
Activităţi propuse pentru anul şcolar 2011/2012 

 

 

 Denumirea activităţii  Durata activităţii  Nivel de studiu 
(1) Pedagogice     
Prezentarea CDI şi a organizării sale specifice La inceputul anului 

scolar:  
Elevii claselor I-
VIII 

Planificarea activitatilor de initiere in cercetarea 
documentara; Integrarea secventelor de cercetare 
documentara in unitati disciplinare; 

La inceputul anului 
scolar; 

Elevii claselor de 
gimnaziu  

Iniţierea elevilor în cercetarea 
documentară:Învǎţarea elevilor sǎ realizeze o 
cercetare documentarǎ si sǎ utilizeze diferite 
documente/ instrumente CDI; 

Activitati de intocmire a unui dosar 
documentar,referate tematice,portofolii, revista 
scolii etc.; 

Pe parcursul întregului 
an şcolar 

Elevii claselor II-
IV si V-VIII; 

Sectia rom.si 
maghiara 

Proiecte disciplinare şi interdisciplinare, în 
colaborare cu echipa pedagogică:inv.si prof.  etc 

Pe parcursul întregului 
an şcolar ;  

Elevii claselor  II-
IV si V-VIII 

 Orientare şi consiliere educaţională şi vocaţională, 
în colaborare cu echipa pedagogică si cu 
psihologul şcolar: 

 Managementul stresului şi al situaţiilor 
conflictuale; Stilul de viaţă şi planificarea timpului 
liber;Comunicarea;colaborare cu dir.educ.si 
psihologul  

Activitǎţi vizând orientarea şcolarǎ şi profesionalǎ 
a elevilor cls.a VIII-a; (dirig.cls.a VIII-a) 

Pe parcursul întregului 
an şcolar 

 

 

Sem.II. 

 

Elevii claselor de 
gimnaziu  

 

 

Elevii cls.a VIII-a 
A,B,C; 

Dezvoltarea unor proiecte care sa invite si sa 
motiveze lectura; Identificarea nevoilor de lectura 
ale elevilor;Activitati de incurajare a lecturii in 
parteneriat cu inv.si prof.de lb.si lit.romană; 

Proiecte de parteneriat cu bibliotecile din oras si 
judet; 

Pe parcursul întregului 
an şcolar 

Elevii claselor II-
IV si V-VIII 
sectia romana si 
maghiara 

Activitati de formare continuă a personalului 
didactic,organizate de CCD si ISJ; 

Organizarea  si participare la intâlniri metodice 
(sefii comisiilor metodice; Cercuri  pedagogice 

Pe parcursul întregului 
an şcolar 

Cadrele did. 

Cadre did.din 
zona 

Alte activitati: sedinte ale Consiliului profesoral, 
ședinte cu părinții, alte activități  

Pe parcursul  intregului 
an scolar 

Cadrele did. 
elevii si parinții 

Activităţi extraşcolare: Join us if you dare, for a 
Halloween scare! ; Ziua Europei ”Toleranta si 
intoleranta” .  Saptamana Educatiei Globale - 
HRANA PENTRU TOTI; Ziua Francofoniei; Ziua 
internationala a Sanatatii; Ziua Pamantului  actiuni 
in colaborare cu dir.educ. inv.si prof.din scoala;   

  

Pe parcursul anului 
scolar 

 

Toti elevii scolii 
noastre 

     



(2) Culturale 
Animaţii de  lectură: Descoperă cartea şi  
elementele sale componente ( cartea de lectura, 
dictionarele enciclopedii, atlase, lucrări cu caracter 
ştiinţific) 

La inceputul anului 
școlar; 

Elevii claselor a 
II-a si a V-a; 

Animaţii audio-video: Vizionarea ecranizǎrilor 
operelor literare din programa şcolară la limba şi 
literatura română, limbile străine ;  povesti si 
desene animate la cls.mici 

Pe parcursul întregului 
an şcolar 

Elevii claselor I-
IV si V-VIII  

 Realizarea de proiecţii  la diferite actiuni si 
activitati (cadre did.dir.sc.,dir.educ.) ale diferitelor  
proiecte şcolare realizate de elevi, proiectarea 
diferitelor jocuri educative si povesti pentru cei mici 
etc.  

