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"A fi om înseamnă să cauți semnificația, valoarea, 

să o inventezi, să o reinventezi" 

                                                           Mircea Eliade 

 

 
 
 

 

 

 

CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Centrele de Documentare și Informare au devenit o certitudine. După o 

experiență de doar doi ani, ele există și antrenează modificări remarcabile în 

atitudinea elevului și a comunității educative față de învățare și pun în evidență 

importanța informației în lumea contemporană. 

Rezultat al reflecției comune a echipelor de proiect din județele pilot, 

această lucrare își propune să ofere informații despre viața unui Centru de 

Documentare și Informare, să inaugureze seria publicațiilor de acest gen în țara 

noastră. 

Credem că acest ghid, cu toate stângăciile inerente oricărui început, poate 

oferi tuturor celor interesați de vastul domeniu al cercetării și documentării un 

punct de plecare în lansarea altor idei și descoperirea de noi piste interesante. 
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PARTEA I:  
  

C.D.I. – SCURT ISTORIC 

 

• C.D.I. în Franţa 

• Proiectul bilateral  romano-francez “Educaţie pentru informaţie în mediul 

rural defavorizat”: prezentare generală 

• Necesitatea implementarii centrelor de documentare şi informare în România 

• Strategia documentară a M.E.C. în următorii cinci ani : texte oficiale 

 

PARTEA A II-A: 
 

ORGANIZAREA ŞI FUNCTIONAREA C.D.I. 

• Amenajarea spaţiului C.D.I. 

• Echipamentul C.D.I. 

• Fondul documentar al C.D.I. 

 

PARTEA A III-A: 

C.D.I. – ACTIVITĂŢI SPECIFICE 

• Utilizarea programată a C.D.I. 

• Utilizarea liberă a C.D.I. 

• C.D.I. şi actul de lectură 

• C.D.I. în comunitate 

 

PARTEA A IV-A: 

C.D.I. : FIŞA DE IDENTIFICARE 

                              

• Misiunile C.D.I. 

• Statutul profesorului documentarist (proiect) 

• Fişa postului profesorului documentarist 

• Proiectul şcolii 

• Proiectul C.D.I. în proiectul şcolii  

• Fişa de evaluare a C.D.I.  

• Regulamentul  de organizare şi funcţionare al unui C.D.I.  

 

ANEXE : 

1. Proiectul de amenajare a CDI(Colegiul Naţional « Horea, Cloşca şi Crişan » Alba Iulia ) 

2. Proiectul de amenajare a CDI(Şcoala cu clasele I-VIII Şeica Mare) 

      3.   Proiectul pedagogic al CDI de la Şcoala cu clasele I-VIII Ungureni, jud. Botoşani 

      4.   Proiectul «  Educaţie pentru sănătate » 

      5.   Proiectul « Să citim pentru anul 2002 » 

      6-9.Proiecte  ale unor activităţi pedagogice din CDI : Târgu Lăpuş, Roman, Bistriţa-  

            Năsăud, Alba Iulia, Vinţu de Jos 

      10. Programa de CDŞ  pentru clasa a VI-a: « Iniţiere în  cercetarea documentară » 
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1.  Centrul de Documentare şi Informare în Franţa 
 

Începând cu 1969, în Franţa a fost pusă în practică o politică de dezvoltare a serviciilor 

de documentare şi informare. În acest sens s-a creat reţeaua CNDP (Centrul Naţional de 

Documentare Pedagogică) cu CRDP (Centre Regionale de Documentare Pedagogică) şi CDDP 

(Centre Departamentale de Documentare Pedagogică). Acestea din urmă se regăsesc în sistemul 

educativ românesc la nivelul Casei Corpului Didactic. 

Din 1972, s-au înscris în caietul de sarcini necesar pentru  construirea unei şcoli şi 

parametrii CDI. 

Din 1974, directivele ministeriale stipulau obligativitatea autorităţilor locale de a 

amenaja în şcoli CDI. 

În 1991, toate liceele de profil general şi tehnic, aproximativ o treime din liceele 

profesionale şi trei sferturi din şcolile generale erau echipate cu un CDI. În plus reţeaua CNDP 

a oferit şi oferă sprijin permanent fiecărui cadru didactic, fiecărui responsabil din sistemul 

educativ, în domeniul politicilor documentare. În  prezent fiecare unitate şcolară din 

învăţământul  secundar francez este dotată cu un Centru de Documentare şi Informare.  

 

 

2. Proiectului bilateral “Educaţia pentru informaţie în mediul rural 

defavorizat”- prezentare generală 
 

 În toamna anului 1998, Ministerul Educaţiei Naţionale a elaborat "Programul de 

relansare a învăţământului rural", program aprobat de Guvernul României în ianuarie 1999. 

Scopul declarat al programului era de a asigura "egalitatea şanselor la învăţătură pentru elevii 

din mediul rural, prin asigurarea unei educaţii de calitate, într-un mediu favorabil învăţării." 

Programul urma să fie realizat pe baza contribuţiilor financiare guvernamentale, ale autorităţilor 

locale şi pe baza unui împrumut de 400 milioane de dolari contractat cu Banca Mondială. 

 În directă legătură cu acest program, prin Ordinul M.E.N. Nr.5135/22.12.1999, se 

stabileau reperele Proiectului bilateral româno-francez de promovare a centrelor rurale de 

documentare, informare şi de formare a personalului didactic, proiect desfăşurat de Ministerul 

Educaţiei Naţionale în colaborare cu Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul 

Ambasadei Franţei la Bucuresti. Acest proiect va fi cunoscut sub numele de "Educaţia pentru 

informaţie în mediul rural defavorizat" şi se va  desfăşura în cinci judeţe pilot nominalizate de 

M.E.N.: Alba, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Maramureş şi Sibiu (judetul Neamt avea deja o 

colaborare in acest domeniu cu departamentul francez Marne din regiunea Champagne-

Ardenne). Unităţile şcolare cuprinse în prima etapă a acestui proiect sunt: 
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Judeţul Unitatea şcolară 

ALBA 1. Colegiul Naţional "Horia, Cloşca şi Crişan" Alba Iulia 

2. Şcoala Generală Vinţu de Jos 

BISTRIŢA-NĂSĂUD 1. Colegiul Naţional "Andrei Mureşanu" Bistriţa 

2. Şcoala Generală Maieru 

BOTOŞANI 1. Şcoala Generală Flămânzi 

2. Şcoala Generală Ungureni 

MARAMUREŞ 1. Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Baia Mare 

2. Şcoala Generală Târgu Lăpuş 

SIBIU 1. Şcoala Generală Şeica Mare 

 

 

 Pe lângă aceste unităţi şcolare mai sunt cuprinse ca centre de resurse Inspectoratele 

Şcolare Judeţene şi Casele Corpului Didactic din fiecare judeţ mai sus menţionat. 

 Proiectul "Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat", prin 

implementarea Centrelor de Documentare şi Informare în şcoli, îşi propune: 

 

1. promovarea unei pedagogii inovante, care dinamizează şi modernizează parcursurile 

pedagogice tradiţionale, transformând atitudinea faţă de învăţare; 

2. dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare în general; 

3. favorizarea muncii în echipă; 

4. asigurarea accesului liber la informaţie şi cultură al tuturor tinerilor şi a membrilor 

comunităţii locale; stăpânirea tehnicilor de informare şi comunicare în educatie (TICE); 

5. formarea cetăţeanului conştient şi autonom, adaptat la lumea actuală prin intermediul 

vieţii şcolare; 

6. acordarea de şanse egale în instruire elevilor din mediul rural şi celor din mediul urban. 

 

Pentru a facilita crearea unor CDI eficiente s-au organizat stagii de formare a cadrelor 

de conducere şi a documentariştilor din judeţele cuprinse în proiect,  în ţară şi în Franţa. 

 În decembrie 2001 a avut loc o evaluare a Centrelor de Documentare şi Informare din 

instituţiile pilot, în urma căreia au fost nominalizate persoanele care vor forma echipa  

formatorilor naţionali în politici documentare. 

 Prin Ordinul MEN nr.5135 din 22.12.1999 şi Ordinul M.E.C. nr.3248/01.03.2002, 

referitorare la extinderea colaborării dintre Ministerul Educţiei şi Cercetării şi Serviciul de 

Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti  în ceea ce priveşte 

promovarea Centrelor de Documentare şi Informare, precum şi formarea continuă a 

personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control şi a personalului din Centrele de 

Documentare şi Informare, s-a stabilit cooptarea în noua etapă a proiectului a încă  3 unităţi 

şcolare din fiecare judeţ pilot şi a încă l4 unităţi şcolare din 7 judeţe: Constanţa, Vaslui, Buzău, 

Olt, Hunedoara, Bacău şi Suceava.  

 Ordinul MEC nr.3328/08.03.2002 precizează dreptul Caselor Corpului Didactic de a 

înfiinţa, în mediu rural şi urban, Centre de Documentare şi Informare în unităţi de învaţământ 

care au un minim de dotare, spaţii corespunzatoare şi post de bibliotecar normat prin statul de 

funcţii. 

 Stagiile de formare a formatorilor naţionali, a personalului de conducere, îndrumare şi 

control şi a personalului din Centrele de Documentare şi Informare din unităţile de învăţământ 

nou intrate în proiect s-au derulat începând cu luna martie 2002, potrivit Calendarului 

activităţilor pentru anul 2002, convenit între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Serviciul de 

Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti. 

  

  

3 



 3. Necesitatea implementării Centrelor de Documentare şi  Informare în România 
 

 Pentru a scoate în evidenţă necesitatea implementării Centrelor de Documentare şi 

Informare în şcolile din Romania se impune  o comparaţie între biblioteca şcolară şi Centrul de 

Documentare şi Informare, între bibliotecar şi documentarist . 

 

 Biblioteca şcolară, organizată  conform Legii bibliotecilor nr.334 din 31 mai 2002 şi a 

Ordinului Ministrului Învăţământului nr. 6566 din 17.06. 1994,   «  este  o colecţie de 

documente (cărţi, reviste, ziare, materiale audio-vizuale, alte suporturi informaţionale), cu 

caracter enciclopedic, adecvate nivelului şi profilului unităţii de învăţământ în care funcţionează 

biblioteca şcolară; ea are personal special afectat pentru achiziţionarea, prelucrarea, organizarea 

şi valorificarea fondurilor de publicaţii şi a celorlalte categorii de documente » (Ordinul 

Ministrului Invăţământului  nr.6566/17.06.1994, Art.1) 

 Centrul de Documentare şi Informare este, înainte de toate, un centru de resurse 

pluridisciplinare cu finalitate pedagogică. Fondul său documentar este constituit din toate 

tipurile de lucrări: ficţiune, documentare, materiale de referinţă  şi pe toate tipurile de suporturi 

(cărţi, periodice, afişe, hărţi, material audio-vizual, suporturi electronice, informaţii on-line). 

Centrul de Documentare şi Informare  oferă elevilor structuri şi resurse documentare şi umane 

care vor contribui la o mai bună inserţie şcolară prin realizarea următoarelor obiective: 

➢ favorizarea gustului pentru lectură; 

➢ dobândirea cunoştinţelor, a abilităţilor transferabile şi a metodelor de lucru diversificate; 

➢ iniţierea elevilor în utilizarea instrumentului de lucru informatic şi în interogarea băncilor de 

date; 

➢ deschiderea şcolii spre mediul socio-cultural. 

Centrul de documentare şi informare este deservit de un documentarist (cadru didactic-

documentarist sau bibliotecar-documentarist). 

 

  Bibliotecii şcolare îi revin următoarele sarcini: 

a) să participe la pregătirea elevilor pentru procesul instructiv-educativ, la formarea unei 

temeinice culturi generale, a unei bune pregătiri profesionale şi de specialitate a acestora; 

b) să contribuie la înţelegerea de către elevi a rolului şi importanţei informaţiei în lumea 

contemporană, la însuşirea de către aceştia a metodelor şi tehnicilor de muncă intelectuală, 

ajutându-i pentru un studiu individual eficient şi iniţiindu-i în cercetarea documentară; 

c) să sprijine personalul didactic al şcolii în îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, 

asigurând publicaţii de referinţă, de informare curentă, de pedagogie, psihologie, lucrări 

privitoare la conţinutul diferitelor discipline predate în şcoală şi la metodica predării acestora; 

d) să dezvolte sentimentul responsabilităţii la elevi, deprinzându-i cu buna păstrare a 

publicaţiilor pe care le primesc în sala de lectură sau le împrumută acasă. (Ordinul Ministrului 

Invăţământului nr.6566/17.06.1994, Art.7) 

 

 Centrul de Documentare şi Informare are următoarele misiuni: 

a) asigurarea unui fond documentar care să permită elevului construirea autonomă sau asistată a 

propriei cunoaşteri şi a propriilor deprinderi; 

b) facilitarea învăţării prin iniţierea elevilor în tehnicile de cercetare documentară; 

c) furnizarea de informaţii referitoare la unitatea şcolară şi relaţionarea cu potenţiali parteneri 

exteriori sistemului educativ; 

d) incitarea la inovaţie pedagogică şi stimulare intelectuală; 

e) formarea şi dezvoltarea simţului civic . 

