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RAPORT DE ACTIVITATE 

 

Subsemnatul Toderascu Calin Leonard,  profesor documentarist  suplinitor calificat , 

încadrat  la  Şcoala  Gimnazială   Surdila   Greci , realizez   săptămănal  un  număr  de  40  de ore 

( dintre  care  18  ore  sunt   la  dispoziţia   elevilor  şi   cadrelor   didactice din şcoală ). 

 C.D.I  dispune  de  următoarele   resurse   utilizabile: un   fond  documentar  de  6000  de 

cărţi, 100 de periodice (ziare şi  reviste),  4  calculatoare  conectate  la  internet, un televizor   şi   

un  videoproiector. 

           Am  realizat  următoarele  activităţi  din  fişa  postului: 

I.Gestionarea  resurselor  materiale: 

           1.completarea  fondului  documentar(donaţie  persoană  juridică, 5   volume); 

            2.completarea  documentelor  de  gestiune; 

II.Organizarea  şi  funcţionarea  C.D.I. 

           1.elaborarea  R.O.I.  şi  a  planificărilor; 

          2.amenajarea  spaţiilor  specifice  C.D.I.; 

           3.organizarea  colecţiilor; 

III.Asigurarea  punerii  în  practică  a  unei  politicii  documentare: 

           1.prezentarea  C.D.I. pentru  nou  veniţii(clasa  pregătitoare  şi  clasa  a-V-a); 

            2.iniţiere  în  cercetarea  documentară; 

             3.derularea  unor  activităţi  vizînd  dobîndirea  autonomiei  în  învăţare(întocmirea  

dosarului  documentar  şi  referate  tematice); 

               4.dezvoltarea  unor  proiecte  care  să  incite  şi  să  motiveze  pentru  lectură; 

              5.activităţi  de  aprofundare  a  cunoştinţelor  sau  de  recuperare  pentru  elevi  aflaţi  în  

dificultate; 

              6.antrenarea C.D.I.  în  formarea  continuă  a  personalului  didactic  şi  didactic  

auxiliar; 

               7.realizarea  unor  activităţi  privind  orientarea  şcolară; 

IV.Accesul  la  cultură  şi  civilizaţie: 



                1.promovarea  fondului  documentar; 

                 2.dezvoltarea  de  parteneriate(locale,regionale,naţionale, europene); 

                 3.promovarea  instituţiei; 

                 4.organizarea  de  expoziţii; 

                  5.activităţi la  propunerea cadrelor  didactice; 

              

 Am  organizat şi  desfăşurat  următoarele  activităţi, în colaborare cu echipa pedagogică: 

1. Ziua de Comemorare Naţională a Holocaustului( 9 octombrie 2017) 

 

Activitatea  am  organizat-o la CDI, în colaborare cu prof. Coroamă Doinița, sub 

coordonarea prof. Iulia Vuţino, directorul unităţii şcolare. 

 

În context au fost prezentate copiilor câteva biografii semnificative, pentru o abordare 

cât mai obiectivă a acestor tragedii, cu scopul declarat ca acestea să nu se mai repete 

niciodată, iar elevii să înţeleagă rostul toleranţei şi al acceptării diversităţii, într-o 

lume a violenţei şi urii, chiar dacă această lume însângerată ar fi trebuit să evolueze, 

învăţând din trecut, pe calea umanismului, implicit secolului al XXI-lea.  

 

 

 

2. Ziua Naţională a României (1 decembrie 2017) 

 

Activitate de cultură civică dedicată sărbătorii ideii de unitate în istoria românilor, 

începând cu regatul lui Burebista şi sfârşind cu Marea Unire. 

Activitatea am desfăşurat-o în colaborare cu prof. de cultură civică  Coroamă Doinița, 

prof.preot Bobocea Mihai, prof.Corina Ioniță, prof.Cristina Grozea şi prof. Gabriela 

Mihalache.  

