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Cercetare infodocumentară în CDI

Before school & After school în CDI
Luni-vineri, 13:00-14:00
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CONSILIERE ŞI ORIENTARE în CDI
Clasa a VII-a A

Săptămânal, Joi, 13:00-14:00
prof. Elena DUMITRESCU
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ORIENTARE ŞI CONSILIERE ÎN CDI

Marţi, 6 noiembrie 2012, orele 10:00-11:00, clasele a VIII-a A, B şi C – OFERTA Liceului Militar Rm.Vâlcea
prof. Elena TOMESCU

Luni, 19.11.2012, 10:00-13:00, Agenţia Antidrog Vâlcea, videoproiecţie tematică
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CŞE & ,,Sărbătoarea de HALLOWEEN”
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CONSILIUL PROFESORAL
ŞEDINŢĂ, MARŢI, 13.XI. 2012, 17:00

Site-ul liceului: http://www.liceulbrezoi.ro/
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ÎNSCRIEREA ÎN CDI

Pentru folosirea colecţiilor de publicaţii la domiciliu sau în sala de lectură, cititorii
trebuie să fie înscrişi la CDI. Înscrierea se face cu prilejul solicitării primului împrumut de cărţi,
atunci când se completează şi „fişa cititorului”. Prin semnarea fişei, cititorul se obligă să
respecte regulamentul bibliotecii şi regimul de circulaţie a publicaţiilor şi a celorlalte
documente. Pentru completarea fişei, viitorul abonat trebuie să ofere următoarele informaţii:
data şi locul naşterii, CNP, numele şi prenumele părinţilor, adresa, numărul de telefon.
“ CITITORUL ANULUI ”
Concursul “Cititorul anului” continuă. La sfârşitul anului şcolar 2012—2013, va fi premiat cititorul
care a împrumutat, citit şi consultat cele mai multe volume de carte pe parcursul anului şcolar curent.

Volumele de carte dintr-o bibliotecă sunt folosite de multe generaţii de elevi,
profesori, membri ai comunităţii locale. Prin urmare, este important şi necesar ca fiecare
dintre noi să ne dăm seama de faptul că acestea trebuie utilizate şi păstrate cu simţ de
răspundere astfel încât şi ceilalţi cititori să beneficieze de oferta integrală a bibliotecii CDI
(cantitativ şi calitativ). Biblioteca Şcolară a Centrului de Documentare şi Informare-CDI se
confruntă cu probleme semnificative generate tocmai de nerespectarea responsabilităţilor
pe care le implică această calitate de abonat: depăşirea termenului de restituire a cărţilor,
pierderea acestora, folosirea lor într-un mod inadecvat etc. Toate au consecinţe negative în
ceea ce priveşte buna desfăşurare a activităţii bibliotecii dar şi a trebuinţelor utilizatorilor
serviciilor acesteia. Deşi biblioteca şcolară a CDI deţine un fond de cărţi ce acoperă
aproape toate domeniile CZU, nu de puţine ori exigenţele unor cititori nu au putut fi
îndeplinite din cauza “blocării” volumelor de carte. O carte uitată acasă pe un raft, pierdută
sau distrusă cu rea intenţie sau din neglijenţă ar putea fi un material esenţial şi
indispensabil pentru un alt cititor.

Respectaţi următoarele reguli !
 Restituiţi la timp exemplarele împrumutate (fiecare cititor are dreptul la prelungirea
termenului de împrumut o singură dată în cazul în care are nevoie de materialul
respectiv o perioadă mai lungă de timp şi dacă acest drept nu este restricţionat de
activităţile specifice bibliotecii - inventariere, expoziţie de carte etc.)!
 Nu deterioraţi volumele de carte împrumutate (rupere, mâzgălire etc.), acestea sunt
bunuri ale şcolii şi, implicit, ale tuturor cititorilor!
 Controlaţi cărţile pe care le împrumutaţi, semnalând documentaristului CDI starea în
care se găsesc şi restituiţi-le cel puţin în starea de împrumut!
 Nu înstrăinaţi publicaţiile împrumutate!
Pagină cu caracter permanent
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Achiziţii publicaţii, noiembrie 2012,
pentru oferta CDI, limba engleză

