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                   Activităţile culturale din CDI sunt cele 

în jurul cărora se centrează proiectele 

educaţionale desfăşurate în colaborare cu diverse 

instituţii de cultură braşovene : 

„animaţii lectură” – activităţi de lectură a 

imaginii 

animaţii audio-video – vizionări de expoziţii 

virtuale, vizite virtuale, elaborarea   unor 

reviste, vizionări de filme documentare, 

audiţii muzicale 

animaţii legate de mass-media – invitaţii la 

diverse activităţi, work-shopuri 

 realizarea de expoziţii de carte distrusă, 

carte străină, expoziţii lucrări arte plastice 

organizarea de vizite şi întâlniri tematice  

proiecte dedicate marilor scriitori, oamenilor 

de cultură: aniversări, sărbătoriri, festivaluri 

ateliere de activităţi de valorificare a 

patrimoniului şi potenţialului cultural 

parteneriate şi schimburi culturale  

activitati pe teme ecologice  

Centrul de Documentare 

şi 

Informare 

 
“Te informezi... 

te formezi...  

 te luminezi... 

 eşti OM!” 

EDUCAŢIE 

COMPETENŢĂ 

ÎNCREDERE 

CALITATE 

CREATIVITATE 

RESPONSABILITATE 

INOVAŢIE 

SPRIJIN 

Echipamente şi facilităţi 

 conexiune la internet 

 acces la bibliotecă 

 echipamente: videoproiectoare, laptop-

uri, smart-table, imprimante, scannere, 

flip-chart, sistem audio, televizor, 

camere foto-video, video-player, calcu-

latoare 

 manuale şcoalre, auxiliare didactice, 

atlase, culegeri, periodice, colecţii,  

bibliografii virtuale 

 derulare activităţi de formare continuă 

a cadrelor didactice, asistenţă şi acces 

la resurse educaţionale 

www.cdiprejmer.blogspot.ro 

http://scoli.didactic.ro/scoala_generala_prejmer_prejmer
http://cdiprejmer.blogspot.ro/


Aflată într-o comună cu peste 9000 de 

locuitori şi la mică distanţă de 

municipiul Braşov, Şcoala Gimnazială 

Prejmer beneficiază de premise 

favorabile pentru o dezvoltare 

deosebită. 

Urmărind misiunea, sintetizată prin 

motto-ul ''Te informezi, te formezi, te 

luminezi - Eşti  Om!” , instituţia îşi 

propune să realizeze parteneriate cu 

părinţii şi mediul local de afaceri în 

vederea optimizării procesului 

instructiv-educativ şi pregătirii 

elevilor pentru o societate dinamică şi 

competitivă. 

 

  

Şcoala funcţionează în două corpuri de 

clădire şi o sală de sport, aflate într-o 

stare deosebită. Unul dintre corpuri a 

fost  reabilitat în anii 2007/2008, iar cel 

de-al doilea, pentru clasele I-IV,  a 

fost construit în anii 2008/2009. 

    Cursurile se desfăşoară în 21 de săli 

de clasă, 2 cabinete de informatică 

şi 6 laboratoare. 

    Activităţi conexe se derulează şi în 

C.D.I , cabinetul de logopedie, 

cabinetul de consiliere şi ludotecă. 

 

 

1. “Meseriile strămoşilor mei'' - proiect 

în cadrul P.I.R 

2. ''Şcoală şi comunitate'' - în 

parteneriat cu fundaţia Soros 

3. Proiectul JOBS– în parteneriat cu 

Universitatea Pedagogică din Zurich, 

M.E.C.T.S. şi Centrul Naţional pentru 

Dezvoltarea Învăţământului Profesional 

şi Tehnic 

4. Campania UNICEF- “Hai la 

şcoală!”- susţinută de  Sistemul 

Zonelor de Educaţie Prioritară (ZEP)  

5. ''Drepturile copilului'' - proiect 

Comenius 

6. ''Să fii tânăr într-o nouă Europă!'' 

finanţat de Fondul Europa 2000 

7. ''Braşovul văzut de tineri'' 
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