 3.Ziua Eroilor sau Înălțarea Domnului (17 mai) 

 

      Activitatea a început la biserica din comună cu participarea colectivului de elevi și cadre 

didactice la Slujba de Liturghie închinată eroilor neamului, apoi s-a  intonat imnul de stat a 



României și imnul Eroilor, elevii coordonați de doamnele învățătoare și profesoare au recitat 

poezii, au cântat diferite cântece închinate eroilor.Au luat cuvântul autoritățile locale, directorul 

școlii prof.Vuțino Iulia, preotul comunei Bobocea Mihai Ionuț  și prof. documentarist Toderașcu 

Călin Leonard. La finalul activității, elevii au depus flori la Monumentul Eroilor. 

  

 În ziua de 15 decembrie 2017 am participat la Sibiu, la Conferinţa Naţională a C.D.I., 

ediţia a-VII-a, cu tema “Centrul de Documentare și Informare, centru pentru facilitarea 

comunicării și colaborării în unitatea de învățământ”. 

În perioada octombrie 2017- iulie 2018, am realizat în comun activități cuprinse  în  

proiectul  Concursul Interdisciplinar Național „Învățământul-Poartă spre evoluție!”, 

în colaborare cu Liceul Teoretic Alexandru Rosetti, localitatea Vidra, jud.Ilfov.  

În ziua de 16 februarie 2018, am participat la Brăila la Simpozionul Județean  

“Comunicarea interculturală în situații educaționale”, având ca temă: Tradiții și 

obiceiuri locale, unde am susținut referatul  “Oina-jocul care unește comunitatea din 

Surdila Greci”. 

În ziua de 23 mai 2018, am participat la Brăila cu un echipaj de băieți la concursul cu 

tematică civilă  “Cu viața mea, apăr viața”, unde am obținut mențiunea a-III-a. 

În ziua de 4 iunie 2018, am participat la Colegiul Tehnic Panait Istrati Brăila cu eleva 

Prodan Maria Bianca, la proiectul-concurs “Pasiunea mea, automobilul”, unde am obținut 

2 premii I (desen în creion și autostart design). 

În ziua de 7 iunie 2018, am pregătit și participat cu echipa de elevii de clasa a-VI-a, la 

“Competiția Națională  Euro Quiz 2018”, unde am obținut 154 de puncte. 

 În ziua de 8 iunie 2018, am pregatit şi participat în colaborare cu prof. de ed. fizică şi 

sport Ivan Ionel,  echipajele de fete și băieți  ale Şcolii Gimnaziale Surdila Greci, pentru  

concursul cu tematică de prevenire şi stingere a incendiilor „Prietenii Pompierilor” Brăila 

,unde echipa de fete a obținut  menţiunea a-II-a, iar echipa de băieți a obținut mențiunea a-IV-a. 

În  cadrul  cercului  de  lectură,  am  realizat  împreună cu doamna  profesoară de limba și 

literatura română Ioniță  Corina  şi  doamnele  învăţatoare  atât  lecţii  de  lectură , concursuri,  



proiecte, lecţii de animaţie  prin  vizionarea  unor  basme, atât  în săptâmâna  ,,Să  ştii  mai  

multe, să  fii mai bun’’  cât  şi  pe  parcursul  întregului  an  şcolar. Scopul    nostru  este   acela   

de  a-l   transforma  pe  elev   într-un   adevărat    consummator  de  lectură,  conştient   de  

valoarea   şi  importanţa    cărţii   în  desfăşurarea    personalităţii    lui,   de  rolul   pe care  îl    

ocupă  cartea  în  relaţionarea   cu  lumea  din  jur,  cu  restul  universului. 

 În   colaborarea    cu  diriginţii,  am  realizat    activităţi    de   informare   legat  de  zilele   

naţionale,   de  pregătirea   serbărilor    şcolare  şi  activităţi   antiviolenţă. Am   participat   la  

lecţiile   şi  activităţile   din  cadrul   Comisiei   Metodice   a  Profesorilor,  şi  la   concursurile  

de  formare   organizate    de   C.C.D  sau   pe  plan  local. 

 Activitatea    de  împrumut  a   funcţionat  pe  parcursul   întregului  an  şcolar,  C.DI-ul  

având    105   de  utilizatori   şi   aproximativ    6000   de   documente. 

 

 

 

                                                                                                 Profesor documentarist: 

                                                                                             Toderaşcu    Călin   Leonard 

 

  

 

 