Achiziţii noi, în luna noiembrie 2012

Donaţie de carte
în limba
engleză,
prof. Loredana
Bîrsan

„CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE”
AL LICEULUI TEORETIC BREZOI
"...educaţie şi inovaţie prin CDI"

MODELUL FRANCEZ
CDI du collège Irène et Frédéric Joliot-Curie
Collège Irène et Frédéric Joliot-Curie - 86 avenue Jean Lolive - 93500 Pantin
- Tél : 01 48 46 42 00
Directrice de publication : Anne Vandard | Webmestre : Christophe Paumelle

http://www.joliotcuriepantin.ac-creteil.fr/pmb/opac_css/?database=cifjcp-803s

000 : Information Communication
100 : Philosophie
200 : Religion
300 : Sciences sociales
400 : Langage
500 : Sciences
600 : Techniques
700 : Arts et loisirs
800 : Littérature
900 : Histoire géographie
passez votre souris sur les pétales de la marguerite...
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Echipa CDI
ECHIPA DE PROIECT:

Inspector şcolar general, prof. Florin SMEUREANU

Prof. Olimpia Stanca

Director CCD, prof. Andra BICĂ

Prof. Mihaela Efrim

Director liceu, prof. Ilie Claudiu DIACONESCU

Prof. Gheorghe Mihăescu
Prof. psih. Cătălina Jianu
Prof. Cristian Brănescu
Prof. Lidia Dumitrescu
Prof. Ilie Diaconescu

ECHIPA CDI:
Isabella PÎRVU, Constantin CERBU, Ana SMEU, Oana PALAGHIA, Diana GĂLETUŞE, Aurelian
TIMOFTESCU, Alexandra DAMIAN, Andrei ŞTEFAN, Daniel TREANŢĂ
Cătălina IVAŞCU - XII A, Răzvan IONESCU - XII A, Gabriel DEACONESCU - XII A, Alex
HEREŞANU - VIII C, Mihai AMZA - VIII C, Adelina MĂGUREANU – VIII C, Petruţa CIUTU - XII A,
Roxana COJOCARU –XII A, Claudiu TELEABĂ – XII A, Siomona VÎRTOPEANU – XII A, Alexandra
FLEACĂ – XII A, Giulia RICOBON - IX A

„Centrul de Documentare şi Informare" - CDI
funcţionează după următorul program:
LUNI: 09:00 - 15:30
MARŢI, MIERCURI şi JOI: 07:30 - 16:00
VINERI: 07:30 - 15:30
Pagină cu caracter permanent

Consiliul de sprijin, echipa pedagogică din CDI
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LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNA
- Prof. Gabriela Cărpătorea
- Prof. Constantin Mănescu
- Prof. Mirela Cârmici
LIMBI STRĂINE
- Prof. Olimpia Stanca
- Prof. Gheorghe Mihăescu
- Prof. Bîrsan Loredana
MATEMATICĂ, INFORMATICĂ,TEHNOLOGII
- Prof. Simona Olivia Burlan Mitu – CEAC
- Prof. Adrian Şerbănoiu
- Prof. Ştefania Corocea
ISTORIE-GEOGRAFIE, ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
- Prof. Gheorghe Mosor
- Prof. Ilie Diaconescu - director
- Prof. Lidia Dumitrescu
- Prof. Cătălina Jianu
ŞTIINŢE: FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE
- Prof. Mihaela Efrim
- Prof. Elena Teodosescu
ARTE şi EDUCAŢIE FIZICĂ
- Prof. Ion Iosif
- Prof. Ion Dobrin – dir. adj.
- Prof. Maria Dobrin
RELIGIE
- Prof. Aurora Duţă
- Prof. Vasile Chima
ÎNVĂŢĂTORI
- Veronica Fereştean
- Rodica Daneş
- Elena Mănescu
- Mirela Vlad
- Roxana Roman
- Iulia Angheluş