 

 Bibliotecii i se asigură în incinta şcolii, de regulă la parter, un spaţiu corespunzător pentru 

buna organizare şi conservare a fondului documentar, precum şi pentru activitatea cu cititorii, 

respectiv cel puţin două încăperi alăturate, una (sau mai multe) servind la depozitarea 
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suporturilor informaţionale (cărţi, reviste, discuri, benzi audio şi video, etc.), iar cealaltă, ca sală 

de lectură. (Ordinul Ministrului Invatamantului nr. 6566/17.06.1994, Art.10). 

 

Centrul de Documentare şi Informare  este un spatiu de formare a elevilor în  domeniul 

utilizării informaţiei, îndeosebi a celei pe care se bazează achiziţia cunoştinţelor şcolare. Este 

un  spaţiu cultural în care comunitatea educativă pune la dispoziţia elevului mijloacele necesare 

dezvoltării armonioase a personalităţii sale. Acest centru de resurse, situat în inima instituţiei 

şcolare, este pentru elev imaginea structurilor pe care el le va frecventa mai târziu, ca adult: 

biblioteca universitară, centre de documentare specializate, biblioteca/mediateca municipală s.a.  

Centrul de Documentare şi Informare oferă elevului ocazia de a cunoaşte acest tip de structură, 

de a învăţa să se servească de ea şi să participe, prin intermediul ei, la o veritabilă activitate 

culturală şi ştiinţifică. 

 

Bibliotecarul şcolar are următoarele sarcini: 

 

a) organizează activitatea bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor legale şi 

în cadrul orarului stabilit de conducerea unităţii şcolare; 

b) organizează colecţiile bibliotecii potrivit normelor biblioteconomice; 

c) se îngrijeşte de completarea judicioasă a colecţiilor de publicaţii, ţinând seama de cerinţele 

cărora trebuie să le răspundă biblioteca şcolară; 

d) foloseşte împrumutul interbibliotecar  pentru a procura cititorilor lucrările pe care biblioteca 

şcolii nu le posedă; 

e) asigură păstrarea şi securitatea fondurilor de publicaţii, cu respectarea condiţiilor de 

răspundere gestionară prevăzute de legislaţia în vigoare; 

f) verifică periodic fondurile de publicaţii ale bibliotecii şi ia măsuri de recondiţionare şi legare 

a cărţilor sau, după caz, propune casarea publicaţiilor, aparatelor şi echipamentelor perimate din 

punct de vedere fizic sau ştiinţific; 

g) ţine la zi documentele de evidenţă a fondurilor de publicaţii şi a activităţilor de bibliotecă şi 

asigură instrumentele de informare necesare orientării rapide în colecţiile bibliotecii; 

h) elaborează planul de activităţi, darea de seamă anuală şi situaţiile statistice ale bibliotecii; 

i) răspunde operativ şi eficient cerinţelor de lectură şi de informare documentară ale cititorilor; 

pune la dispoziţia acestora în sala de lectură a bibliotecii publicaţiile solicitate; asigură 

împrumutul publicaţiilor la domiciliu în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament şi 

urmăreşte restituirea la timp a cărţilor împrumutate; 

j) desfăşoară, atât singur, cât şi în colaborare cu cadrele didactice, activitatea de popularizare a 

colecţiilor bibliotecii, punând la dispoziţia cititorilor liste de titluri ale publicaţiilor recent 

intrate în bibliotecă, bibliografii şi organizând vitrine, standuri, expoziţii şi prezentări de cărţi, 

precum şi reuniuni, seri literare etc.; 

k) întreprinde, în colaborare cu colectivul de sprijin al bibliotecii şi cu întregul personal 

didactic, acţiuni de iniţiere a elevilor în tehnicile biblioteconomice, bibliografice şi de studiu; 

l) îi deprinde pe elevi cu folosirea cataloagelor, consultarea lucrărilor de referinţă, selectarea 

publicaţiilor necesare pentru lucrări scrise, activităţi în cercurile şcolare, examene, concursuri, 

olimpiade; 

m) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor 

procesului de învăţământ şi ţinând seama de particularităţile psihopedagogice şi de vârstă, de 

pregătirea, aspiraţiile şi interesele individuale ale elevilor; 

n) îşi perfecţionează pregătirea profesională prin participarea la cursurile şi întâlnirile de 

specialitate organizate de forurile tutelare, precum şi prin schimburi de experienţă şi prin studiu 

individual; 

o) foloseşte în toate lucrările legate de tehnica de bibliotecă şi de activitatea cu cititorii, 

reglementările în vigoare, fiind obligat să ia cunoştinţă de acestea şi să le aplice. (Ordin 

6566/17.06.1994, Art.13). 
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Documentaristul are următoarele sarcini/misiuni: 

a) gestionează  timpul, spaţiul, resursele materiale şi documentare  ale CDI-ului; 

b) contribuie la realizarea unei pedagogii documentare; 

c) favorizează accesul la cultură şi informaţie; 

d) organizează şi asigură funcţionarea CDI-ului. 

 

      Toate aceste misiuni sunt prezentate în detaliu în  proiectul de statut al documentaristului 

(partea a IV-a). 

  

 Prezentăm mai jos, sub forma unui tabel sintetic, modul în care  poate fi realizată 

educarea prin intermediul informaţiei : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAREA 

PRIN 

INFORMARE  

realizată prin: 

 

LECTURĂ 
• Beletristică 

• Lectura documentară 

• Tehnologiile noi 

 

 

CDI instrument de 

promovare a 

lecturii 
SERVICIUL DE 

ÎMPRUMUT 
• Romane  

• Documentare 

• Periodice 

 

 

ACTIVITATEA 

PERSONALĂ A 

ELEVULUI 

• Activitate individuală autonomă 

• Activitate individuală asistată de 

documentarist 

• Activitate în grup 

• Activităţi de recuperare pentru 

elevii aflaţi în dificultate 

 

 

 

 

Metode 

diversificate de 

lucru ale elevilor  

ACTIVITĂŢILE DE 

ANIMAŢIE 

• Expoziţii 

• Întâlniri 

• Difuzarea lucrărilor realizate de 

elevi 

CERCETAREA 

DOCUMENTARĂ 

ŞI DE INFORMARE 

• Metodologia cercetării   

documentare 

• Integrarea noilor tehnologii 

Practici pedagogice 

diversificate ale 

profesorului 

 

DIFUZAREA 

INFORMAŢIEI 

• Administrative 

• Pedagogice 

• Profesionale 

• Culturale 

 

Educaţia civică şi 

culturală 

 

 

 

 Prin organizarea şi viaţa sa internă , CDI reprezintă o structură în serviciul comunităţii 

şcolare, iar documentaristul este un mediator între instituţia de invăţământ şi mediul socio-

cultural exterior acesteia. 

Centrul de Documentare şi Informare există pentru elevi, pentru comunitatea educativă, pentru 

comunitatea locală. 

            Putem vorbi de două tipuri de actori ai scenei documentare: 

                       

INTERNI 

• directori 

• documentarişti 

• cadre didactice   

• echipa administrativă 

• membri ai diferitelor asociaţii care functionează în cadrul instituţiei de 

invăţământ 

• părinţi 
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             EXTERNI: 

• reţeaua M.E.C. :inspectoratele şcolare judeţene, C.C.D. 

• comunitatea locală 

• mass-media 

• instituţii de cultură :  muzee, biblioteci… 

• librării, edituri 

• asociaţii profesionale 

 

     Însă actorii privilegiaţi ai scenei documentare sunt elevii,  iar C.D.I.  există în primul rând 

pentru ei. Prin CDI elevii devin autonomi în învăţare, sunt implicaţi în construirea propriei 

cunoaşteri, devin  partenerii profesorului în procesul de învăţare, sunt pregătiţi pentru educaţia 

permanentă.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

CABINETUL MINISTRULUI 

 

ORDIN Nr. 248/01.03.2001 

Privind extinderea colaborării dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Serviciul de Cooperare şi Acţiune 

Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti în ceea ce priveşte promovarea Centrelor de 

Documentare şi Informare, precum şi formarea continuă a personalului didactic, de conducere, îndrumare 

şi control şi a personalului din Centrele de Documentare şi Informare 

 

În temeiul prevederilor art. 159 din Legea Nr. 84/1995 republicată, precum şi al prevederilor art. 32 din 

Legea Nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, în baza Ordinului Ministrului Nr. 5135/22.12.1999, în 

temeiul Hotărârii Guvernului României Nr. 23/ 2001 privind organizarea şi funcţionarea  Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării. 

 

Ministrul Educaţiei şi Cercetării dispune: 

 

Art. 1. Începând cu data prezentului ordin Ministerul Educaţiei şi Cercetării extinde colaborarea 

cu Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti în ceea ce 

priveşte formarea continuă a personalului didactic, cu accent asupra personalului din mediul rural, şi a 

personalului din Centrele de Documentare şi Informare din mediu rural şi urban, realizată prin proiectul 

„Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat”, iniţiat în luna ianuarie 2000. 

 Art. 2. În judeţele pilot care au fost nominalizate în prima etapă a proiectului: Alba, Bistriţa – 

Năsăud, Botoşani, Maramureş, Sibiu şi Neamţ, pe lângă cele 11 unităţi şcolare în care s-au înfiinţat 

Centre de Documentare şi Informare, Ministerului Educaţiei şi Cercetării înfiinţează încă 18 Centre de 

Documentare şi Informare (C.D.I.), câte 3 în fiecare judeţ 

 Art. 3. În cele 7 judeţe (Constanţa, Vaslui, Buzău, Olt, Hunedoara, Bacău, Suceava), care vor fi 

cooptate în a doua etapă a proiectului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării înfiinţează încă 14 Centre de 

Documentare şi Informare (C.D.I.) câte două în fiecare judeţ. 

 Art. 4. Centrele de Documentare şi Informare se înfiinţează şi funcţionează în cadrul unităţilor 

de învăţământ, inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic din fiecare judeţ fiind centre de resurse. 

În aceste centre, Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti 

va desfăşura cu regularitate stagii de formare. 

 Art. 5. a) Ministerului Educaţiei şi Cercetării organizează şi realizează în colaborare cu 

Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti seminarii de 

formare a personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi a personalului din 

Centrele de Documentare şi Informare, conform unui grafic anunţat până la 15 februarie 2002. 

  b) Cheltuielile de formare vor fi suportate în comun după cum urmează: 

 Ministerului Educaţiei şi Cercetării  asigură transportul, cazarea şi masa  participanţilor români 

pentru stagiile care se derulează în ţară, transportul participanţilor români pentru stagiile care se 

derulează în străinătate, plata formatorilor români, multiplicarea materialelor de lucru. 

 Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti asigură 

cazarea şi masa participanţilor români pentru stagiile care se derulează în străinătate, transportul, masa şi 

plata formatorilor străini, materialele de lucru şi informative, dosarele individuale ale participanţilor 

români la stagiile de formare. 

 Art. 6. Ministerului Educaţiei şi Cercetării va elabora cadrul legal  privind 

constituirea/înfiinţarea Centrelor de Documentare şi Informare, regulamentul de organizare şi 

funcţionare, ghidul de evaluare a acestor centre, statutul documentaristului. 

 Art. 7. Direcţia Generală pentru Evaluare, Prognoze şi Dezvoltare, Direcţia Generală Educaţie 

Continuă, Formarea şi Perfecţionarea Personalului Didactic din Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 

inspectoratele şcolare şi Casele Corpului Didactic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 



  

            MINISTRU, Ecaterina Andronescu 

 Director General D. G. J. A. C., Cristina Icociu 

  

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

CABINETUL MINISTRULUI 

 

ORDIN Nr. 3328/08.03.2002 

Privind autorizarea Caselor Corpului Didactic de a înfiinţa Centre de  

Documentare şi Informare. 

 

În temeiul prevederilor art. 159 din Legea Nr. 84/1995 republicată, precum şi al prevederilor art. 32 din 

Legea Nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, în temeiul O.M.E.C. Nr. 4897/31.10.2001 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a caselor corpului didactic, în baza O.M. Nr. 

5135/22.12.1999 referitor la  colaborarea dintre Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Serviciul Francez de 

Cooperare şi Acţiune Culturală în ceea ce priveşte formarea personalului didactic din Centrele de Documentare şi 

Informare. 

