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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR CDI 
Anul școlar 2017 – 2018 

 
Nr. 
ctr. 

Activitate Obiectiv Termen 

1 Participare FILIT 2016 – Întâlnire cu Lucian Boia Stimularea interesului pentru cultura și literatura 
contemporană 

29 octombrie 2017 

 
2 

Săptămâna literaturii universale I 
 
 

Promovarea fondului de carte al CDI –ului liceului. 
 
Formarea abilităților de lectură a poeziei și a imaginii de 
către eleve. 

 
27. oct. – 2 nov. 2017 

 
3 

Activitate de club școlar (proiect european) 
 

Prăvălia de ceai, litere şi alte nimicuri  (miercuri) 
Clubul de jurnalism (luni) 
Clubul la alegere (marți) 

 
Implicarea elevelor în activități de proiect european și 
gestionarea adecvată a timpului liber 

 
Fiecare săptămână 

 
4 

 

Prăvălia de ceai, litere şi alte nimicuri – activitate locală de 
parteneriat european (Agapia) 

Implicarea CDI și a elevelor liceului în activități de 
parteneriate.  
Formarea competențelor de cititor avizat ale elevelor cu 
pasiunea lecturii. 

 
22. oct. 2017 

 
5 

Săptămâna literaturii universale II 
 

Carte de Premiu Nobel - lecturi fragmentate 

Expoziție de carte din fondul bibliotecii şi seară de Pleiada şi 
poeții clasici francezi 

 
Promovarea fondului de carte al CDI –ului liceului 
Formarea abilităților de lectură a marii literaturii  

 
25 nov. – 30 nov. 2017 

 
6 

Prăvălia de ceai, litere şi alte nimicuri – activitate de parteneriat 
cultural european – pregătirea schimbului de elevi (realizare de 
materiale de proiect) 

Implicarea CDI și a elevelor liceului în activități de 
parteneriate  
Formarea competențelor de cititor avizat ale elevelor cu 
pasiunea lecturii 

 
 

14 dec. 2017 

7 Seară de poezie eminesciană. Expoziție de carte şi colaj de texte 
poetice: Eminescu în colecții de carte şi audiobook. 

Promovarea fondului de carte al CDI –ului liceului 
Formarea abilităților de lectură a poeziei de către eleve 

 
15. ian. 2018 



 
8 

 

Prăvălia de ceai, litere şi alte nimicuri – activitate de parteneriat 
cultural european (activitate de documentare virtuală – Italia) 

Implicarea CDI și a elevelor în activități de parteneriate 
europene. Formarea competențelor de cititor avizat ale 
elevelor în vederea participării la schimb european  de elevi 

 
22 februarie 2018 

 
9 

Săptămâna literaturii universale III 
Literatura modernă. 

Seară de lectură. Film artistic 

Promovarea fondului de carte al CDI –ului liceului 
Formarea abilităților de lectură a prozei de către eleve. 
Formarea abilităților de lectură a imaginii de film 

 
23 – 27 febr. 2018 

 
10 

Prăvălia de ceai, litere şi alte nimicuri  Implicarea CDI și a elevelor liceului în activități de 
parteneriate. Formarea competențelor de documentare și a 
competențelor digitale. 

 
19 - 20 martie. 2018 

 
11 

Prăvălia de ceai, litere şi alte nimicuri. Implicarea CDI și a elevelor liceului în activități de 
parteneriate. Formarea competențelor de documentare, de 

 
9 - 10 aprilie. 2018 

 
12 

Organizarea Zilei Virgil Gheorghiu: concurs de lectură şi 
interpretare, eseu şi dezbatere. Vizionare de film. Lansarea 
ultimului număr al revistei liceului: Suflet şi lumină 

Realizarea abilităților pentru lectura de scriitor. 
Motivarea elevelor în implicarea acestora în realizarea 
revistei şcolare. 

 
18 – 22 aprilie 2018 

 
13 

Săptămâna Filmului de artă: 
 

Vizionare de film şi expoziție de carte: 
 

Formarea abilităților de lectură a imaginii de film 
 
Stimularea interesului lecturii capodoperelor literaturii 
universale. 

 
20 - 22 mai 2018 

 
 
 
 

Responsabil CDI, 
Roșu Ana - Maria 

 