Spaţii în CDI: spaţiul documentaristului/de primire, informare, spaţiul informatic, spaţiul audiovideo, spaţiul de lectură, spaţiul expoziţional, spaţiul orientare şcolară şi profesională. Capacitate de
depozitare pe rafturi: 140 ml, capacitate de primire (număr de locuri în CDI): 10 % din numărul elevilor şcolii,
suprafaţa: 134 mp, mobilier: mese de lucru individual, rafturi, rafturi înclinate pentru presă, mese
calculator, birou, vitrină prezentare etc., înălţimea rafturilor: 240 cm X 5 buc., 180 cm X 16 buc., 100 cm X 14
buc., 220 cm X 1 buc., 150 cm X 2 buc., mobilier modular, echipamente informatice: wireless, computere,
imprimante, scanner, LCD, videoproiector, telefon, fax, DVD player... În prezent, CDI-ul gestionează un
număr de 16779 de „volume de bibliotecă”. Rafturile CDI-ului respectă logica aşezării volumelor după
regula margaretei documentarelor, astfel încât elevii se pot orienta singuri în privinţa domeniilor căutate
(Generalităţi, Religie, Mitologie, Ştiinţe sociale, Limbă, Lingvistică, Ştiinţe aplicate, Ştiinţe naturale, Artă,
Sport, Distracţii, Literatură, Geografie, Istorie).

Pagină cu caracter permanent
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LECTURA - OBLIGAŢIE, PASIUNE SAU…?

În fiecare an
şcolar, în mod
programat,
împreună cu echipa
CDI, se
organizează ateliere
de recondiţionare a
publicaţiilor
deteriorate şi ca
finalitate,
publicaţiile sunt
prezentate în
expoziţii numite

"expoziţie
itinerantă"
deoarece cărţile au
fost mobilizate
pentru nevoile
elevilor. Mai bine
zis, elevii au
posibilitatea să
împrumute din
colecţia expoziţiei.
Iar cărţile reparate
şi returnate au fost
puse la expoziţie.
Aceste cărţi dau
dovadă de preţuire
şi apreciere din
partea
utilizatorilor.
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PLAN DE ACTIVITĂŢI PENTRU SEMESTRUL I
ANUL ŞCOLAR 2012 - 2013

 Calitatea de cititor - iniţierea
elevilor claselor I, a II-a, a V-a şi a
IX-a în activităţile bibliotecii CDI.
o Septembrie 2012
 Cerc literar: Scriitorii lunii
septembrie.
o Septembrie 2012
 Cerc literar: Scriitorii lunii
octombrie
o Octombrie 2012
 Culorile toamnei – Expoziţie/
concurs cu lucrări pe această temă
(desene, colaje).
o Octombrie 2012
 Cerc literar: Scriitorii lunii
noiembrie
o Noiembrie 2012
 Cerc literar: Scriitorii lunii
decembrie.
o Decembrie 2012
 Cerc literar: Poveste de iarnă.
o Decembrie 2012
 Iarna - un anotimp al bucuriei Expoziţie/concurs cu lucrări pe
această temă (desene, colaje).
o Decembrie 2012
 1 Decembrie - Ziua Naţională a
României.
o Decembrie 2012
 Tradiţii şi obiceiuri la români.
o Decembrie 2012

Activităţile/concursurile propuse şi
organizate pe baza parteneriatelor naţionale
încheiate prin Centrul de Documentare şi
Informare al Liceului Teoretic, oraş Brezoi
sunt complementare celor desfăsurate
permanent în cadrul liceului şi au ca scop
stimularea elevilor cadrelor didactice pentru
a-şi pune în valoare talentul artistico-plastic,
literar etc.
Ne propunem ca cele mai multe
concursuri desfăsurate la nivel naţional în
anul scolar precedent, să facă parte din
tradiţia Centrului de Documentare şi
Informare şi, de asemenea, să antreneze mai
mulţi profesori/elevi şi participanţi din
comunitatea locală.