Art. 1. Se autorizează Casele Corpului Didactic să înfiinţeze în mediul rural şi urban Centre de 

Documentare şi Informare. Acestea reprezintă centre de resurse pluridisciplinare care pun la dispoziţia elevilor, 

cadrelor didactice şi comunităţii, informaţii pe suporturi diferite(fond de carte, reviste, casete audio, video, CD 

ROM, calculatoare etc.), pun în practică  proiecte de animaţie culturală, desfăşoară activităţi pedagogice, precum şi 

activităţi de formare continuă pentru pentr-u personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul 

preuniversitar. 

Art. 2. Centrele de Documentare şi Informare sunt subordonate Caselor Corpului Didactic şi vor 

funcţiona  în unităţi de învăţământ în care există un minim de dotare, au spaţii corespunzătoare şi au normat prin 

statul de funcţii, post de bibliotecar. 

Art. 3. Centrele de Documentare şi Informare din mediul rural, înfiinţate ca urmare a derulării diverselor 

programe  din cadrul Proiectului de Reformă a Învăţământului Preuniversitar  cofinanţat de Guvernul României şi 

de Banca Mondială (Programul de relansare a învăţământului din mediul rural, proiectul „Educaţia pentru 

informaţie  în mediul rural defavorizat” desfăşurat în parteneriat  cu Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală 

din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti etc.) trec în subordinea Casei Corpului Didactic din judeţul respectiv. 

Art. 4. . Direcţia Generală pentru Evaluare, Prognoze şi Dezvoltare, Direcţia Generală Educaţie Continuă, 

Formarea şi Perfecţionarea Personalului Didactic din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare şi 

Casele Corpului Didactic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

MINISTRU, Ecaterina Andronescu 

 Director General D. G. J. A. C., Cristina Icociu 
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1. Organizarea spaţiului 

 
CDI trebuie să ofere elevului un spaţiu cultural bogat, funcţional, primitor şi convivial. 

La instalarea unui CDI într-o instituţie de învăţământ preuniversitar se vor avea în vedere 

următoarele aspecte: 

• identificarea resurselor umane şi  bugetare (Consiliul Judeţean, Consiliul local, 

diferiţi sponsori)  

•  identificarea spaţiului destinat viitorului CDI şi organizarea lui  în funcţie de : 

numărul de elevi şi vârsta acestora, numărul de cadre didactice, specificul instituţiei 

de învăţământ  

• alegerea mobilierului  

• dotarea minimală cu echipament audio-vizual şi informatic  

• constituirea şi organizarea fondului documentar  

• realizarea unui sistem de semnalare pertinent, clar şi atrăgător. 

Fie că este vorba despre crearea unui CDI , fie că este vorba despre reamenajarea lui, 

organizarea spaţială trebuie să ţină seama de specificul diverselor activităţi derulate aici. 

 Sunt necesare: 

• spaţiul de primire, împrumut şi informare 

• spaţiul de documentare 

• spaţiul consacrat presei 

• spaţiul de lectură. 

Alte spaţii specifice pot fi amenajate fie în interiorul CDI, fie în anumite săli-satelit: 

• spaţiul destinat activităţilor de grup 

• spaţiul audio-vizual 

• spaţiul informatic 

• spaţiul destinat orientării şcolare şi profesionale 

• spaţiul de multiplicare. 

Spaţiul de arhivare, organizat în afara CDI, poate servi depozitării fondului documentar  

vechi, rar consultat, colecţiilor speciale sau păstrării, în condiţii de securitate optimă, a 

aparaturii audio-vizuale şi a materialului informatic. 

 

Spaţiul de primire:  suficient de mare pentru a permite  integrarea materialului 

informatic, gestionarea împrumuturilor, precum şi munca obişnuită a documentaristului; biroul 

documentaristului trebuie să fie aşezat în apropierea intrării şi să ofere o bună vizibilitate a 

ansamblului CDI. 
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(foto 1: CDI –C.N. ”Mihai Eminescu” Baia Mare). 

 

Spaţiul pentru activităţile în echipă 

 

                                              (foto 2: CDI- Roman) 

 

                                          (foto 3: CDI-Şeica Mare) 

Acest spaţiu poate fi o anexă a sălii de documentare,  permiţând elevilor să lucreze pe 

grupe, sub supravegherea documentaristului sau a unui cadru didactic, fără a-şi deranja colegii.  

Un spaţiu asemănător poate fi rezervat consultării documentelor audio-vizuale. În 

afara aparaturii specifice (televizor, video, radio-casetofon, boxe, căşti, ecran de proiecţie, 

retroproiector), acest spaţiu va fi echipat  astfel încât să permită primirea unui număr minim  de 

15 elevi.  
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Spaţiul de consultare a lucrărilor documentare: este organizat de aşa manieră încât 

să-i permită utilizatorului să repereze uşor diferitele domenii, cu ajutorul margaretei 

documentarelor(Clasificarea Dewey, respectiv Clasificarea Zecimala Universala, prezentate sub 

forma unei flori care permite elevilor să repereze domeniile corespunzatoare celor 10 clase 

principale cu ajutorul unei cifre şi a unei culori: 000, respectiv 0 – Generalităţi: negru; 100, 

respectiv 1 – Filosofie: maro; 200, respectiv 2– Religie. Mitologie: roşu; 300, respectiv 3– 

Ştiinţe sociale : portocaliu; 400– Limba. Lingvistica : galben ; pentru Centrele de Documentare 

şi Informare care utilizează CZU, clasa 4 este liberă; 500, respectiv 5 – Ştiinţe naturale: verde; 

600, respectiv 6 – Ştiinţe aplicate : albastru, 700, respectiv 7 – Arta. Distracţii. Sport : roz; 800 

–Literatură, respectiv 8 – Limbi. Lingvistică. Literatura : gri; 900, respectiv 9 – Istorie. 

Geografie: alb) şi a etichetelor de semnalare afişate deasupra fiecărei etajere.  

 

 

                      

(foto 4: CDI- Tg. Lapus) 

 
Spaţiul de lectură (lucrări de ficţiune: romane, poezii, poveşti, benzi desenate…); se va 

acorda o atenţie deosebită amenajării acestui spaţiu pentru a face din el un “colţ de lectură” 

primitor şi confortabil: măsuţe, fotolii, suporturi  pentru albume, plante. 

 

 

 

 

(foto 5: CDI- C.N. ”A.Mureşanu” Bistriţa)               (foto 6: CDI- C.N.”H.C.C.” Alba Iulia)   
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  Spaţiul consacrat presei: trebuie să dispună de un mobilier special (suporturi înclinate, 

alveolare). 

 

(foto 7: CDI- C.N. “H.C.C.” Alba Iulia) 

 

Spaţiul de afişaj şi expoziţii poate fi amenajat atât în interiorul, cât şi în exteriorul CDI: 

sala profesorală, intrare în CDI, intrare în instituţie …), în funcţie de natura informaţiei şi 

publicul vizat. 

 

Spaţiul informatic trebuie echipat, în afara posturilor informatice, cu un video-

proiector şi un ecran, având în vedere faptul că polul informatic al CDI se poate dovedi 

insuficient pentru organizarea unor şedinţe de iniţiere a elevilor în utilizarea resurselor 

multimedia. Este bine ca monitoarele să fie  astfel amplasate încât să fie vizibile de la biroul 

documentaristului, mai ales dacă toate calculatoarele sunt conectate la Internet. 

 

   

 (foto8: CDI-Seica Mare)                                    (foto9: CDI-Vinţu de Jos) 
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Spaţiul pentru orientare şcolară şi profesională: trebuie să aibă suporturi speciale şi 

funcţionale, un spaţiu de afişaj al noutăţilor, informaţiilor cu privire la viaţa şcolară, concursuri, 

mese de lucru.  

 

Spaţiul pentru multiplicare,  destinat realizării de cópii ale diferitelor documente, 

dotat cu unul sau mai multe copiatoare, trebuie să fie prevăzut cu un bun sistem de ventilaţie. 

2. Echipamentul CDI 

 
Mobilierul CDI trebuie să fie diferit de cel al sălilor de clasă, agreabil, confortabil şi 

solid. 

 În afara mobilierului clasic de bibliotecă (etajere, suporturi pentru periodice, fişiere…) 

sunt necesare: mese de lucru, mese speciale pentru posturile informatice, fotolii pentru spaţiul 

lecturii de destindere, panouri de afişaj. Se recomandă ca înălţimea maximă a etajerelor pentru 

CDI să fie de l,60 – 1,80 m. În medie, pe 1 ml de raft se ordonează  55 de romane şi 17 

dicţionare sau encicopedii. Nu trebuie uitat spaţiul de extindere a colecţiilor.  

 

Echipamentul informatic presupune existenţa unui post pentru documentarist şi a mai 

multor posturi pentru elevi.  

 

Materialele decorative şi de semnalare vor fi în culori vii, informaţiile vor fi clare şi 

pertinente. 

 

O atenţie specială se va acorda iluminării, încălzirii  şi asigurării securităţii CDI. 

 

 

 

3. Fondul documentar al CDI 

 
CDI este, înainte de toate, un loc al incitării la lectură. Din acest motiv, el trebuie să 

dispună de un fond suficient de bogat şi diversificat: lucrări de ficţiune, documentare, 

dicţionare, enciclopedii, pe toate tipurile de suporturi: cărţi, periodice, suporturi electronice… 

Nu trebuie uitat că CDI nu are vocaţie patrimonială şi că fondul său este destinat prioritar 

elevilor, deci centrat pe programele şcolare. 

 

  Documentele nou intrate în fondul documentar parcurg următoarele etape ale 

circuitului documentar:  

 

• verificare calitativă şi cantitativă 

• ştampilare 

• colaţionare 

• cotare 

• evidenţa  globală şi individuală  

• catalogare 

• amplasare la raft.  

 

Toate aceste etape se desfăşoară potrivit normelor biblioteconomice în vigoare. 
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Instrumentul de bază care facilitează accesul publicului la depistarea rapidă a 

informaţiei este catalogul, fie el tradiţional, pe fişe, fie informatizat. Centrele de documentare 

şi informare pilot au fost dotate cu programul BCDI 2 Collège-Lycée care permite gestionarea 

şi prelucrarea informatizată a fondului  şi a împrumuturilor.  

În afara cataloagelor, popularizarea fondului documentar şi a activităţii CDI se 

realizează prin: 

• Expoziţii tematice 

• Panouri de afişaj 

• Liste de noutăţi 

• Revista presei 

• Bibliografii pe discipline 

• Lista noutăţilor WEB 

• Buletine informative. 
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  CDI oferă elevilor, şi mai ales celor care au nevoi speciale, structuri, resurse 

documentare şi umane care contribuie la o mai bună "inserţie" şcolară prin realizarea 

următoarelor obiective: 

➢ favorizarea/dezvoltarea gustului pentru lectură; 

➢ dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi transferabile, precum şi de metode de lucru 

diversificate; 

➢ iniţierea elevilor în domeniul utilizarea calculatorului şi a băncilor de date; 

➢ realizarea unei deschideri a şcolii către mediul socio-cultural. 

Orarul CDI, amenajarea spaţiului, bogaţia şi varietatea fondului documentar, locul 

documentaristului în cadrul echipei pedagogice influenţează în mod hotărâtor frecventarea 

Centrului de Documentare şi Informare de către elevi şi cadre didactice. 

 

 1. Utilizarea programată a CDI  presupune două tipuri de activităţi: 

• şedinţe de prezentare a CDI ca centru de resurse; aceste şedinţe se realizează 

la începutul anului şcolar, pentru toate clasele nou-intrate în unitatea şcolară şi în  

timpul anului şcolar, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea unui cadru 

didactic;  

 

• activităţi de iniţiere  în cercetarea documentară 

        Pentru a fi eficientă şi pentru a fi percepută de către elevi ca o contribuţie importantă la 

formarea lor şcolară, şi personală, cercetarea documentară trebuie: 

- să fie integrată în proiectul unităţii şcolare; 

- să fie adaptată la nivelul  de vârstă al elevilor ; 

- să fie elaborată de documentarist în parteneriat cu profesorul/profesorii; 

- să ţină cont de conţinuturile şi obiectivele diferitelor discipline. 

Documentaristul este profesorul care trebuie să-i iniţieze pe elevi în  căutarea, găsirea, 

obţinerea,  selectarea, tratarea şi utilizarea informaţiei. Codurile cărţii, ale unui periodic, 

clasificarea şi cotarea documentelor, instrumentele de reperare a informaţiei, utilizarea 

diferitelor tipuri de documente şi suporturi, utilizarea noilor tehnologii, întocmirea unei 

bibliografii, comprimarea unui text (rezumarea informaţiei), organizarea datelor (planuri, 

scheme), realizarea unui afiş, a unei expoziţii, a unei expuneri orale sau scrise, a unui dosar 

documentar pe o temă dată sunt doar câteva din numeroasele activităţi  de iniţiere în tehnicile 

de cercetare documentară. Aceste activităţi pot fi desfăşurate ca ore de curs distincte (cursuri 

opţionale), coordonate de către documentarist sau  pot constitui informaţii complementare 

pentru diferite activităţi didactice. În acest ultim caz, documentaristul lucrează în parteneriat cu 

profesorul /profesorii de disciplină. 

