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RAPORT DE ACTIVITATE

În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, filiala C.D.I. Făurei, unitate conexă a C.C.D.
Brăila a promovat diferite activităţi care au implicat cadre didactice şi elevi de la Liceul Teoretic
„George Vâlsan”, Făurei. Activităţile au fost proiectate în conformitate cu Strategia dezvoltării
învăţământului preuniversitar, urmărindu-se crearea unui mediu profesional şi personal care să
dea posibilitatea cadrelor didactice să cunoască şi să aplice metode moderne interactive,
specifice disciplinelor de învăţământ.
Obiectivele care au fost urmărite sunt evidenţiate în planul managerial pe anul şcolar
2017-2018; obiectivele au fost elaborate în conformitate cu Strategia educaţională, iar
planificarea prospectivă vizează:
•

consolidarea rolului C.D.I. Făurei;

•

funcţionalitatea şi dezvoltarea C.D.I.-ului;

•

realizarea de parteneriate cu comunitatea locală;

•

cuprinderea unui număr mai mare de cadre didactice în programele şi activităţile C.D.I.ului.
În funcţie de aceste obiective, în spaţiul C.D.I. Făurei s-au desfăşurat activităţi, care au

implicat utilizarea resurselor existente în acest spaţiu (cărţi, calculator, videoproiector):

•

Ziua alimentaţiei (octombrie 2017; prof. Ioan Daniela);

•

Să cunoaştem teatrul lui V. Alecsandri – vizionare „Chiriţa în provinţie” (noiembrie
2017; prof . Panaitescu Mirela);

•

Recunoaşteţi scriitorul (noiembrie 2017; prof. Panaitescu Mirela, Mihalea Steluţa);

•

Fii informat ca să fii protejat – vizionarea unor materiale şi discuţii care vizează
comportamentul în situaţii de urgenţă - cutremur, incendiu (noiembrie 2017; prof.
Panaitescu Mirela, Condrache Livia);

•

Cine mă ajută să găsesc o carte bună - Cercul de lectură (decembrie 2017 – ianuarie
2018; prof. Rotaru Cornelia, Paraschiv Marilena);

•

1 Decembrie – ziua demnităţii naţionale (decembrie 2017; prof. Gomolea Elena; Drăgan
Vasilica);

•

Repetiţii săptămânale ale trupei de teatru a liceului (ianuarie – mai 2018, prof. Cioata
Anișoara, Pănuţă Romelia);

•

Poveşti de iarnă (februarie 2018, cls. I-IV);

•

Vizionări piese de teatru (aprilie 2018, cls. IX-XII);

•

Sesiune comunicari științifice - Ziua școlii (aprilie 2018);

•

Să redescoperim teatrul lui Moliere: „Prețioasele ridicole” (spectacol organizat de elevii
claselor a IX-XI; mai 2018);

•

Lectorate cu părinţii (mai 2018);

•

Dramatizarea unor text aparţinând marilor clasici ( Ion Creangă, Ion Luca Caragiale,
iunie 2018).

Responsabil C.D.I. Făurei , prof . Panaitescu Mirela

RESURSE MATERIALE C.D.I. FĂUREI

C.D.I. Făurei dispune de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

accesorii tablă magnetică;
avizier plută;
avizier expo;
avizier „Margareta” îndrumător;
biblioraft monobloc cu role;
calculator echipat;
colțar;
dulap casetat;
ecran proiecție;
flipchart magnetic;
imprimantă Hp;
jaluzele verticale;
masă modulară;
măsuță;
modul lectură;
modul informatică;
multifuncțional A4+Platan;
satelit presă;
scaun ergonomic;
scaun negru fix;
server+module;
sistem calcul;
tablă interactivă;
UPS Quantex 800VA;
videoproiector.