Pagină cu caracter permanent
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Achiziţii de carte şi oferta CDI,
noiembrie 2012

In premieră pentru România, editura LITERA, Jurnalul Naţional şi Encyclopćdia
Britannica Inc. oferă tuturor celor dedicaţi studiului, precum şi celor dornici de o cât mai
bună informare, un nou instrument de lucru - Enciclopedia Universală Britannica conceput în 16 volume. Adresându-se unui public foarte larg şi eterogen în privinţa
gusturilor şi a preferinţelor, această nouă enciclopedie adună între cele peste 5500 de
pagini mii de articole esenţiale şi relevante care acoperă informaţii actualizate de
cultură generală, dar şi evenimente de ultim moment din lume, preluate în mare parte din
Britannica Concise Encyclopedia. Pe de altă parte, din dorinţa unei mai ample cuprinderi a
câtorva domenii fundamentale (artă, filosofie, literatură, religie, ştiinţă), un număr
semnificativ de articole au fost extrase din Britannica Global Edition. Această ediţie
reprezintă rezultatul efortului unui colectiv de traducători, redactori şi consultanţi de
specialitate. Alături de articole din cele mai variate domenii, se găsesc în cele 16 volume ale
enciclopediei cele mai recente hărţi ale ţărilor lumii, un tabel cu laureaţii Premiului Nobel,
alături de numeroase planşe şi ilustraţii sugestive, dar şi peste 1000 de articole care vizează
realităţile româneşti. Enciclopedia Universală Britannica este o lucrare de referinţă
indispensabilă şi uşor de consultat care acoperă multe arii de cunoaştere – istorie,
geografie, ştiinţe, religie, sport, tehnologie, arte – şi răspunde rapid şi precis dorinţei
generale de informare.

Calendar scriitori
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aniversări, comemorări
noiembrie 2012
- 1 noiembrie – 105 de ani de când a murit dramaturgul francez Alfred Jarry.
- 1 noiembrie – 40 de ani de când a murit poetul, traducătorul, criticul literar şi redactorul
american Ezra Pound.
- 2 noiembrie – În urmă cu 240 de ani s-a născut poetul austriac Johann Ladislaus Pyrker.
- 3 noiembrie – În urmă cu 130 de ani s-a născut poetul şi scriitorul belarus Jakub Kolas.
- 4 noiembrie – În urmă cu 200 de ani s-a născut poetul italian Aleardo Aleardi.
- 9 noiembrie – 520 de ani de când a murit poetul persian Djami.
- 10 noiembrie – În urmă cu 435 de ani s-a născut poetul şi politicianul olandez Jacob Cats.
- 12 – În urmă cu 125 de ani s-a născut poetul, scriitorul şi publicistul polonez Tadeusz
Borowski
- 13 noiembrie – În urmă cu 230 de ani s-a născut poetul suedez Esaias Tengér.
- 15 noiembrie – În urmă cu 150 de ani s-a născut scriitorul, dramaturgul şi poetul german
Gerhart Hauptmann.
- 18 noiembrie – 1070 de ani de când a murit poetul francez Odo de Cluny.
- 18 noiembrie – 90 de ani de când a murit romancierul, eseistul şi criticul literar francez
Marcel Proust.
- 18 noiembrie – 60 de ani de când a murit poetul francez Paul Éluard (Eugène Émile Paul
Grindel).
- 20 noiembrie – În urmă cu 260 de ani s-a născut poetul englez Thomas Chatterton.
- 20 noiembrie – În urmă cu 140 de ani s-a născut poetul român George Tutoveanu
(Gheorghe Ionescu).
- 20 noiembrie – În urmă cu 105 de ani s-a născut poetul, prozatorul şi psihologul român
Mihai Beniuc.
- 21 noiembrie – În urmă cu 320 de ani s-a născut poetul şi istoricul italian Carlo Innocenzo
Frugoni.
- 21 noiembrie – 125 de ani de când a murit scriitorul, povestitorul şi folcloristul român Petre
Ispirescu.
- 25 noiembrie – În urmă cu 450 de ani s-a născut poetul şi dramaturgul spaniol Félix Lope
de Vega y Carpio.
- 27 noiembrie – 2020 de ani de când a murit poetul roman Quintus Horatius Flaccus.
- 27 noiembrie – 40 de ani de când a murit poetul, dramaturgul, povestitorul şi traducătorul
român Victor Eftimiu.
- 28 noiembrie – 255 de ani de când a murit poetul, pictorul, graficianul şi tipograful englez
William Blake.
- 29 noiembrie – În urmă cu 345 de ani s-a născut scriitorul şi povestitorul german Wilhelm
Hauff.
- 30 noiembrie – În urmă cu 345 de ani s-a născut scriitorul şi poetul englez Jonathan Swift.
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ORA DE ISTORIE ÎN CDI
Coordonator, prof. Elena DUMITRESCU

