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RAPORT DE ACTIVITATE ANUL ŞCOLAR  2012-2013 

 

Subsemnata Ursache Viorica profesor calificat de Geografie încadrat în 

Şcoala Gimnazială Surdila Greci ca profesor documentarist necalificat relizez săptămânal 

un număr de 40 de ore (din care 18 ore fiind la dispoziţia  elevilor şi cadrelor didactice 

din şcoală). 

CDI dispune de următoarele resurse utilizabile: un fond documentar de 

3000 de cărţi, 4 calculatoare conectate la internet, 2 calculatoare pentru elevi, un 

televizor, dvd player şi un videoproiector. 

La începutul anului am realizat:regulamentul de ordine interioară în CDI, 

orarul CDI, am redactat proiectul pedagogic şi cultural al CDI, întocmirea planificării 

semestriale şi l-am prezentat echipei pedagogice şi elevilor am organizat fondul 

documentar pe domenii conform sistemului de clasificare zecimal, am dat spre casare 

documentele uzate fizic.. 

Pentru asigurarea punerii în practică a unei politici documentare am 

prezentat CDI şi organizarea sa specifică, am prezentat funcţiile  şi rolul CDI. Am 

realizat activităţi de iniţiere în CDI, am încercat formarea  elevilor în cercetare 

documentară prin ajutorul dat în realizarea unor referate la chimie, engleză, 

româna,biologie, istorie... am înprumutat la clasă şi acasă cărţii ,atlase, le-am întocmit 

fişe de înpumut. 

De Ziua Organizaţiei Naţiunilor Unite,  Ziua Armatei Române, Ziua 

Europei şi Ziua  Independenţei am realizat înpreună cu prof. Gherguş Mariana şi prof. 

Bratosin Sabina dezbateri şi prezentări power point , concursuri dedicate acestor zile. 
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De ziua naţională a României  1 decembrie şi 24 ianuarie am participat şi 

am ajutat la realizarea activităţilor: clasele primare au realizat steguleţe ,clasa a VII –a  a 

recitat poiezii  şi au cântat  cântece specifice acestui eveniment, iar d-ra prof. de istorie 

Gherguş Mariana a  rostit  cateva cuvinte despre importanţa zilei. 

În colaborare cu doamna profesoră de istorie am lasat proiectul 

naţional,,Istoria noastră văzută prin ochii cititorilor români”, care  a fost  coordonat de 

prof. Daniela Stroe de la Şcoala Gimnazială Mihai Viteazu, am desfăşurat diverse 

activitaţi cu elevii de la clasa VII şi a VIII-a, iar în decembrie am trimis prezentările 

power point la şcoala coordonatare unde am obţinut un premiu de merit .În luna februarie 

am lucrat cu elevii  pentru realizarea  unor postere şi pliante legate de revoluţia de la 

1848-1849,  aici am obţinut premiul II.             

Tot în colaborare cu  CDI şi biblioteca s-a realizat proiectul ,, CARTEA 

PRIETENA COPILĂRIEI”, proiect lansat de d-ra prof.Ciocârlan Corina având parteneri 

şcolile gimnaziale Drogu şi Jirlău,elevii şcolii au folosit cărţile şi calculatoarele pt 

informare şi realizarea temelor propuse despre cei mai cunoscuţi autori 

români(M.Eminescu, M.Sadoveanu,I.Creangă, I.L.Caragiale). 

În cadrul cercului de lectură am realizat înpreună cu doamna prof. 

Ciocârlan  Corina şi cu doamnele învăţătoare atât lecţii de lectură, concursuri, proiecte 

cât şi lecţii de animaţie prin vizionarea unor basme ,atât în săptămâna ,,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 consumator de lectură, conştient de valoarea şi 

importanţa cărţii în desăvârşirea personalităţii lui, de rolul pe care-l ocupă cartea în 

relaţionarea cu lumea din jur, cu restul universului. 

În colaborare cu diriginţii  de la clase am realizat activităţi de informare 

legat de zilele naţionale, de pregătire a serbărilor şcolare şi activităţi antiviolenţă(ex:la 
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clasa a V-a Tema ,,Violenţă şi nonviolenţă ” de ziua nonviolenţei, au realizat afişe şi au 

răspuns la anumite chestionare). 

Am participat la lecţiile şi activităţiile din cadru comisiei metodice a 

profesorilor (română,istorie, matematică......) şi la cursurile de formare organizate de 

CCD sau pe plan local. 

Activitatea de înprumut a funcţionat pe parcursul anului şcolar, CDI având  

100 de utilizatori şi aproximativ 3000 de documente. 

 

• Situaţia utilizării C.D.I. de către cadrele didactice: 

Nr.

crt. 

  Disciplina Numele şi prenumele 

profesorului/învăţătoare/

educatoare 

Elevi / 

Clasa 

Nr  

de ore 

I 

1.  Educatoare Tarău Augustina Gr. 

gradiniţa 

4 

2.  Învăţătoare Panait Lenuţa a II-IV 8 

3. Învăţătoare Antonescu Nela I -III 8 

4.  Lb. 

Română/Lb.Englez

ă 

Ciocârlan Corina Daniela V-VIII 20 

5.  Lb.Franceză  /Ed. 

plastică 

Bratosin Sabina V-VIII 6 
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6. Fizică-Chimie Vuţino Iulia Olguţa VI-VIII 6 

7. Matematica Mihalache Gabriela V-VIII 6 

8. Geografie/Istorie Gherguş Mariana V-VIII 8 

9.  Ed. Fizică Ionescu Sorin Virgil V-VIII 4 

10 Prof. documentarist Ursache Viorica I-VIII 20 

11. Biologie Petcu Dumitru V-VIII 6 

 

Prof. Documentarist 

Ursache Viorica 