Pe parcursul întregului 
an şcolar 

Cadrele did. 

Elevii cl:VI-VIII 

Realizarea de expoziţii cu lucrările elevilor, 
proiecte tematice ale acestora,  felicitări de 
Crăciun şi de Paşti; mărţişoare; machete din 
materiale reciclabile; expoziţii de carte ;expoziţii 
tematice,etc. 

Pe parcursul întregului 
an şcolar 

Toti elevii scolii 
noastre 

Organizarea de vizite şi întâlniri tematice : scriitori, 
editori, actori, jurnalişti etc 

Pe parcursul întregului 
an şcolar 

Elevii claselor de 
gimnaziu  

Activităţi prilejuite de diverse evenimente : Ziua 
Nationala a Romaniei,”Hai sa dăm mână cu 
mână”, Ziua mamei; Ziua muncii, 1 Iunie  

 Dec.Ian.Martie,Mai,Iunie Elevii cl,II-IV si 
V-VIII 

Ateliere de creaţie : Revista şcolii, Derularea 
diferitelor proiecte :”Cartea mediul de cunoaștere”, 
”Clubul micilor cititori”,Biblioteca pentru copii – 
Suport pentru educatie si formarea copiilor 

Pe parcursul întregului 
an şcolar 

Elevii claselor II-
IV si V-VIII 

Alte activităţi : ”Un Craciun pentru 
fiecare”,”Eminescu legenda sufletului românesc”, 
(actiune in colaborare cu catedra de romana), 
Paștele si semnificatia acestei sfinte sarbatori, 
Ziua internationala a Cartii si a Dreptului de autor 

Pe parcursul întregului 
an şcolar 

Elevii  I-IV si V-
VIII 

Parteneriate şi schimburi culturale, Zilele scolii; Pe parcursul întregului 
an şcolar 

Elevii claselor 
primare si 
gimnaziale 

(3) Comunicare     
Colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii 
necesare utilizatorilor din interiorul şi din exteriorul 
unităţii de învăţământ 

Pe parcursul întregului 
an şcolar 

Bibliotecarul 
scolar 

Participarea la promovarea imaginii unităţii de 
învăţământ în comunitatea educaţională şi cea 
localǎ 

Pe parcursul întregului 
an şcolar 

Bibliotecarul 
scolar 

Participarea la promovarea activităţii CDI Pe parcursul întregului 
an şcolar 

Bibliotecarul 
scolar , 

Dezvoltarea de parteneriate 
(locale,regionale,nationale) colaborarea cu institutii 
de cultura in realizarea unor proiecte cu caracter 
educativ,Realizarea unor proiecte de parteneriat 
cu diferite scoli, licee din oras , judet sau tară. 

 

Pe parcursul întregului 
an şcolar 

Bibliotecarul 
scolar si cadrele 
didactice 
interesate 

(4) Gestionare     
Gestionarea spaţiului Pe parcursul întregului 

an şcolar 
Bibliotecarul 
scolar 

Gestionarea funcţionării CDI (orar de funcţionare, 
planificarea activităţilor) 

Pe parcursul întregului 
an şcolar 

Bibliotecarul 
scolar 



Gestionarea bunurilor materiale (mobilier, 
materiale şi echipamente) 

Pe parcursul întregului 
an şcolar 

 Bibliotecarul 
scolar 

Gestionarea financiară a funcţionării CDI în funcţie 
de nevoilor utilizatorilor şi a activităţilor planificate 

Pe parcursul întregului 
an şcolar 

 Bibliotecarul 

Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar şi 
multimedia 

Pe parcursul întregului 
an şcolar 

 Bibliotecarul 

Planificarea activitatilor care se desfasoara in CDI Pe parcursul întregului 
an şcolar 

 Bibliotecarul 
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