CLASA a VII-a A
CLASA a V-a A

- Activităţi care presupun integrarea noilor Tehnologii ale Informării şi
Comunicării în practicile pedagogice.
- Animaţii audio-video.
- Activităţi prilejuite de diverse evenimente.
- Activităţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural.
- Activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de învăţare sau eşec
şcolar.
- Parteneriat educaţional.
- Documentare, mape documentare.

prof. Cătălina JIANU - CDI
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- CERCUL LITERAR –
Scriitorii lunii noiembrie
Coordonator, prof. Gabriela CĂRPĂTOREA

Lecturile lunii noiembrie
Clasa a VIII-a C
17/18 NOIEMBRIE 2012

- Tehnici de descoperire a cărţii şi a
elementelor sale componente.
- Activităţi de lectură a imaginii.
- Activităţi prilejuite de diverse
evenimente culturale.
- Proiecte ce implică realizarea de mape
documentare tematice.

prof. Cătălina JIANU - CDI
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Iniţiere în cercetarea
infodocumentară

Clasa a VI-a A

Clasa a V-a A

Clasa a VII-a B

Coordonator, prof. Cătălina JIANU - CDI
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ANUNŢ
Biblioteca judeţeană ,,ANTIM IVIREANUL”
RM. VÂLCEA – CENTRUL EUROPE DIRECT

Google Doodle
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AUGUSTE RODIN, celebrul sculptor şi pictor francez, omagiat luni, 12 noiembrie a.c.
de Google printr-un Google Doodle care integrează sculptura “Gânditorul”

BRAM STOKER, tatăl lui DRACULA, cel mai bun agent turistic al României, ţară pe
care n-a văzut-o niciodată. 165 de ani de la naştere. România şi, în special, Transilvania au devenit atracţii
pentru turiştii străini, ca urmare a promovării făcute de autorul romanului DRACULA, Bram Stoker, omagiat de
Google printr-un DOODLE INTERACTIV.
BRAM STOKER, pe numele său real Abraham Stoker, s-a născut pe 8 noiembrie 1847, în Dublin. El a rămas
în istorie drept autorul romanului "DRACULA" (1897), care a fost ecranizat de multe ori după moartea sa.
BRAM STOKER nu a vizitat niciodată România, deşi a călătorit mult în Europa. Bazându-se pe cronicile
medievale ale saşilor din Transilvania, nemulţumiţi de politicile economice derulate de domnitorul Vlad Ţepeş, dar şi
pe o serie de povestiri oculte despre vampiri, autorul irlandez spune povestea cumplitul prinţ Dracula. La vremea
apariţiei romanului, Transilvania şi povestea lui Vlad Ţepeş, prezentat ca un domnitor monstruos căruia îi plăcea să
bea sângele victimelor sale, nu au stârnit niciun interes.
În prezent, Transilvania este cunoscută în întreaga lume datorită/din cauza scriitorului irlandez, iar
moştenitorul tronului Marii Britanii, prinţul Charles, care deţine şi o casă în Transilvania, în comuna Viscri, este cel
mai bun agent al ei. Recent, celebrul ghid de călătorii Lonely Planet a inclus Transilvania printre cele 10 destinaţii de
iarnă din Europa. Autorii amintesc că Bram Stoker nu a vizitat niciodată România, informându-i astfel pe vizitatorii
străini să nu se aştepte să regăsească aici "multe paralele între carte şi filme".
"Braşov şi Sighişoara, aflate la două ore de mers cu trenul, sunt oraşe medievale superbe ce au diferite legături
cu Vlad Ţepeş, cunoscutul Dracula", menţionează cei de la Lonely Planet.
La Târgul Internaţional de Turism, deschis la Londra, autorităţile române au promovat Transilvania prin
imaginea lui Dracula şi a Casei Regale Britanice, prin diverse materiale promoţionale.
Promovarea făcută de romanul lui Bram Stoker şi de către prinţul Charles, care a spus anul trecut, într-un documentar
video postat şi pe Youtube, că "Transilvania este sângele meu", a reuşit să mărească numărul turiştilor.
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ACTIVITĂŢI PEDAGOGICE ÎN CDI

