GRUP ŞCOLAR C-ŢII MAŞINI
MÂRŞA

Nr…………….din------------------------

PLAN DE ACTIVITATI AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE „PINOCCHIO”
SEM. AL II-LEA, AN SCOLAR 2011-2012

Activităţile

Obiectivele

Responsabili

Parteneri

Data

Mijloace

Itemii de evaluare

Activităţi de înregistrare

Completarea

Resp. CDI

-Ianuarie

Registru inventar,acte contabile

Registrele
inventar

a noilor achiziţii în

fondului

-Ori de câte

gestiune

documentar

ori este

Ianuarie

Fişe de comandă

Fişele de
comandă

Permanent

Lipici,pânză,carton, etc.

Documentele
recondiţionate

Activităţi de
gestionare
-

necesar
Intocmirea fişelor de

Pregătirea

Resp. CDI

-Cadre

comandă manuale an

achizitiei de

Director

didactice

şcolar 2011-2012

manuale

-Gestionar

şcolare ptr

manuale

învăţământ

şcolare

obligatoriu
2012-2013
Lipirea documentelor

Întreţinerea

Responsabil

perimate fizic

fondului

CDi

documentar

-

Activităţi
pedagogice
Activităţi de cercetare

Initiere în

-Responsabil

Elevi din

documentară cu elevii

cercetare

CDI

toate

documentară

-Diriginţi

ciclurile de

-Învăţători

învăţământ

Permanent

Mijloacele existente în CDI
(fond de
carte,internet,videoproiector,ecra
n proiecţie,spaţiu,calculator,etc.)

Portofolii
Fişe de activitate

Februarie
2012

Mijloacele existente în CDI

Produse ale
activităţii
Raport de
activitate

S-o cunoaştem pe
Otilia Cazimir

Familiarizare -Cotoarbă Ioana -Elevii
a copiilor cu -Catedra
ciclului
opera
unor învăţătoarelor
primar
scriitori mai
putini
cunoscuţi de
ei

„Care este drumul
nostru?”

Elevii din
Sfârşitul
clasa a VIII- trimestrul II
a şi a XII-a

Mijloacele existente în CDI
Oferta educaţională a scolilor

Raport de
activitate

Dăruind,vor

Orientare şi -Diriginţi
-Cotoarbă Ioana
consiliere
educaţională
şi vocaţională
Eliminarea
Responsabil

Elevii

Săptămânal

Mijloace existente în CDI

Fişe de activitate

dobândi…

dificultăţilor

CDI

ciclului

de citire şi

Catedra

primar care

favorizarea

învăţătoarelor

au

24.01.2012

Mijloacele existente în CDI

Raport de
activitate

lecturii

deficiente
de citire

Activităţi culturale
“Eroi

încă”

au fost,eroi sunt

-dezvoltarea
si
consolidarea
sentimentului
patriotic

-Din Petreprofesor istorie
-Ioana Cotoarbăresponsabil CDI

-Cadre
didactice
-Elevi-

“227 de ani de la
martiriul lui Horea şi
Cloşca”-sesiune de
comunicări ştiinţifice
interjudeţeană

-evocarea
marilor
personalităţi
istorice
ale
poporului
român
implicate în
actul unirii
-stimularea
cunoaşterii
mai
aprofundate a
diverselor
evenimente
ale
istoriei
naţionale
-conectarea
elevilor
la
circuitul
mai detaliat al
informaţiilor
istorice

- Dir.Sinca Maria
-Prof.Cristea
Eugen
-Prof. Din Petre
-Cotoarbă Ioanaresponsabil CDI

Cadre
didactice din
şcoală şi din
judet
Elevi din
scoala
noastra si din
alte scoli ale
judetului

24 Februarie
2012

- Mijloacele existente în CDI-ului Lucrările elevilor
Raport de
-Sprijin din partea direcţiunii
activitate

-Cristea Eugen
-Cotoarbă Ioana
-Stanciu Sînvat.
-Olaru P-vaeduc.

Cadre
didactice
-elevi din
toate
ciclurile
şcolare
-Membrii
comunităţii

8 martie
2012

Mijloacele existente în CDI-ului
-Sprijin din partea direcţiunii

Activităţi de
comunicare
“Pentru tine draga
mea” –activitate
dedicată femeii
Concurs „Cea mai
duioasa scrisoare de
dragoste adresată mama,
(bunicii ,etc)

-dezvoltarea
sentimentului
de
recunoştinţa
la copii,
pentru cea
care le
„veghează „
drumul vieţii
-dezvoltarea
abilitatilor
artistice ale

Scrisori ale
elevilor,programu
l artistic

“Şcoala altfel “ (teatru
şcolar )

Director,
Prof. Sinca Maria

copiilor
-păstrarea
legaturilor
strânse
şcoalăcomunitate
-dezvoltarea
abilitatilor
artistice ale
copiilor
îmbunătăţirea
percepţiei
comunitatii
asupra scolii

-Responsabil
CDI
-membrii trupei
de teatru

-Elevi toate
ciclurile de
învăţământ
-Membrii
comunităţii

2-6 aprilie
2012

Mijloacele existente în CDI-ului
Sprijin din partea părinţilor în
confecţionarea costumelor

Responsabil CDI,
Ioana Cotoarbă

Piesa de teatru
pusă în scenă

