Casa Corpului Didactic Dâmboviţa
Str. Calea Domnească NR.127, Târgovişte - 130167
Telefon: 0245/220569; Fax: 0245/220569; CIF: 11708445
E-mail: ccddambovita@yahoo.com ;
WEB: www.ccd-dambovita.ro

Nr…………../……………..

Nr. de înregistrare unitate de învățământ ……………………………….

Monitorizarea activității
din centrul de documentare şi informare
An școlar 2018 – 2019
I. Informații generale:
1. Data monitorizării
2. Şcoala:
3. Adresa:
4. Nume director:
5. Stadiul actual al
CDI:

□ în curs de amenajare
□ amenajat
□ funcţional
□ alt stadiu …….

6. Există/Nu există
post de profesor
documentarist
7. Postul este ocupat/
neocupat

□ există
□ nu există
□ ocupat
□ neocupat
□ da
□ nu
□ da
□ nu

8. Postul este ocupat
de profesor
documentarist titular
9. Profesorul
documentarist
activează pe post
10. Dacă la întrebarea
8 ați răspuns DA,
menționați numele
persoanei
11. Dacă la întrebarea
8 ați răspuns NU,
menționați numele
responsabilului CDI
12. Funcția
responsabilului CDI
este:

............................................

............................................
□ profesor
□ bibliotecar
Pagina 1 din 3

13. Directorul
monitorizează
activitatea din CDI
14. Dacă la întrebarea
15 ați răspuns DA,
menționați modalități
prin care se realizează
monitorizarea

□ da
□ nu

II.
Descrierea CDI
1. Suprafaţa CDI:
2. Numărul sălilor
CDI:
3. Biblioteca este parte □ parte a CDI
□ funcționeaza distinct
a CDI/ funcționează
distinct
3. Număr
calculatoare/ laptopuri în CDI
4. Conexiune la
□ există
□ nu există
Internet:
5. CDI-ul a beneficiat □ da
de îmbunățiri față de
□ nu
dotarea inițială
6. Dacă la întrebarea 5
ați răspuns DA,
menționați care sunt
aceste îmbunătățiri
Abonamente Materiale CD- uri
7. Fondul documentar Cărţi
(Nr.
ziare/
audioDVD- uri
CDI:
volume)
reviste
video
8. Programul CDI
(intervalul orar în
care este deschis
publicului):

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Jocuri
educative

Altele

Vineri

Sâmbătă/
Duminică

III.
Activităţi organizate în CDI, în cursul anilor școlari 2017 – 2018 și 2018 - 2019:
Evidența activităților proiectate și
2017 - 2018
2018 - 2019
desfășurate în CDI
Există
Nu există
Există
Nu există
Documente proiective în CDI (plan
managerial, plan de activități etc.)
Registru de activități în CDI
Rapoarte de activitate privind activitatea
derulată în CDI
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A. Activităţi pedagogice:
Lecţii
Lecţii în
susţinute de parteneriat
către
cadru didacticcadrele
documentarist/
didactice
responsabilul
(număr)
CDI (număr)

Lecţii
susţinute de
profesorul
documentarist/
responsabilul
CDI (număr)

Lecţii
interdisciplinare

Proiecte

Curs opţional

(număr)

(număr)

(număr)

B. Activităţi culturale:
Activităţi

Număr de activităţi

Animaţii de lectură
Animaţii audio-video
Animaţii de mass-media
Expoziţii
Activităţi prilejuite de diverse evenimente
Ateliere de creaţie
Activităţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului
cultural
Altele
C. Activităţi derulate în parteneriat cu reprezentanți ai comunității (exemplificări):
Denumirea activității
Partener

Director CCD/Profesor metodist,
(Nume și prenume, semnătură)

Responsabilul CDI/
Prof. documentarist,
(Nume și prenume, semnătură)
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Directorul unității de învățământ,
(Nume și prenume, semnătură)

