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RAPORT DE ACTIVITATE 

Cercul metodic al profesorilor documentariști din Municipiul București 

 

 

Miercuri, 15 noiembrie 2017, a avut 

loc, la Școala Gimnazială Specială pentru 

Deficienți de Vedere din sectorul 2, cercul 

metodic al profesorilor documentariști. 

Activitatea a fost organizată de Casa 

Corpului Didactic București, în parteneriat 

cu școala gazdă și au participat 23 de cadre 

didactice. 

Într-o atmosferă de sărbătoare, 

întâmpinați cu pâine și sare, doamna 

director Cosmina Cazan, împreună cu 

colegii domniei sale de la Școala Specială 

ne-au prezentat specificul activităților pe care le desfășoară cu copiii deficienți de vedere și 

rezultatele deosebite pe care le-au obținut la diverse concursuri, olimpiade și activități 

extrașcolare.  



 

 

Pe parcursul cercului metodic, doamna profesor documentarist Elisabeta Trușcă, 

împreună cu colectivul didactic, ne-au pregătit următoarele activități: 

- Cartea în scriere braille (prof Trușcă Eliabeta, Pîrvuleț Georgiana, Filat Lavinia) 

-  Lumea poveștilor pentru copiii cu deficiențe de vedere (prof. Ciulea Mihaela, 

Țiganea Cristina) 

- Tehnologii de acces în literatură (prof. Popa Ion) 

- Să trăim povești (prof. Avram Florentina) 

- Emoție de toamnă (prof. Vâlcu Adela, prof. Vâlcu Andrei) 

Am avut posibilitatea să vedem cum se realizează o carte în limbajul braille, cum arată 

laboratorul de informatică și cum tehnologia modernă îi  ajută pe copiii deficienți de vedere să 

aibă acces la informație și la comunicare. 

Centrul de Documentare și Informare este dotat cu 10 

calculatoare în rețea, 2 calculatoare în spațiul profesorului 

documentarist, 1 multifuncțională, DVD, videoproiector, 3 aparate 

Daisy. În cadrul CDI se desfășoară activități didactice, activități 

independente ale elevilor pentru pregătirea temelor și lecțiilor, 

informare, cercetare, activități de documentare în vederea pregătirii 

de excursii și vizite organizate. De asemenea, au loc activități de 

sprijin pentru elevii cu dificultăți de  învățare, lectură și animație 

culturală, orientare școlară și profesională, pregătire suplimentară 

pentru examene naționale și olimpiade școlare, proiecte în 

parteneriat cu comunitatea locală. 

 

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere școlarizează copii cu deficiențe de 

vedere de vârstă preșcolară și școlară clasele I-VIII, din București și din toată țara. Școala dispune 

de cabinete și materiale auxiliare moderne pentru terapii specifice, dotate conform standardelor 

europene, de personal didactic specializat, medici și personal de întreținere.  

Elevii parcurg curriculum-ul școlii de masă, iar cei cu deficiențe asociate beneficiază de 

planuri de intervenție personalizate. 



  

Întreaga echipă didactică formează o familie frumoasă și armonioasă, implicându-se în 

multe proiecte care presupun o muncă extraordinară și dedicare sufletească, iar rezultatele nu 

întârzie să apară.  

 

  

 

www.spdv.ro 

Felicitări întregii echipe didactice de la Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere! 

 

 

Coordonator metodic CCD București, 

Laura Rudeanu 
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