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C.D.I. concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar actual, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, 

adapatat nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii. El deserveşte întreaga comunitate educativă a unităţii de 

învăţământ, punând la dispoziţie mijloace de documentare şi informare, echipamente şi instrumente moderne de 

exploatare a resurselor, precum şi un spaţiu adaptat organizării şi desfăşurării de activităţi şcolare şi extraşcolare. 

Activităţiile desfăşurate în C.D.I. susţin implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, 

profiluri, specializări, promovează inovaţia pedagogică şi sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de 

reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare a tuturor utilizatorilor. 

Centrul de Documentare şi Informare contribuie la asigurarea egalităţii de şanse a elevilor 

proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie şi 

servicii specifice destinate elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale. 

În acest an şcolar am reuşit să fim alături de elevi, profesori şi alţi solicitanţi prin activităţile desfăşurate 

în cadrul Centrului de Documentare şi Informare.  

 

Activităţile desfăşurate în cadrul centrului: 

- amenajarea spaţiului CDI  

- informare privind rolul şi serviciile oferite de centru  

- program de recuperare  

- personaje de poveste  

- ziua armatei  

- violenţa distruge inimi  

- ziua internaţională a drepturilor copilului   

- 1 decembrie - ziua naţională a României   

- ziua internaţională a voluntariatului  

- atelierul de idei şi fapte bune  

- ziua internaţională a drepturilor omului   

- tradiţii şi obiceiuri de iarnă  

 

Mulţi  elevi au participat la activităţi neprogramate ca: pregătirea lecţiilor, studiu pentru realizarea de 

referate, prezentări Power Point, vizionări filme, lectură, audiţii muzicale, acces internet. Aceştia au consultat 

cărti, atlase, dicţionare. 

.   

Au fost  cadre didactice care au folosit CDI în cadrul activităţilor programate - susţinerea unor lecţii, 

pregătire pentru ore, documentare pe internet, studiu, informare.   
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