Cultură civica, săptămânal, în ziua de luni, ora 08:00-09:00, clasa a VIII-a C, prof. Cătălina JIANU

Limba română, joi, 13:00-14:00, clasa a VII-a C
prof. Mădălina DINA

Ed. tehnologică, luni, 13:00-14:00, clasa a
VIII-a C, prof. Ştefania COROCEA
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1 DECEMBRIE 1918
ZIUA NAŢIONALĂ A
ROMÂNIEI
ROMÂNIA MARE s-a realizat prin unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu
Vechiul Regat. România Mare a fost rezultatul acţiunii românilor în conjuctura favorabilă de
la sfârşitul primului război mondial, când dispăreau de pe harta Europei Imperiul Ţarist şi
cel Austro-Ungar.
Unirea acestor teritorii cu Regatul României a fost posibilă în contextul afirmării pe
plan internaţional a principiului autodeterminării şi a celui al naţionalităţilor.

“Către popoarele lumii, Naţiunea română din Ungaria şi Transilvania,[…] a declarat
voinţa sa de a se constitui în stat liber şi independent...Naţiunea română din Ungaria şi
Transilvania nu doreşte să stăpânească asupra altor neamuri[…]prin fiinţa sa însăşi este
întruparea democraţiei celei mai desăvârşite” (Manifestul Marelui Sfat al Naţiunii Române
din Ungaria şi Transilvania, 5 noiembrie 1918)
Unirea Basarabiei cu România
- Basarabia este prima provincie care s-a unit cu patria mamă.
- La 1 ianuarie 1918 Basarabia îşi declară independenţa, iar în martie Sfatul Ţării votează la
Chişinău Unirea cu România.
- Unirea s-a realizat la 27 martie 1918.
- Regele Ferdinand a promulgat Actul Unirii prin Decretul Regal nr.842/22 aprilie 1918.
Unirea Bucovinei cu România
- În toamna anului 1918 Habsburgii vehiculau ideea anexării Bucovinei la Galiţia. Asupra
provinciei ridica pretenţii şi Ucraina.
- Congresul General al Bucovinei a votat în unanimitate unirea necondiţionată a Bucovinei
cu România la 15 noiembrie 1918.
- Unirea Bucovinei cu România a fost consfinţită de regele Ferdinand prin Decretul-lege din
18 decembrie 1918.
Unirea Transilvaniei cu România
- La 1 decembrie 1918, în prezenţa a peste o sută de mii de participanţi, cei 1228 de delegaţi
au votat unirea Transilvaniei cu România şi au ales un Consiliu Dirigent menit să conducă
provincia până la integrarea ei în regatul României.
- Prin Decretul nr.3631 din 11 decembrie 1918, regele Ferdinand ratifica unirea Transilvaniei
cu România.
Astfel se desăvârşea formarea României Mari
- Noul stat românesc avea o suprafaţă de 295.049 km² şi o populaţie de peste 18 milioane
locuitori.
- Noul stat românesc a fost recunoscut pe plan internaţional prin tratatele de pace încheiate
la Paris în anii 1919-1920.
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SCOPUL: cunoaşterea însemnătăţii zilei de 1 Decembrie 1918 şi ale consecinţelor actelor istorice
înfăptuite atunci asupra poporului român.
OBIECTIVE:
- cunoaşterea însemnătăţii acestei zile
- sărbătorirea zilei din punct de vedere istoric, artistic, literar, contemporan.
GRUPUL ŢINTĂ: profesori, elevi, părinţi, consilieri locali, alţi membri ai comunităţii locale
LOCUL DE DESFĂŞURARE: C.D.I. - LICEUL TEORETIC BREZOI
PERIOADA: 26-29 noiembrie 2012
RESPONSABILI:
•

