
  

 
 

 

Săptămâna Școala Altfel 2017  - este al 

șaselea an în care Ministerul Educației susține 

educația alternativă prin activități informale 

pentru copii prin “Programul Școala Altfel 

2017 – Să știi mai multe, să fii mai bun!”.  

 

 În acest context, Biblioteca Centrală a Universităţii “Politehnica” din Bucureşti a găzduit în ziua 

de 27 octombrie 2017 vizita elevilor participanţi la Concursului Național de Chimie  “Cum se 

face?”, concurs organizat în fiecare an de către Societatea Tinerilor Chimiști (STC), parte a 

Societății de Chimie din România (SChR), în parteneriat cu Facultatea de Chimie Aplicată și 

Știința Materialelor/Universitatea Politehnica din București și Asociația Studenților Chimiști 

POLI. Concursul se adresează elevilor claselor VII-XII pasionați de chimie, mai exact de aspectele 

practice ale acesteia materializate în cotidian.  

Elevii, însoţiţi de profesorii lor, proveneau de la următoarele şcoli şi licee din ţară: Şcoala 

Gimnaziala Alexandru Davila din Piteşti, Colegiul Naţional Mihail Kogălniceanu din Galaţi, 

Colegiul Naţional Ion Maiorescu din Giurgiu, Liceul Teoretic "Ion Codru Drăgușanu" din 

Victoria, Liceul Teoretic Gheorghe Munteanu Murgoci din Măcin, Colegiul Tehnic Gheorghe 

Asachi din Iaşi, Şcoala Gimnazială B.P.Hasdeu din Iaşi, Colegiul Naţional Zinca Golescu din 

Piteşti, Colegiul Naţional I.C.Brătianu, Piteşti. 

Vizita documentară desfăşurată de aceştia la Biblioteca Centrală a Universităţii “Politehnica” din 

Bucureşti a avut un caracter instructiv-educativ, o incursiune în lumea cărţilor desfăşurată într-un 

cadru informal, de o manieră relaxată, pe parcursul căreia au exersat şi dezvoltat abilităţi de 

comunicare, relaţionare, socializare, dar şi de familiarizare cu mediul universitar. 

Turul ghidat în Bibliotecă, prezentarea organizării fondului de publicaţii în depozite şi în sălile de 

lectură cu acces liber la raft şi a serviciilor oferite utilizatorilor, au fost însoţie de  demonstraţii 

practice de căutare a publicaţiilor în catalogul WebOPAC,  de utilizare a sălii de lectură cu acces 

liber la raft, vizita transformându-se  într-o întălnire interactivă a  elevilor cu personalul BC/UPB; 

au adresat întrebări, au manifestat interes faţă de activitatea curentă desfăşurată de bibliotecari, 

precum şi  curiozitate referitoare la pătrunderea IT-ului în activitatea de bibliotecă. 

 

În  cadrul aceluiaşi Program Școala Altfel 2017 – Să știi mai multe, să fii mai bun!, Biblioteca 

Centrală a Universităţii “Politehnica” din Bucureşti a primit în ziua de 1 noiembrie 2017  şi vizita 

unui grup de elevi de la Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” din Bucureşti, însoţiţi de 

profesorul diriginte. 

Tinerilor aspiranţi la statutul de studenţi  li s-a prezentat Biblioteca, fondul info-documentar,  

facilităţile oferite de aceasta utilizatorilor săi, condiţiile de acces la colecţiile BC/UPB. Fiind elevi 

în clasa a XII-a la un liceu cu profil de informatică,  aceştia au fost interesaţi de resursele 

informaţionale tradiţionale şi electronice din domeniul Calculatoare, Electronică, Automatică. 

https://www.bluparty.ro/activitati-scoala-altfel-548/
http://www.edu.ro/
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