 Pentru toate aceste activităţi se realizează o planificare riguroasă şi se elaborează un 

dispozitiv de evaluare pertinent. Pentru fiecare secvenţă pedagogică se prevăd: obiective, 

modalităţi de desfăşurare a activităţilor, conţinuturi,  forme de evaluare. 
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2.  Utilizarea  liberă a Centrului de Documentare şi Informare 
 

 Atunci când elevii nu au cursuri, ei pot utiliza CDI: 

- pentru a împrumuta sau returna o carte; 

 -     pentru a citi ; 

- pentru a consulta şi exploata resursele documentare ale CDI-ului din curiozitate 

personală sau în vederea pregătirii unei lucrări solicitate de către un cadru didactic ; 

- pentru a consulta lucrările de referinţă - dicţionare, enciclopedii, atlase-  pe care nu 

le găsesc în biblioteca personală; 

- pentru a asculta o caseta, un disc; 

- pentru a viziona diapozitive sau casete video; 

- pentru a se informa asupra vieţii şcolii şi a  oraşului/satului în care trăiesc; 

- pentru a participa activ la viaţa Centrului de Documentare şi Informare (sugerarea 

unor achiziţii, pregătirea cărţilor  pentru împrumut şi ordonarea lor la raft, efectuarea 

unor rezumate, pregătirea unor expoziţii); 

- pentru a participa la diferite activităţi culturale organizate de CDI.  

 

3. Centrul de Documentare şi Informare şi actul de lectură 
  

Redescoperirea şi promovarea lecturii constituie o misiune fundamentală a CDI.  

Iniţiind proiecte de lectură în  colaborare cu parteneri din interiorul şi din exteriorul 

unităţii scolare, documentaristul poate: 

- crea o dinamică în jurul cărţii 

- schimba reprezentarea pe care elevii o au despre carte şi  rolul ei în societatea 

contemporană 

- determina redescoperirea gustului pentru lectură 

- promova tinerele talente 

- oferi tinerilor o  anumită deschidere culturală. 

Paleta modalităţilor de promovare a lecturii este foarte largă: 

- cluburi de lectură 

- ateliere ale tinerilor scriitori 

- expoziţii 

- activităţi ludice în jurul cărţii, albumelor, benzilor desenate 

- concursuri de lectură 

- întâlniri cu scriitori, ilustratori, editori, jurnalisti, povestitori 

- anchete şi sondaje asupra preferinţelor de lectură ale adolescenţilor 

- cenacluri literare 

- prezentări de carte. 

Fiecare CDI poate găsi şi imagina, în funcţie de  context şi de proiectele pedagogice ale 

unităţii şcolare,  cele mai convenabile şi eficiente forme de incitare la lectură. 

 

4. Rolul CDI în  comunitate 

Centrul de Documentare şi Informare reprezintă un mediator între instituţia de învăţământ 

în care funcţionează şi mediul socio-cultural înconjurător. 

Prin activitatea sa, documentaristul favorizează accesul la cultură şi informaţie, precum şi 

deschiderea  unităţii şcolare spre exterior. El este cel care se preocupă, sub autoritatea 

directorului şcolii de : 

- dezvoltarea unor parteneriate cu alte unităţi şcolare, instituţii de cultură, asociaţii 

profesionale, în scopul promovării lecturii, educaţiei pentru sănătate, respectului 

valorilor, pentru  dezvoltarea armonioasă a personalităţii, carierei şi pentru asigurarea 

securităţii personale a individului; 

- participarea la campanii regionale sau naţionale privind cartea şi actul de lectură; 
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- organizarea unor excursii, vizite, schimburi de cărţi sau de corespondenţa între elevi 

din diferite regiuni ale ţării. 

Profesorul documentarist studiază şi exploatează informaţiile din presa scrisă locală, 

regională sau  naţională,  precum şi pe cele oferite de radio şi televiziune punându-le la 

dispoziţia utilizatorilor pentru a le trezi interesul faţă de diferitele evenimente cu care este 

confruntată lumea contemporană şi a le facilita înţelegerea şi interpretarea lor. 
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         Centrul de Documentare şi Informare  

                       - fişa de identitate- 

 

 

 

 

 

 
Documentele acestui capitol nu au caracter oficial. Ele reprezintă rezultatul 

muncii comune de doi ani  a echipelor-pilot ale Proiectului bilateral româno-francez 

“Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat”. Prezenţa lor în această lucrare 

constituie o invitaţie la reflecţie şi, de ce nu, la o dezbatere natională pe tema Centrelor 

de Documentare şi Informare. 

 

Lista documentelor: 

• Misiunile CDI 

 

• Statutul documentaristului (proiect) 

 

• Fişa postului profesorului documentarist 

 

• Proiectul şcolii (etape) 

 

• Proiectul CDI în proiectul şcolii (etape) ; Proiectul CDI de la Colegiul 

Naţional « Horea, Cloşca şi Crişan » Alba Iulia (exemplu)  

• Fişa de evaluare a unui CDI 

 

• Regulament de organizare si functionare al unui C.D.I. (Centrul de 

Documentare şi Informare al Colegiului Naţional “Horea, Cloşca şi 

Crişan” din Alba Iulia) 
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MISIUNILE CENTRULUI DE 

DOCUMENTARE  ŞI  INFORMARE 

 

 

 

 
• Să asigure un fond documentar care să permită elevului construirea 

autonomă sau asistată a propriei cunoaşteri şi a propriilor deprinderi. 

 

 

• Să faciliteze învăţarea prin iniţierea elevilor în tehnicile de cercetare  

documentară. 

 

 

 

• Să furnizeze informaţii referitoare la unitatea şcolară şi relaţionarea cu 

potenţiali parteneri exteriori sistemului educativ. 

 

 

• Să incite la inovaţia pedagogică şi să stimuleze munca intelectuală. 

 

 

• Să formeze şi să dezvolte simţul civic.  

20 
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STATUTUL PROFESORULUI DOCUMENTARIST  

PROIECT 

1.     Funcţia de profesor documentarist este exercitată de: 
 

a) Cadre didactice retribuite cu normă întreagă, cu jumătate de normă, cumul, plata cu ora. 

b) Profesori documentarişti- bibliotecari retribuiţi cu normă întreagă sau cu jumătate de normă. 

c) Profesori documentarişti retribuiţi cu normă întreagă sau cu jumătate de normă. Norma 

didactică a profesorului documentarist va fi de 18 ore săptămânal repartizate după cum 

urmează: 3 ore de activităţi în colaborare cu alţi profesori, 3-5 ore pentru activităţi de iniţiere în 

cercetarea documentară a elevilor, 3 ore pentru documentare în afara şcolii, 7-9 ore de 

gestionare a fondului, de prelucrare a colecţiilor, de creare a instrumentelor de informare, de 

pregătire a activităţilor de animaţie. 

 

2.     Încadrarea personalului pentru CDI, cu normă întregă, cu jumătate de 

normă, cumul, plata cu ora se face în funcţie de normativele stabilite de 

M.E.C. 
 

Profesorul documentarist face parte din categoria personal didactic. Toate prevederile 

Legii învăţământului nr.84/1995, ale Statutului personalului didactic aprobat prin legea nr. 

128/1997 şi ale Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură-învăţământ sunt valabile 

şi în cazul profesorului documentarist. Se vor completa în mod corespunzător în Statutul 

personalului didactic articolele 5 litera "c", cu funcţia "profesor documentarist", 7- condiţii 

pentru ocuparea funcţiilor didactice punctele "d" şi "e" cu: "dacă a urmat un stagiu de formare 

în tehnicile documentare şi activităţile specifice C.D.I., cursuri universitare sau postuniversitare 

de profil" şi 107, paragraful 4 cu “profesorilor documentarişti din mediul rural, care au 

domiciliul stabil în mediul urban, li se vor deconta toate deplasările de la domiciliu la unitatea 

şcolară în care funcţionează ca profesor documentarist”. 

Încadrarea în funcţia de profesor documentarist se face prin concurs în condiţiile 

prevăzute de lege. 

3.     Profesorul documentarist are următoarele misiuni: 
 

MISIUNEA 1: ASIGURĂ PUNEREA ÎN APLICARE A UNEI PEDAGOGII 

DOCUMENTARE 
 

Profesorul documentarist asigură iniţierea şi formarea elevilor în cercetarea documentară; în 

mod progresiv de la începutul şi pânâ la sfârşitul perioadei de şcolarizare, elevul trebuie să 

devină autonom în: 

- a repera resursele C. D. I.; 

- a defini un obiectiv de cercetare şi a identifica acele cuvinte cheie care convin 

obiectivului stabilit; 

- a utiliza diferitele instrumente de căutare a informaţiei, atât cele tradiţionale, cât şi cele 

moderne; 

- a selecţiona documentele pertinente în funcţie de obiectivele urmărite; 

- a înţelege informaţiile conţinute într-un document, fie el scris, sonor sau vizual; 

- a lua notiţe şi a rezuma aceste informaţii; 

- a organiza logic informaţiile adunate pentru comunicarea lor finală într-o anumită formă 

indicată de profesor (fişă de lectură, referat, dosar, expoziţie, afiş ş.a.).  

21 



 

Activităţile de iniţiere şi formare a elevilor în cercetarea documentară se vor desfaşura în 

funcţie de posibilităţile materiale ale C.D.I. şi conform unor strategii stabilite în colaborare cu 

echipele pedagogice (plaje orare, grupuri de elevi, durata ciclului de formare); se va avea în 

vedere includerea orelor de C.D.I. în programul elevilor. 

Profesorul documentarist asigură iniţierea şi formarea echipelor pedagogice în vederea 

utilizării în mod regulat a resurselor C.D.I. şi a integrării lor în activităţile didactice curente 

pentru completarea informaţiilor oferite de manualele şcolare. Profesorul documentarist va 

mobiliza parteneri pentru realizarea obiectivelor educaţionale şi se va forma permanent în 

diferitele domenii ale activităţii sale pentru a deveni persoană-resursă în unitatea de învăţământ. 

El este cel care asigură transmiterea informaţiei venită de la toate forurile superioare (examene, 

programe, manuale), anunţă profesorii şi elevii în legătură cu organizarea diferitelor activităţi 

atât la nivelul şcolii, cât şi al comunităţii locale, face cunoscute rezultatele obţinute de elevii 

şcolii la nivelul comunităţii locale prin organizarea de expoziţii, simpozioane etc. 

Profesorul documentarist este asociat activităţii echipelor pedagogice în mod special la 

punerea în practică a unor proiecte transdisciplinare. Prin organizarea şi viaţa sa internă, CDI 

trebuie să reprezinte un mod de întâlnire a diferiţilor membri ai comunităţii şcolare, al 

schimbului de idei, un spaţiu pe care elevii să-1 frecventeze fie pentru a se documenta, fie 

pentru a se destinde. Fondul documentar va fi bogat şi diversificat spre a putea răspunde 

nevoilor de informare şi curiozităţii utilizatorilor. 

Pentru a veni în ajutorul elevilor care întâmpină dificultăţi de învăţare, profesorul 

documentarist organizează în colaborare cu profesorii de specialitate activităţi de recuperare 

adaptate problemelor pe care cadrul didactic le-a întâmpinat. Se va avea în vedere punerea la 

dispoziţia elevilor a documentaţiei şi a instrumentelelor necesare realizării activităţilor 

individuale sau colective, organizarea de vizite şi întâlniri cu diferite personalităţi, elaborarea 

unor dosare documentare, pregătirea unor expoziţii. 

Profesorul documentarist poate participa, cu titlul consultativ, la reuniunile consiliului de 

administratie al instituţiei şcolare atunci când pe ordinea de zi figurează subiecte care vizează 

CDI (repartizarea bugetului, amenajarea CDI, proiecte pedagogice care implică CDI etc.) 

MISIUNEA 2: FAVORIZEAZĂ ACCESUL LA CULTURĂ ŞI INFORMAŢIE 
 

Profesorul documentarist favorizează prin activitatea sa accesul la cultură şi informaţie, 

precum şi deschiderea instutuţiei şcolare spre exterior. 

Sub autoritatea directorului, instituţiei profesorul documentarist poate iniţia anumite acţiuni 

de promovare a instituţiei şcolare pe plan local, regional, naţional şi chiar internaţional. 