Prof. DIACONESCU ILIE CLAUDIU – director

•

Prof. DOBRIN ION – director adjunct

•

Prof. DUMITRESCU ELENA -istorie

•

Prof. CĂRPĂTOREA GABRIELA – limba română

•

Prof. CHIMA VASILE – consilier educativ

•

Prof. BURLAN-MITU OLIVIA-SIMONA – CEAC

•

Prof. EFRIM MIHAELA – Proiecte şi programe

•

Prof. MOSOR GHEORGHE - geografie

•

Prof. FERARU CONSTANTIN – educaţie muzicală

•

Prof. MIHĂESCU GHEORGHE – limba franceză

•

Prof. STANCA OLIMPIA – limba franceză

•

Prof. DOBRIN MARIA – educţie fizică

•

Prof. BÎRSAN LOREDANA – limba engleză

•

Prof. JIANU CĂTĂLINA – documentarist

•

Ing. ROBERT SCHELL – primar

•

CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR

ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI:

Evocarea Marii Uniri. Prelegere – Importanţa Unirii în conştiinţa neamului:
- etapele formării statului naţional
- elemente ale conştiinţei unităţii neamului
Programul "Unire în cuget şi simţiri", Scenetă - "1 Decembrie 1918", program de poezie,
cântece patriotice – clasele a VII-a A, a XI-a A şi a XII-a B.
Concurs "Mesajul elevului român" - Mesaje de Ziua Naţională. Materiale realizate de
elevi cu tema "Sunt mândru că sunt român". Activitate organizată de Consiliul Şcolar al
Elevilor.
Depunerea de coroane la Monumentul Eroilor.
Materiale documentare: "Sunt mândru că sunt român", (documente tematice, prezentări
interactive PowerPoint, filme de scurt metraj).
Analiza unor surse (documente, Prezentări PowerPoint, filme de scurt de metraj).
Concluzii
RESURSE MATERIALE: logistica CDI
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NOI, DESPRE NOI
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Participare la Global Entrepreneurship Week
Grup ţintă: profesori, elevi, studenţi, antreprenori &
companii, media, administraţie publică
Când: noiembrie
Activitate GEW 2012: 101 antreprenori la clasa
Mai multe informatii: www.gew.ro

Activitatea 101 antreprenori la clasă
Marţi, 27 noiembrie 2012, ora 12, clasa a VIII-a C
Coordonatori: prof. Ilie DIACONESCU – director, prof. Gheorghe MOSOR, prof. Mihaela EFRIM,
prof. Cătălina JIANU şi Gabriela HASNA
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EVENIMENTE

Târgul de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a VII-a
În perioada 4-6 decembrie 2012, între orele 10,00 - 18.00, în Holul
Mare al Bibliotecii Judeţene "Antim Ivireanul" Vâlcea va avea loc cea de a
VII-a ediţie a Târgului de Carte pentru Copii şi Tineret. Participă
Editura "Scrisul Românesc" din Craiova şi difuzorii de carte din Râmnicu
Vâlcea (Librăriile RoxiCom, Librin, Humanitas).
Program: Marţi, 4 decembrie 2012:
- ora 10.00 - deschiderea Târgului; moment artistic cu Grupul
Violinii, coordonat de prof. Marian Cristi Stroe de la Liceul de Arte
"Victor Giuleanu";
- ora 17.00 - în Sala de Conferinţe - Fantezie de Crăciun. Coord.
prof. Angela Burlacu.
Pe tot parcursul Târgului vor avea loc prezentări de carte şi
videoproiecţii documentare.
Organizator: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea.

PUBLICAŢIE LUNARĂ EDITATĂ DE ECHIPA CDI
“Centrul de Documentare şi Informare”
Liceul Teoretic, oraş Brezoi
Judeţul Vâlcea – România
Redactor: Profesor Cătălina JIANU
Str. Panduri, nr. 27 Tel/fax 0250.778231
E-mail: ltb_cdi@yahoo.com

§COLARE

