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Inaugurare C.D.I. 

- Şcoala Gimnazială ”Gh. Jienescu” Rast - 

            Începând cu data de 22 aprilie 2016, elevii și dascălii de la Şcoala Gimnazială ”Gh. Jienescu” 
Rast au un loc special amenajat pentru a desfășura activităţile pedagogice și culturale și se pot 
documenta.  

           Centrul de Documentare şi Informare (C.D.I.) este un centru de resurse pluridisciplinare, 
care oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi 
informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, 
deschidere, întâlnire şi integrare. 

Cuprins:  
 

Evenimente 

C.C.D. Dolj  

 

 

 
  
 
 
 

CCD Dolj  

Str. Ion Maiorescu, Nr. 

6, Tel: 0040 251 421 

159, Craiova (RO), 

200760  

Fax: 0040 251 595 174  

 

e-mail: 

ccddolj@gmail.com 

www.ccddj.ro  

 
© Casa Corpului Didactic 

Dolj, 2016  



Profesionişti în 
educaţie!  

            Prin specificul activităţii sale, centrul de documentare şi informare participă la 
implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi sprijină 
realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând 
nevoilor de informare ale tuturor utilizatorilor.  

            Prin crearea centrului de documentare şi informare (CDI) s-a avut în vedere realizarea 
egalităţii şanselor elevilor din mediul rural cu a celor din mediul urban, a elevilor proveniţi din 
medii culturale, economice și sociale diferite, prin punerea la dispoziţie a materialelor şi a 
documentelor necesare unei bune informări şi documentări, precum şi a unui personal calificat în 
domeniul ştiinţelor documentării şi informării.  

             Prin crearea CDI se are în vedere favorizarea accesului la informaţie şi cultură a elevilor, 
cadrelor didactice şi a membrilor comunităţii locale, replasarea şcolii în centrul comunităţii locale, 
cât şi definirea sa ca pol de cultură al comunităţii şcolare şi celei locale. 

             Prin activităţile desfăşurate în cadrul CDI se urmăreşte centrarea atenţiei asupra 
priorităţilor definite în proiectul şcolii, realizarea lor în colaborare cu toţi partenerii implicaţi în 
activitatea şcolară şi extraşcolară, precum şi adaptarea politicii educaţionale naţionale la nevoile şi 
specificul şcolii şi publicului căruia i se adresează.  

             La festivitatea de inaugurare din 22.04.2016 au participat reprezentanţi ai Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Dolj, Casei Corpului Didactic, ai comunităţii locale, cadre didactice și elevi. 
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Responsabil  
Profesor documentarist Roxana RESCEANU 
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