El stabileşte contacte cu alte instituţii, precum şi cu părinţii elevilor în vederea unui schimb 

de informaţii şi de experienţă, pentru realizarea unor proiecte comune şi a unor reţele de 

parteneri. 

Profesorul documentarist studiază şi exploatează informaţiile din presa scrisă locală sau 

regională, din radio şi televiziune şi le pune la dispoziţia utilizatorilor pentru a le trezi interesul 

şi a le facilita înţelegerea şi interpretarea faptelor, evenimentelor şi problemelor. Caută cât mai 

multe informaţii culturale, economice, tehnologice, profesionale, de divertisment din zonă şi le 

oferă elevilor şi cadrelor didactice. 

 

MISIUNEA 3: GESTIONEAZĂ RESURSELE DOCUMENTARE 
 

Profesorul documentarist este gestionarul CDI. În această calitate el: 

- asigură completarea judicioasă a fondului documentar (achiziţii, abonamente, donaţii, 

schimb, transfer) în conformitate cu programele şcolare şi nevoile de lectură ale 
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utilizatorilor; 

- ţine la zi documentele de evidenţă a fondurilor de publicaţii şi a activităţilor CDI şi 

asigură instrumentele de informare necesare orientării în colecţiile CDI; 

- asigură împrumutul publicaţiilor la domiciliu şi consultarea lor la sala de lectură, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului CDI şi urmăreşte restituirea la timp a 

documentelor împrumutate; 

- verifică periodic fondurile de publicaţii şi ia măsuri de recondiţionare şi legare a cărţilor 

sau, după caz, propune casarea publicaţiilor, aparatelor şi echipamentelor perimate din 

punct de vedere fizic sau ştiinţific; 

- asigură păstrarea şi securitatea fondurilor de publicaţii cu respectarea condiţiilor de 

răspundere gestionară prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- organizează colecţiile CDI potrivit normelor biblioteconomice; 

- foloseşte în toate lucrările legate de tehnica documentară şi de activitatea cu cititorii 

reglementările în vigoare, fiind obligat să ia cunoştinţă de acestea şi să le aplice; 

- organizează acţiuni de popularizare a colecţiilor CDI. 

MISIUNEA 4: ASIGURĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CDI 
 

Profesorul documentarist asigură organizarea şi funcţionarea CDI astfel încât acesta să 

fie un loc privilegiat în instituţia de învăţământ, un pol al vieţii educative şi al inovaţiei 

pedagogice, având drept obiective: 

- creşterea responsabilităţii elevilor în activitatea de dobândire a cunoştinţelor, mai ales 

prin muncă independentă; 

- familiarizarea elevilor cu tehnicile de lucru specifice muncii de documentere şi muncii 

în echipă; 

- schimbarea relaţiei pedagogice profesor-elev; 

- deschiderea învăţământului către viaţa reală, lumea modernă, europeană; 

- dezvoltarea spiritului de iniţiativă al elevilor; 

- realizarea unei alte ambianţe de studiu, deschisă, diferită de cea oferită de clasa 

tradiţională. 

Profesorul documentarist este cel care concepe proiectul CDI şi Regulamentul intern de 

organizare şi funcţionare al CDI în conformitate cu proiectul unităţii şcolare şi Regulamentul de 

ordine interioară al acesteia; propune orarul de funcţionare al CDI, realizează planningul 

activităţilor derulate în CDI, redactează raportul de activitate anual precum şi situaţiile statistice 

ale CDI. 

 

4.  Numirea, transferarea şi eliberarea din funcţie a profesorului 

documentarist se fac, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către directorul unităţii 

şcolare care are personalitate juridică şi de către inspectorul şcolar sau de către instituţia 

coordonatoare în subordinea căreia se află unitatea şcolară care nu are personalitate juridică. 

 

5.    Formarea continuă a profesorilor documentarişti se realizează prin studiu 

individual, cursuri de perfecţionare, consfătuiri, schimburi de experienţă, organizate în cadrul 

CCD de către inspectoratele şcolare sau universităţi. Profesorii implicaţi în faza de pilotare a 

proiectului "EDUCAŢIE PENTRU INFORMAŢIE ÎN MEDIUL RURAL DEFAVORIZAT. COMPONENTA 

IMPLEMENTAREA CENTRELOR DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE ŞI FORMAREA 

DOCUMENTARIŞTILOR”, vor fi implicaţi pe măsura extinderii proiectului, în formarea 

personalului pentru viitoarele CDI. În acest scop, MEC şi inspectoratele şcolare prevăd anual în 

buget sumele necesare acestor acţiuni. 
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6.   Inspectoratele şcolare şi directorii unităţilor de învâţământ urmăresc 

participarea profesorilor documentarişti la acţiunile de instruire şi perfecţionare prevăzute la 

articolul 5 din prezentul statut, răspunderea acestora fiind acceeaşi ca şi în cazul perfecţionării 

cadrelor didactice. Până la instituţionalizarea funcţiei didactice de profesor documentarist 

cadrele didactice implicate în acţiunea de implementare a CDI vor putea susţine examenele de 

definitivat şi respectiv gradul II şi I în specialitatea dobândită prin diplomă. 

Prezentul proiect de statut a fost elaborat pe baza propunerilor  judeţelor pilot: Alba, 

Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Maramureş şi Sibiu.  

ALBA IULIA, 25 mai 2001 
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FIŞA POSTULUI PENTRU PROFESORUL DOCUMENTARIST 

 

SPECIALITATEA: 

POSTUL PE CARE ÎL OCUPĂ: 

COMPARTIMENTUL: 

ÎNCADRARE: 

 

CERINŢE SPECIFICE POSTULUI: 

Studii superioare 

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională 

Perfecţionare profesională continuă 

 

NORMA DIDACTICĂ 

18 ore săptămânal 

repartizate după cum 

urmează 

3 ore activitaţi în colaborare cu alţi profesori 

3-5 ore pentru activităţi de iniţiere în cercetarea 

documentară a elevilor 

3 ore pentru documentare în afara şcolii 

7-9 ore de gestionare a fondului documentar, de 

prelucrare a colecţiilor, de creare de dosare 

documentare, de transfer al informaţiei, de 

pregătire a activităţilor de animaţie 
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NR. 

CRT. 
UNITATEA DE COMPETENŢĂ INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

1. 

Asigurarea punerii în aplicare a 

unei pedagogii documentare 

Asigură iniţierea elevilor în cercetarea 

documentară 

• Să identifice componentele 

documntare pe care elevul trebuie să 

le dobândească, în concordanţă cu 

cerinţele programei şcolare 

• Să cunoască diferite metode de 

învăţare şi să promoveze metode de 

predare inovatoare 

• Să construiască secvenţe pedagogice 

adaptate particularităţilor de vârstă 

şi intelectuale ale elevilor. 

• Să lucreze în echipe pedagogice. 

• Să realizeze întâlniri cu personalităţi 

din diferite domenii de activitate 

 

 

Facilitează elevilor dobândirea 

tehnicilor şi metodelor de lucru 

autonome 

• Să exploateze resursele CDI 

• Să utilizeze instrumentele 

tradiţionale şi moderne de căutare a 

informaţiei 

• Să selecţioneze documentele 

pertinente cercetării propuse de 

diferitele echipe pedagogice 

• Să înţeleagă, să rezume şi să 

organizeze logic informaţia. 

• Să stăpânească tehnicile de evaluare 

moderne şi tradiţionale 

2. 
Favorizeză accesul la cultură şi la 

civilizaţie 

Iniţiază acţiuni de promovare a 

instituţiei şcolare pe plan local, 

regional, naţional şi internaţional. 

• Să conceapă instrumente de 

promovare a instituţiei şcolare 
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Stabileşte relaţii cu alte instituţii, cu 

părinţii şi cu mass-media 

• Să creeze reţele de parteneri 

• Să realizeze proiecte comune cu 

instituţiile vizate. 

Pregăteşte dosare tematice cu scop 

informaţional, pentru elevi şi cadre 

didactice 

• Să culeagă informaţii culturale, 

economice, tehnice, profesionale, de 

divertisment. 

Asigură accesul necondiţionat la 

informaţie 

• Să organizeze acţiuni de promovare 

a informaţiei 

• Să facă din CDI un loc de cultură şi 

civilizaţie 

• Să dezvolte capacitatea de integrare 

a elevilor în grupuri diferite, în 

scopul utilizării contextuale a 

informaţiei. 

• Să dezvolte competenţe funcţionale 

esenţiale pentru reuşita elevilor 

(comunicare, gândire critică, luarea 

deciziilor) 

3. 

Gestionarea resurselor 

documentare pluridisciplinare şi 

multimedia 

Face propuneri pentru completarea 

judicioasă a fondului documentar 
• Să identifice sursele documentare 

necesare parcurgerii programelor 

şcolare corespunzătoare 

disciplinelor din planul de 

învăţământ. 

• Să identifice nevoile de lectură a 

utilizatorilor CDI 

• Să îmbogăţească fondul de periodice 

prin selectarea lor judicioasă, 

asigurând continuitatea 

abonamentelor şi actualizarea lor 
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Promovează politica documentară a 

unităţii şcolare 

• Să cunoască informatica 

documentară 

• Să constituie baza de date 

documentare 

• Să se integreze CDI în reţele 

documentare şi să devină persoană 

resursă 

• Să asigure împrumutul/restituirea 

publicaţiilor la domiciliu şi 

consulatarea lor în sala de lectură. 

• Să redirecţioneze fondul 

documentar, să facă propuneri de 

casare. 

• Să asigure păstrarea şi securitatea 

fondului de publicaţii respectând 

condiţiile de răspundere gestionară 

legală. 

• Să popularizeze fondul documentar 

şi colecţiile CDI din şcoală 

4. 

Asigurarea organizării şi 

funcţionării CDI 

Elabolarea ROI al CDI ca parte 

integrantă din ROI al  unităţii şcolare 
 

Organizarea spaţiului • Să propună amenajări funcţionale 

corelate cu finalitatea pedagogică a 

ciclurilor de învăţamânt 
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Definirea priorităţilor în cadrul 

activităţilor derulate în CDI 

• Să conceapă proiectul CDI în raport 

cu proiectul unităţii şcolare 

• Să propună un planning al 

activităţilor din CDI ca parte 

componentă a planului managerial al 

unităţii şcolare 

• Să redacteze un raport de activitate 

al CDI, parte componentă a 

raportului privind starea 

învăţământului în unitatea şcolară. 

 

           ALBA IULIA 

           25 MAI 2001 
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PROIECTAREA MANAGERIALĂ LA NIVELUL UNITĂŢII 

DE   ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

 

 

 

 

 

 
• Planul de dezvoltare instituţională pe termen lung (3-4 ani sau mai mult) 

• Planul managerial anual 

• Programul managerial semestrial, procese-verbale, diferite rapoarte ( pe 

termen scurt) 

 

 

• Proiectul şcolii şi Planul managerial reprezintă o colecţie de activităţi 

legate între ele care au finalităţi şi rezultate. 

 

 

• Pentru a elabora un proiect al şcolii realizabil,operaţional, viabil, adecvat 

instituţiei şcolare  este nevoie să ştim: 

                 

 UNDE SUNTEM? (DIAGNOZA) 

 

                      

  CUM AJUNGEM? (prin proiectarea, planificarea concretă a acţiunilor; 

prin stabilitea paşilor concreţi ). 

 

       UNDE AJUNGEM? (PROGNOZĂ, MONITORIZARE)  
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PROIECTUL ŞCOLII  (PLANUL PE TEMEN LUNG) 

 

 

Paşii de urmat: 
 

      - numirea managerului de proiect(directorul) 

      - identificarea membrilor echipei de proiect 

      - identificarea surselor de finanţare 

      - elaborarea proiectului - scurtă introducere în care se  

   precizează unde suntem 

      - Ce speră să ajungă organizaţia? 

      - Cum a fost alcătuit planul? 

      - Cum se va face evaluarea? 

 
                              În continuare se vor preciza: 

 
1. Viziunea - imaginea ideală a ceea ce se doreşte să   

                   se facă, să se realizeze.                              

2. Misiunea ( ţinte de atins)-ceea ce îşi propune    organizaţia pentru 

realizarea viziunii. 

3. Fixarea obiectivelor care duc la atingerea ţintelor    propuse. 

4. Resurse (umane, materiale). 

5. Fixarea responsabilităţilor, a termenelor la nivelul echipei. 

6. Indicatori de performanţă(rezultete observabile, măsurabile). 

7. Evaluare/ revizuire. 
 G   
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PROIECTUL ŞCOLII (exemplu) 

 

 

• VIZIUNEA –-realizarea unui grup socio-profesional caracterizat prin 

excelenţă. 

