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,,CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE A ȘCOLII, INIMA ȘCOLII,, 
,,Citește! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei și imagini, din care vei întocmi înțelesul și 

filozofia vieții,, (Mihai Eminescu). 
În anul 2003 s-a înființat în incinta școlii,  amenajat în spațiul bibliotecii școlare pe care a integrat-o, un C.D.I. 

modern în pas cu noile cerințe ale învațământului, care de-a lungul timpului a găzduit atât activități școlare și 
extrașcolare cât și cursuri de formare organizate pentru cadrele didactice din școală. 

În ciuda progresului rapid al ştiinţei, cartea rămâne nemuritoare în educarea şi formarea personalităţii fiecărui 
om. Micul şcolar se obişnuieşte cu gândul că, oriunde, oricând şi oricum, cartea rămâne cel mai bun profesor al 
omului. C.D.I. Sarichioi le propune elevilor să citească o carte răsfoind filele acesteia, dar le pune la dispoziție și alte 
modalități de cunoaștere cum sunt calculatoarele folosite pentru realizarea de referate, eseuri, publicații în revista 
școlii, iar cadrelor didactice le pune la dispoziție setul format din laptop, video proiector, ecran de proiecție, boxe, 
sistem audio, necesar pentru buna desfășurare a lecțiilor demonstrative, a activităților didactice școlare și extrașcolare. 

 Responsabilul CDI are la dispoziție toate documentele și aparatura necesară pentru o bună desfășurare a 
procesului de achiziție, împrumut, inventariere, desfășurare de activități, care să îi atragă pe elevi în număr cât mai 
mare și care să îi influențeze să vină cât mai des la bibliotecă fiind atrași de căldura din incinta sălii, de modul de 
primire actractiv și de marea oportunitate pe care o oferă. 

 

              
 

În cadrul CDI se desfășoară activități didactice, activități recreative, activități de documentare, activități de 
perfecționare și informare a cadrelor didactice, activități independente ale elevilor în vederea pregătirii lecțiilor 
(cercetare, documentare, informare, etc), activități de concepere și elaborare a proiectelor și portofoliilor școlare, 
activități de împrumut carte și alte materiale informative, activități organizate de responsabilul CDI cu ocazia 
comemorării scriitorilor români, a aniversării evenimentelor istorice memorabile, a festivităților culturale, etc.  

 

                                         


