comunitară 
cls. IX-XII 

Despre tine - învață să gândești pozitiv, să-ți cunoști aspirațiile, ambițiile și să treci 

la acțiune  - atelier de dezvoltare personală 
cls. XI-XII 



 

Vă invităm, aşadar, să alegeţi una dintre propunerile noastre, menţionate mai sus sau puteţi opta 

pentru tururi ghidate în bibliotecă. Tururile ghidate se fac doar în baza unei programări 

prealabile, la ore stabilite de comun acord. 

 
Condiţii de înscriere şi participare la activităţi şi tururi ghidate: 

completarea formularului de înscriere*. 

 
Perioadă de înscrieri: 1 octombrie 2018 – 30 mai 2019 

 
Doar cererile completate integral vor primi confirmarea, prin e-mail, a datei şi a orei la care 

participanţii sunt aşteptaţi, pentru a cunoaşte biblioteca şi cele mai noi oferte de activităţi şi 

evenimente pe care aceasta vi le-a pregătit în săptămâna ”Şcoala altfel-2018-2019”. 

Programarea se va face în ordinea înscrierii şi în limita sălilor disponibile. 
*Prin semnarea formularului se certifică faptul că însoțitorii elevilor (cadre didactice, bibliotecari etc.) cunosc și 
folosesc reglementările Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe referitoare la obținerea 
acordurilor de la părinții minorilor pentru ca fotografiile realizate în  Programul Școala Altfel să poată fi folosite 
ulterior în mediul online pentru promovarea evenimentelor derulate de către Biblioteca Județeană Argeș. 
Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta: info@bjarges.ro, tel 0248 22 30 80, persoană 

de contact Ionela Panait (de luni până vineri, între orele 8-16). 
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