 

• MISIUNEA- (Ţinte de atins )  -programul şcolii de dimineaţa 

                                                             -dezvoltarea bazei materiale 

                                    -formarea unui corp profesoral de  

    calitate                     

-formare axată pe dezvoltarea personală a 

 educabilului          

-asigurarea unui mediu stimulativ creativ 

    -curriculum armonios, de calitate 

    -promovarea excelenţei, competenţei 

-dezvoltarea parteneriatelor în educaţie 

-ieşirea din sistem să fie compatibilă cu  

 intrarea   

                                    -identificarea grupurilor de interes 

 

• OBIECTIVE GENERALE (care decurg din ţinte, din misiuni): 

                              -formarea deprinderilor de investigare 

                              -dezvoltarea personalităţii elevilor 

                              -dezvoltarea capacităţii de cunoaştere 

                              -cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor 

                              -dobîndirea autonomiei în învăţare a educabilului. 

 

• RESURSE: umane     - corp profesoral competent,capabil de coautorat în 

         educaţie, tutoratul pedagogic 

                               materiale - dezvoltarea unei baze materiale moderne, care să  

                                                  faciliteze învăţarea. 

                                              

 

• PRECIZAREA responsabilităţilor, termenelor (pe an şcolar, 

semestrial, lunar ş.a.) 

 

• INDICATORI DE PERFORMANŢĂ (CRITERII DE REUŞITĂ) 

 

• EVALUARE/MONITORIZARE. 
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PLANUL MANAGERIAL 

(PE AN ŞCOLAR) 

 

 

 

 

• MISIUNE (ţinte de atins): 

• să ajutăm elevii să treacă de la tradiţie la inovaţie 

• să formăm capacităţile de bază prin care elevii să se integreze în grup 

• să oferim libertate elevului pentru a se forma, a alege 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

 

• OG1. Organizarea activităţii. 

• OG2. Planificarea activităţii. 

• OG3. Evaluarea corectă (parţială şi finală) a activităţii fiecărui compartiment din 

cadrul organizaţiei, a fiecărui angajat. 

• OG4. Asigurarea relaţiei şcolii (organizaţiei) cu ISJ, CCD, CJAP, Comitelul de 

părinţi, Consiliul elevilor, comunitatea locală. 

• OG5. Formarea şi reformarea resurselor umane la nivelul organizaţiei. 

• OG6. Realizarea unei activităţi de calitate în predarea-însuşirea cunoştinţelor la toate 

disciplinele de învăţământ. 

• OG7. Realizarea unui climat moral optim în întreaga activitate din şcoală (ethos 

pozitiv). 

• OG8. Gestionarea fondurilor, păstrarea, întreţinerea şi dezvoltarea bazei didactico-

materiale din şcoală. 

• OG9. Relaţiile cu comunitatea locală: deschiderea spre comunitatea regională, 

naţională, internaţională. 

 

 

 

      Pentru fiecare obiectiv general se va detalia sub forma tabelului propus de mai jos: 

 

Obiectivul 

derivat 
Conţinutul 

Etape Indicatori de 

performanţă 
Responsabilităţi 

Evaluare / 

revizuire 
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PROIECTUL CDI-PARTE INTEGRANTĂ A PROIECTULUI ŞCOLAR 

 

 

 

 

• Pentru realizarea proiectului şcolii este nevoie de identificarea tuturor aspectelor 

care dau personalitate şi specificitate unei organizaţii. În acest sens, directorul 

şcolii nu poate elabora un proiect al şcolii pe termen lung, mediu şi scurt, fără a 

avea informaţii din toate compartimentele pe care le are în subordine. 

 

 

 

• Un compartiment vital pentru dezvoltarea organizaţiei este CDI/BIBLIOTECĂ. 

Profesorul documentarist este membru în echipa de proiect a şcolii, proiectează şi 

planifică viaţa CDI. 

 

 

 

• Proiectul CDI respectă viziunea şcolii şi dă viaţă ţintelor propuse în proiectul 

şcolii prin obiectivele sale generale: 

 

 

 

• OG1. Gestionarea resurselor documentare 

• OG2. Organizarea şi funcţionarea CDI 

• OG3. Asigurarea punerii în practică a unei politici documentare 

• OG4. Accesul la cultură şi civilizaţie 

 

 

Fiecărui obiectiv general i se vor preciza criteriile de reuşită (indicatorii de performanţă) 

şi va fi detaliat astfel: 

 

 

Obiective 

derivate 

Conţinutul 

activităţilor 
Etape Responsabilităţi 

Evaluare 

revizuire 
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PROIECTUL CDI ÎN PROIECTUL ŞCOLII 
 

 

Pentru fiecare obiectiv general / domeniu se vor formula obiective derivate: 

 

 

OG1. GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

Completarea fondului documentar 

Completarea documentelor de gestiune 

Elaborarea comenzilor de carte şi periodice în funcţie de bugetul aprobat în consiliul de 

administraţie şi validat în consiliul profesoral 

 

OG2. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CDI 

Elaborarea ROI şi a planificării activităţilor în CDI 

Amenajarea / reamenajarea spaţiului CDI 

Organizarea colecţiilor 

 

OG3. ASIGURAREA PUNERII ÎN PRACTICĂ A UNEI POLITICI DECUMENTARE 

Iniţierea în cercetare documentară 

Derularea unor activităţi vizând dobândirea autonomiei în învăţare 

Dezvoltarea unor proiecte care să incite şi să motiveze pentru lectură 

Activităţi de aprofundare a cunoştinţelor sau de recuperare pentru elevii aflaţi în dificultate 

Antrenarea CDI în formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar 

Realizarea unor activităţi privind orientarea şcolară şi profesională 

 

OG4. ACCESUL LA CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE 

Promovarea fondului documentar 

Dezvoltarea de parteneriate (locale, regionale, naţionale, europene) 

Promovarea instituţiei 

Organizarea de expoziţii, simpozioane 
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COLEGIUL NATIONAL “HOREA, CLOSCA SI CRISAN”                                                                                           Propunere Ghid CDI                                         ALBA 
IULIA  

  
PROIECT PEDAGOGIC C.D.I. An şcolar 2002-2003  

  
OBIECTIVE GENERALE  

OBIECTIVE SPECIFICE 
(DERIVATE)  

  
ACTIVITĂŢI  

  
DATA/ETAPE  

  
RESPONSABILI  

EVALUARE/ 
REVIZUIRE  

OG1: GESTIONAREA        
RESURSELOR  
DOCUMENTARE  

OS 1.1 să se efectueze 
activităţile 
biblioteconomice necesare 
completării colecţiilor CDI 
OS 1.2 să se realizeze 
evidenţa gestionară a 
fondului documentar  

 elaborarea comenzilor de 
carte şi  
periodice în funcţie de bugetul 
aprobat de CA şi validat de CP  
  

 completarea fondului 
documentar  
prin achiziţii, donaţii, 
abonamente, transfer, schimb 
între CDI  evidenţa globală şi 
individuală a  
fondului documentar (registrul 
de inventar, registrul de mişcare 
a fondurilor, fişele de evidenţă 
preliminară a periodicelor) 

 cotarea publicaţiilor  

Permanent  Bibliotecar  

Statistica de 
bibliotecă  

  
Verificări 

periodice ale 
fondului  

OG2:  ORGANIZAREA  ŞI 
FUNCŢIONAREA   CDI       

OS 2.1 să se elaboreze ROI 
al CDI şi plannigul 
activităţilor pedagogice 
OS 2.2 să se amenajeze /  
reamenajeze spaţiul CDI  

  
 redactarea ROI  

întocmirea planningului  
activităţilor pedagogice şi culturale în 
elaborare cu echipa pedagogică  

  
Septembrie  

  
  
  

  
Documentarişti  

Bibliotecari  
  
  

  
  
  

Sondaje /  
Chestionare în 



 

  
  
OS 2.3 să se organizeze  
colecţiile  
  
  
OS 2.4 să se prelucreze  

  
 (re) amenajarea spaţiilor 

specifice  selectarea fondului 
de   
documentare şi informare în sala cu 
acces liber  la raft  

  
Până la 31 oct.  

  
  
  

  
Bibliotecari  

Documentarişti  
  
  

rândul  
utilizatorilor  

  
  

Sondaje  
  
    

 integrarea în circuitul 
documentar  

  
  

  
  

 

 fondul documentar  
  
OS 2.5 să se realizeze 
completarea ritmică a 
cataloagelor (alfabetic, 
sistematic, al colecţiilor 
speciale)   
OS 2.6 să se realizeze 
completarea bazei de date a 
CDI (programul documentar 
-BCDI 2 Collège-Lycée < sau 
alte soft-uri documentare>).  
  
  
  
OS 2.7 să se asigure 
comunicarea colecţiilor şi 
evaluarea activităţilor CDI  

a noilor documente : cotare, 
cataloage, clasificare, indexare, 
aşezare la raft.  
  

 integrarea noilor  fişe în  
cataloagele tradiţionale  
  
  

 înregistrarea publicaţiilor 
curente  
şi prelucrare completă  
  

Permanent  
  
  
  

Permanent  
  
  
  
  
  

Permanent   
(12-14 ore 

săptămânal  
  
  

Bibliotecar  
  
  
  

Bibliotecar  
  
  

Documentarişti  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Statistica lunară 
a înregistrărilor  

  
  
  
  
  

Statistica 
împrumuturilor  

Comportamentul 
utilizatorilor  

Statistica 
activităţilor   

CDI  

 completarea retrospectivă a 
bazei  
de date (cu datele  minime necesare 
identificării documentului : autor, 
titlu, editură, an de  apariţie, limbă, 
cotă, nr. de inventar)  

  
  

Documentarişti  
Bibliotecari  

  

  
 împrumutul publicaţiilor (la  

domiciliu şi în regim  de sală de 
lectură)  
  

  
  

Permanent  
  
  

  
  
  

Bibliotecar  
  



 

  
 evidenţa şi evaluarea 

activităţii CDI  

  
Permanent  

  

  
Bibliotecari  

Documentarişti  

OG3:  ASIGURAREA  
PUNERII  ÎN PRACTICĂ A  
UNEI POLITICI  
DOCUMENTARE  
  

OS 3.1 să iniţieze elevii în 
cercetarea documentară.  
  
  
  

 organizarea unor activităţi de  
iniţiere în cercetarea documentară în 
parteneriat (documentarist-cadre 
didactice)  
  

  
Permanent  
(2h / săpt.)  

  
  

  
Documentarist   
Cadre didactice  

  
  

  
Evaluare 

disciplinară şi  
documentară  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 derularea în CDI a activităţilor  
pedagogice ale cursului “ Iniţiere în 
cercetarea documentară” (CDŞ :  
clasele a-VI-a)  

  
Permanent  
(2h / săpt.)  

  

  
Documentarist  

  
  

Evaluare 
disciplinară şi  
documentară  

  

OS 3.2 să organizeze 
activităţi de popularizare a  
fondului CDI şi de  
promovare a lecturii  
  
  
  
  
  
  
  
  
OS 3.3 să organizeze, în 
colaborare cu echipa 
pedagogică, activităţi de 
aprofundare a cunoştinţelor 
sau de recuperare a elevilor 
în dificultate.  

 “Anotimpurile literaturii” :  
evocarea unor mari scriitori  ( con- 
cursuri de lectură, expoziţii 
tematice, vizionări, videoproiecţii, 
lectură publică,  etc)  
derularea proiectului de lectură 
“Dreptul la celebritate sau (re) 
descoperirea unui scriitor: Iustin 
Panţa” ( cu 4 ateliere: atelier de 
traduceri, atelier foto, atelier de 
artă plastică, atelier de artă 
teatrală)  
  

 şedinţe VIFAX  
 cursuri de pregătire pentru 

CODALF colaborare la punerea în 
practică a activităţilor de recuperare a 
elevilor în dificultate.  
  

  
lunar  

  
  
  

06-noiembrie  
2002-  

26-septembrie  
2003  

  
  
  
  

Permanent  
  
  
  
  

  
Documentarişti  

Bibliotecari  
  

Echipa 
pedagogică  

  
Parteneri externi  

  
  
  
  
  

Documentarişti  
Bibliotecari  

Echipa 
pedagogică   

  

  
  

Sondaje   
  
  

Evaluare 
documentară  

  
  
  
  
  
  

Evaluare 
disciplinară şi  
documentară  

  
  



 

OS 3.4 să sprijine formarea 
personalului didactic şi 
didactic auxiliar  
  
  

 consiliere şi sprijin pentru  
suplinitori necalificaţi de lb. franceză 
cuprinşi în programul de 
perfecţionare în cadrul proiectului 
“Educaţia pentru informaţie în 
mediul rural defavorizat”  

  
Permanent  

  
  
  

Permanent  

Documentarişti  
Bibliotecari  

Echipa 
pedagogică  

  
Documentarişti  

Bilanţul acţiunii 
de tutorat  

  
Bilanţul 

activităţilor CDI   
  

   oferirea de informaţii, documente,  
referinţe bibliografice  
  

  Bibliotecari 
Metodişti  

Sondaje  
  

OG4:  Accesul la cultură şi 
civilizaţie   

OS 4.1 să promoveze  
instituţia la nivel local/ 
regional/ naţional- european  

 organizarea de simpozioane,  
colocvii, mese rotunde  
  

  
  
  
  
  

Permanent  
  
  
  

  
  

Documentarişti  
Bibliotecari  

Echipa pedagogică  
Parteneri externi  

  
  

  
  

Bilanţul 
activităţilor  
(proiectelor)  

  
  

OS 4.2 să promoveze fondul 
documentar  
  

 organizarea de lansări de cărţi,  
expoziţii, prezentări de colecţii, 
concursuri şcolare între licee.  

OS 4.3 să dezvolte 
parteneriate (locale/ 
regionale/ naţionale 
europene)  

 dezvoltarea unor parteneriate,  
schimburi şcolare, schimburi de 
corespondenţă, excursii, vizite.  

  
  

DOCUMENTARIST,  
  

Prof. Georgeta Bădău  
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PROPUNERE DE PROIECT PENTRU PROIECTUL ŞCOLII /PROIECTUL CDI 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2002-2003 

 

• DISCIPLINA : LIMBA FRANCEZĂ 

• DURATA :    UN AN ŞCOLAR 

• NR. DE ORE PE LUNĂ: 2 ORE ( O ORĂ LA DOUĂ SĂPTĂMÂNI) 

• CLASA a X-a G 

• TITLUL PROIECTULUI:  VIFAX  

 

                                            

                                           FIŞA DE ACTIVITATE 

 
 

• DEFINIREA PROIECTULUI: metoda constă în vizionarea de  casete video înregistrate 

conform grilei propuse de echipa pedagogică de la universitatea U2 din Bordeaux, care 

surprind aspecte ale vieţii cotidiene din spaţiul francofon. Elevii vor învăţa să folosească 

aparatul video, tv, internetul, vor desfăşura activităţi pe grupe sau individuale 

 

• OBIECTIVE:  - ameliorararea exprimării orale în limba franceză 

                               -  interpretarea corectă a unui document autentic 

                               - înţelegerea unor aspecte de civilizaţie franceză contemporană 

   - cunoaşterea modului de operare  a  T.I.C.şi folosirea internetului 

 

• MODALITĂŢI DE REALIZARE: - folosind aparatura din dotarea CDI profesorul şi 

documentaristul vor înregistra secvenţele propuse; se vor fotocopia fişele de lucru pe care 

elevii vor lucra în timpul activităţilor; se va realiza un fond vifax care va putea fi consultat 

şi în afara orelor de curs, pentru ca elevii să  poată pregăti temele şi referatele propuse la 

sfărşitul activităţii vifax.  

 

 

 

• FINALITATE : realizarea unui portofoliu pe teme de civilizaţie francofonă. 

 

 

 

 

 

PROPUNĂTORI:      prof. Rodica Andronescu 

DOCUMENTARIST prof. Georgeta Bădău 

BIBLIOTECAR         prof. Stela Curta 
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PROPUNERE DE PROIECT PENTRU PROIECTUL ŞCOLII /PROIECTUL CDI 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2002-2003 

 

DISCIPLINA: Matematică 

TITLUL PROIECTULUI : „ Gazeta matematică şi concursurile şcolare” 

 

DURATA PROIECTULUI ( an şcolar/ semestru ): un semestru 

NR. DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ/LUNĂ  : 4  ore/lună 

 

 

                                     FIŞA DE ACTIVITATE 

 
DEFINIREA PROIECTULUI (rezumaţi în două trei fraze în ce va consta proiectul) 

 

Proiectul presupune selectarea unor probleme din revista „Gazeta matematică”, 

rezolvarea lor şi crearea unei baze de date utile elevilor care se pregătesc pentru  

olimpiada de matematică. 

 

OBIECTIVE ( PEDAGOGICE, EDUCATIVE, CULTURALE): 

- formarea deprinderilor de a generaliza sau particulariza anumite exerciţii 

- formarea deprinderilor de muncă intelectuală 

- familiarizarea elevilor cu fondul de periodice al CDI 

- cunoaşterea de către elevi a codurilor unei publicaţii periodice 
 

MODALITĂŢI DE REALIZARE: 

Elevii vor fi familiarizaţi cu fondul de periodice al CDI/ bibliotecii municipale şi  cu utilizarea 

instrumentelor de consultare a colecţiilor de periodice (în particular colecţia „Gazeta 

matematică”).  Se vor întocmi fişe cu probleme rezolvate şi se vor înregistra aceste documente 

în baza de date a CDI. 

   

FINALITATE:   

 

Realizarea unui portofoliu cu probleme din „Gazeta matematică” şi a unei baze de date 

utile pentru toţi elevii care se pregătesc pentru concursurile şcolare. 

 

 

 

 

PROFESOR DE DISCIPLINĂ:  Gheorghe Palanciuc 

DOCUMENTARISRT / BIBLIOTECAR:  Georgeta Bădău 
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PROPUNERE DE PROIECT PENTRU PROIECTUL ŞCOLII /PROIECTUL CDI 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2002-2003 

 

DISCIPLINA: Geografie 

TITLUL PROIECTULUI : „Marile aglomeraţii urbane ale lumii” 

 

DURATA PROIECTULUI ( an şcolar/ semestru ): un semestru 

NR. DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ/LUNĂ  : 4  ore/săptămână 

 

 

                                     FIŞA DE ACTIVITATE 

 
DEFINIREA PROIECTULUI (rezumaţi în două trei fraze în ce va consta proiectul) 

Proiectul presupune culegerea şi selectarea de informaţii, din surse diverse, despre 

concentrările mari de populaţie pe continente, stabilirea cauzelor ce determină aceste 

concentrări şi identificarea consecinţelor acestui fenomen. 

 

OBIECTIVE ( PEDAGOGICE, EDUCATIVE, CULTURALE): 

- cunoaşterea specificului etno-cultural şi economic al diferitelor popoare 

- iniţierea elevilor în tehnica întocmirii unui dosar documentar 

- familiarizarea elevilor cu citirea şi interpretarea unor date statistice 
 

MODALITĂŢI DE REALIZARE: 

Elevii vor redacta planul dosarului documentar, vor selecţiona documentele, vor întocmi 

rezumate şi fişe bibliografice pentru fiecare document/fragment selecţionat, precum şi grafice 

privind evoluţia numerică a populaţiei. Profesorul de geografie şi documentaristul vor redacta 

nota de sinteză a  dosarului documentar.  

 

FINALITATE:  Realizarea unui dosar documentar cu tema „Marile aglomeraţii urbane ale 

lumii”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR DE DISCIPLINĂ:  Melania Hanciu 

DOCUMENTARIST / BIBLIOTECAR : Sorina Nagy 

 

 

 

 

 

 
 

 

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
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TITLUL ROMANUL 

DURATA SEMESTRUL II, AN ŞCOLAR 2002/2003 

NUMĂR ORE 2 ORE/ LUNĂ  = 10 ORE 

CLASA X  F   FILOLOGIE,  BILINGV ENGLEZĂ 
 

 

FIŞA DE ACTIVITATE 
 

 

DEFINIREA PROIECTULUI 
 

Metoda constă în extragerea informaţiei din texte literare şi non literare 

pentru relizarea de dosare tematice la fiecare tip de roman ( tradiţional, modern, 

obiectiv, subiectiv, postmodern). 
 

OBIECTIVE 
 

1. Cunoaşterea tehnicii de de întocmire a unui dosar tematic 

2. Dezvoltarea capacităţii de documentare, organizare, argumentare şi gândire critică în scopul 

recunoaşterii şi analizei principalelor componente de ordin structural specifice textului narativ 

3. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi producerea mesajului 

4. Argumentarea în scris a propriilor opinii asupra textului literar 

5. Folosirea adecvată a unor forme de exprimare orală în diferite contexte de comunicare. 

 

MODALITĂŢI DE REALIZARE 
1. Folosind resursele CDI,  profesorul şi documentaristul vor pune la dispoziţia elevilor sursele de 

informare necesare (opere literare, opere critice, CD-ROM, dicţionare, albume, fotografii, reviste). 

2. Clasa va fi împărţită în 5 grupe, fiecare grupă participând la iniţierea în cercetarea documentară pentru : 

❑ studiul operei propuse,  identificând trăsăturile tipului de roman 

❑ studiul epocii în care s-a desfăşurat acţiunea romanului în vederea realizării dramatizării unei 

secvenţe narative 

❑ realizarea coperţilor romanului. 

 

FINALITATE 
 

1. Realizarea a 5 dosare tematice, câte unul pentru fiecare roman 

2. La sfârşitul proiectului, fiecare grupă îşi va prezenta dosarul tematic realizat,  într-o sesiune de 

comunicări 

3. Interpretarea de către fiecare grupă a secvenţei dramatizate. 

 

 

PROPUNĂTOR 

DISCIPLINA  

PROF.  MIOARA CERBU 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
DOCUMENTARIST PROF.  GEORGETA BĂDĂU 

BIBLIOTECAR PROF. STELA CURTA 

 

 

DISCIPLINA BIOLOGIE 
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TTLUL VARIETATEA VIEŢII 

DURATA SEMESTRUL II, AN ŞCOLAR 2002/2003 

NUMĂR ORE 2 ORE / LUNĂ = 10 ORE 

CLASA IX C ŞTIINŢE ALE  NATURII, INTENSIV FRANCEZĂ 

 

 

FIŞA DE ACTIVITATE 

 

DEFINIREA PROIECTULUI 

  

Metoda constă în extragerea şi inserarea informaţiei din sursele de documentare ale 

Centrului de Documentare şi Informare în scopul realizării de dosare tematice pentru 

fiecare dintre cele cinci regnuri 

 

OBIECTIVE 

 

1. Dezvoltarea capacităţii de documentare, organizare, transmitere şi utilizare a 

informaţiei specifice ştiinţelor biologice 

2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând corect trminologia ştiinţifică în 

diferite situaţii de interpretare  

3. Cunoaşterea tehnicii de întocmire a unui dosar tematic 

 

MODALITĂŢI DE REALIZARE 

 

1. Elevii vor participa la activităţi de inţiere în cercetara documentară , specifice temei  

2. Folosind resursele Centrului de Documentare şi Informare profesorul şi 

documentaristul vor pune la dispoziţia elevilor (împărţiţi în şase grupe) sursele de 

informare necesare (fragmente de text, tabele, diagrame, casete video, CD-ROM, 

atlase, determinatoare, enciclopedii, reviste) 

3. Elevii vor organiza informaţia selectată în şase dosare tematice 

 

FINALITATE 

 

1. Realizarea a şase dosare tematice (Virusuri, Procariote, Protiste, Fungi, Plante, 

Animale) 

2. La sfârşitul proiectului fiecare grupă îşi va prezenta dosarul tematic realizat,  într-o 

sesiune de comunicări 

3. Toată informaţia selectată va fi inserată pe un CD-ROM , care se va constitui în 

auxiliar didactic  

 

 
PROPUNĂTOR 

DISCIPLINA 

CERBU VALER 

BIOLOGIE  

DOCUMENTARIŞTI PROF. BĂDĂU GEORGETA 

PROF. NAGY SORINA 

BIBLIOTECAR PROF. CURTA STELA   
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 

Proiectul «  Educaţia pentru informaţie în medii defavorizate » 

 

GHID DE EVALUARE PENTRU CDI  

(Schiţă) 
 

 

I. Evaluarea documentaristului 

 

A. CARIERA 

• Nume 

• Prenume 

• Studii 

• Grad didactic        obţinut în anul   cu media 

• Forma de încadrare  din anul 

 

B. FORMAREA 

• Stagii urmate în cursul ultimilor trei ani 

• Formator 

• Profesor metodist 

• Nivelul de cunoaştere a noilor tehnologii de informare şi documentare 

 

C. COMPETENŢE TEHNICE 

• Stăpânirea sistemului de catalogare 

• Întocmirea de dosare tematice, mape, rezumate 

• Cunoaşterea şi exploatarea programului (softului) BCDI 

 

D. INFORMATICA DOCUMENTARĂ 

• Gradul de cunoaştere a softului educaţional 

• Cunoaşterea reţelelor CDI şi CCD 

 

E. APLICAREA ŞI PROMOVAREA POLITICILOR DOCUMENTARE 

• Implicarea în munca de echipă 

• Implicarea în acţiuni culturale 

 

F. COMPETENŢELE PEDAGOGICE 

 

II. Evaluarea localului CDI 

 

A. PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE 

• Orarul 

• Total ore/saptamână 

• Accesul în CDI şi al altor persoane decât elevi 
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B. SPAŢIUL 

• Stare 

• Funcţionalitate 

• Grad de uzură 

• Săli anexe specializate 

 

C. ECHIPAMENTE 

• Mobilierul : calitate, aranjare 

• Materialul expoziţional 

• Mijloace audiovizuale 

• Calculatoare 

• Conectare/utilizare INTERNET 

 

D. FONDUL DOCUMENTAR 

• Lucrări documentare 

• Literatură pentru copii 

• Beletristică 

• Documentaţie ştiinţifică în conformitate cu cerinţele curriculumului şcolar pentru fiecare 

disciplină din planul de învăţământ 

• Periodice : număr de abonamente ; condiţii de acces şi stocaj 

 

E. MANUALE ŞCOLARE 

• Număr şi mod de folosire 

• Modalităţi de gestionare 

 

F. CDI ŞI PROIECTUL ŞCOLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

COLEGIUL NATIONAL  “HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” 

          ALBA IULIA 

CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE 

 

REGULAMENTUL  CDI  2002-2003 

 
1. ACCES 

1.1.Centrul de Documentare şi Informare (CDI) funcţionează după următorul program: 

 
LUNI-VINERI:   7.30 – 15.30  

Activităţi pedagogice în colaborare cu documentariştii: 

LUNI:                   10.00 – 11.00  

MIERCURI:         8.00 – 12.00  

JOI:                        8.00 – 10.00 

   

Nu este permis accesul în CDI în absenţa  bibliotecarului/documentaristului . 

Un planning de ocupare a CDI pe clase/grupe de elevi poate fi consultat la panoul  de 

informare de la intrarea în CDI, precum şi la cel din sala profesorală. 

Situaţiile excepţionale în care CDI este închis vor fi semnalate la aceleaşi panouri de 

informare. 

Planificarea activităţilor didactice desfăşurate în CDI se realizează cu minim 48 de ore 

înainte de desfăşurarea lor propriu-zisă prin anunţarea responsabililor CDI şi completarea 

planningului din sala profesorală. 

1.2.Centrul de Documentare şi Informare este deschis tuturor categoriilor de public. Au 

drept de împrumut  elevii, cadrele didactice şi toţi angajaţii Colegiului Naţional “Horea, 

Cloşca şi Crişan” . 

2. COMPORTAMENTUL ÎN CDI 

Intrarea în CDI se face în linişte şi fără bagaje. Acestea vor fi depuse în spaţiul special 

amenajat la intrarea în CDI. 

La CDI se vine, în primul rând, pentru a face o lucrare sau o cercetare care necesită 

utilizarea documentelor (dicţionare, enciclopedii, materiale audio-vizuale, lucrări 

documentare); în al doilea rând  

se vine pentru a se destinde citind (lucrări de ficţiune, articole de jurnal, reviste), ascultând 

muzică, vizionând filme, diapozitive. CDI este, de asemenea, spaţiul organizării unor 

expoziţii, concursuri, întâlniri cu personalităţi ale vieţii culturale. 

Pentru utilizarea în bune condiţii a resurselor CDI este recomandabilă parcurgerea 

unei şedinţe de iniţiere în cercetarea documentară. Planificarea acestor activităţi se realizează 

în colaborare cu echipele pedagogice, în limita spaţiului şi a orarului CDI. 

Nu se consultă CD-ROM sau dischete personale. 

CDI nu este nici sală de discuţii, nici sală de mese. Nu se bea, nu se mănâncă şi se 

vorbeşte în şoaptă spre a nu-i deranja pe ceilalţi utilizatori. 

Materialul pus la dispoziţie trebuie respectat. Orice deteriorare atrage după sine 

aplicarea de sancţiuni. 

Elevii nu sunt autorizaţi să oprească sau să pună în funcţiune aparatele existente în 

CDI (televizor, video, casetofon, ordinator). 

După consultarea unui document, acesta trebuie repus corect la locul său. Dacă se 

întâmpină dificultăţi la reordonarea documentelor consultate, se solicită ajutorul profesorului 

documentarist.  A  nu se uita că un document prost plasat este un document pierdut. 

La terminarea activităţilor, mesele de lucru rămân curate şi scaunele sunt corect 

aşezate la locul lor. 



 

3. Utilizarea calculatorului şi a Internetului la CDI se realizează cu respectarea obligatorie a 

următoarelor reguli: 

3.1.accesul la calculatorul pe care este instalată baza de date a CDI este permis doar sub 

supravegherea responsabililor CDI; 

3.2.se interzice modificarea configuraţiei sistemului, a  fişierelor etc; 

3.3.nu se deschid, modifică sau şterg fişierele altcuiva; 

3.4.pentru a se evita viruşii informatici nu se utilizează dischete venind din exterior; 

3.5.nu sunt permise jocurile; 

3.6.nu se încarcă ecranul sau discheta şi nici nu se editează documente cu caracter rasist, 

extremist sau pornografic; 

3.7.nu se imprimă fără acordul responsabililor CDI; 

3.8.în cazul unor probleme tehnice, se avertizează fără întârziere responsabilul CDI. 

 

4. CONSULTAREA SI ÎMPRUMUTUL DOCUMENTELOR 

Accesul la resursele CDI este supus acceptării şi  semnării unui angajament scris al 

utilizatorului. 

Înscrierea cititorilor şi gestionarea împrumuturilor se realizează în sistem tradiţional . 

Toate operaţiunile se efectuează de către bibliotecar. 

Documentele necesare la înscriere sunt următoarele: 

- buletin de identitate 

- carnet de elev/student 

- legitimaţie de serviciu. 

Se pot împrumută maxim 3 (trei) documente. 

Durata împrumutului pentru lucrările de ficţiune şi documentare este de 14 zile, cu 

posibilitatea prelungirii cu încă 7 zile a perioadei de împrumut. 

Sunt excluse de la împrumut (se consultă la CDI) următoarele categorii de documente: 

- lucrările de referinţă (dicţionare, enciclopedii, atlase) 

- periodicele 

- dischetele, diapozitivele, hărţile 

- documentele audio-vizuale 

- dosarele documentare. 

5. ÎNTÂRZIERI. DETERIORĂRI 

Pentru publicaţiile nerestituite de către elevi la data prevăzută se vor emite 

ÎNŞTIINŢĂRI DE RESTITUIRE, transmise elevilor şi părinţilor prin intermediul profesorilor 

diriginţi. Celorlalte categorii de cititori, înştiinţările le sunt trimise la domiciliu. După doua 

înştiinţări de restituire, publicaţia este considerata pierdută şi se impută utilizatorului urmând 

procedura legală. 

În cazul deteriorării unei publicaţii, utilizatorul va plăti o amendă stabilită în funcţie de 

gravitatea daunei şi importanţa publicaţiei care a suferit-o. 

Utilizatorului căruia  i s-au imputat publicaţii sau  i s-au perceput amenzi i se va 

interzice accesul la CDI pe perioadă limitată sau nelimitată. 

6. ORDONAREA DOCUMENTELOR ÎN CDI 

Lucrările de ficţiune sunt ordonate pe literaturi şi alfabetic. 

Documentarele sunt ordonate pe domenii, conform  Clasificării Zecimale Universale 

(CZU), iar în cadrul domeniului alfabetic. 

Documentele audio-vizuale sunt ordonate în funcţie de suport, pe domenii (conform 

CZU) şi alfabetic. 

Periodicele sunt ordonate pe titluri şi cronologic. 

Dosarele documentare sunt ordonate  pe domenii şi alfabetic. 

Manualele şcolare sunt ordonate pe ani de studiu şi discipline. 
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ACTIVITATI  PEDAGOGICE  IN  C.D.I.  UNGURENI 

2001   -   2002 
 

 

Cap. Obiective 

generale 

Obiective 

derivate 

Mijloace  de 

Realizare / data 

Participanţi Resurse 

materiale 

Responsabilităţi 

  1          2                   3           4            5            6            7 

  I . Formarea  dis – 

ponibilităţilor de  

cunoaştere  şi  

utilizare  a  

resurselor C.D.I. 

• Transpunerea  activită – 

tilor  de  învăţare  într-o formă  

de  comunicare , in – 

teligibilă  nivelului  de  vârsta 

al  elevilor . 

• Crearea  obişnuinţei  de   

a  folosi  mijloacele  ce  le   

au  la  dispoziţie  în  vederea  

rezolvării  unor  teme  pe  

obiecte  de  învăţământ . 

• Stimularea  interesului   

Pentru  disciplinele  studiate, 

Raportarea  permanentă  a  

cunoştinţelor  achiziţionate  la  

realitate . 

• Aprecierea  valorilor cultu- 

rale  şi  spirituale  prin  

adoptarea  unor  criterii  

adecvate , de  comparaţii.Ar- 

monizarea  propriului  sistem  

de  valori , în  acord  cu  cel  

social . 

-lecţii  de  lb. română 

 

 

 

- lecţii  de  lb. 

 franceză 

 

 

 

- lecţii  de  ma - 

tematecă, fizică  

chimie, biologie 

 

 

 

- cl.a V - B 

- cl. a VII – A  

- cl. a  VIII - a 

 

 

- cl. a V – a  A 

- a VII-a  A 

 

 

 

- toate  clasele 

 

 

 

 

- a VII –a A+B 

- a VIII -a 

- dicţionare 

- cărţi  

- planşe   

- calculator 

 

- planşe 

- ilustraţii 

- enciclopedii 

- dicţionare 

 

- cărţi  de  spe - 

cialitate 

- casete  audio 

- CD - ROM 

 

- CD - ROM 

M.Eminescu 

Elena  Clocotici 

 

 

 

 

Anca  Stefan 

 

 

 

 

Viorica Juravle 

Vasile  Batîr 

Paul Nicolau 

Traian Juravle 

 

 

  II. Dezvoltarea  de • Dezvoltarea  autonomiei  Să  învăţăm  bine   cl. a  III – a - dicţionare Olivia  Suhanea 



 

competenţe  şi 

capacităţi  în  

ştiinţa  

documentării 

Elevului  în  materie  de  

documentare . 

 

 

 

• Cunoaşterea  şi  respectarea 

valorilor  fundamentale  ale  

societăţii democratice 

.Dezvoltarea capacităţilor  de  a  

elabora în  grup / clasă , un  

sistem  de  valori  morale  şi  

social-culturale . 

Integrarea  informaţiilor   

în  sistemul  propriu  de 

cunoştinţe,prin identificarea   

valorilor  etice  şi  culturale . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Imbunătăţirea  rezultat– 

lor  şcolare , prin  însuşirea  

noilor  metode  de  informare  

şi  documentare ,reperând  

corect  informaţia  căutată  

limba  franceză      

prin  cântec 

noiembrie 

2001 

 

 

- lecţii  de  dirigenţie 

    decembrie 

       2001 

 

 

 

 

< Botoşani –  

cultură  şi  civi- 

lizaţie > întâl – 

nire  cu  scrii – 

tori  botoşeneni 

- I.L.Caragiale 

 dramaturg 

- Natura  în  opera lui  

Mihai  Emines- 

cu  - activitate  iniţiată 

, organizată şi  

condusă  de  Fundaţia  

cu  acelaşi  nume . 

 

-lecţie  deschisă 

  “Nu  sunt  singur, 

sunt  cu  cărţile „ 

 

      a  IV – a 

      a  V – a 

 

 

 

 

 V  - VIII 

Ianuarie  2002 

 

 

 

 

 

 

Elevii  şcolii 

 Martie  2002 

 

 

 

Martie  2002 

 

    Mai 

   2002  

Ipoteşti – ex – 

cursie  tema – 

tică 

 

 

 

 A  VII – a A 

Aprilie  2002 

- casetofon 

- casete  audio 

 

 

 

-fişe  de  lucru 

 

 

 

 

 

 

 

-material  asi- 

gurat  de  Tea – 

trul  “M:Emi – 

nescu “  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-tematici  de  

studiu  în  grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivia Suhanea 

 

 

 

 

 

 

 

Elena  Clocotici 

 

 

 

 

Elena  Clocotici 

 

 

 

Paul  Neculau 

 

 

 

 

 

Olivia  Suhanea 



 

prelucrând-o creator  

 

 III . Stabilirea  unei 

colaborărări  cu 

părinţii  elevilor , 

implicarea  

acestora  în  viaţa  

şcolii 

• Creştere responsabilită- 

ţii  familiei  în  formarea  la 

elevi  a  unei  atitudini  pozitive  

faţă  de  muncă , faţă  de  

valoarea  acesteia în  viaţa  

socială . 

• Gestionarea  eficientă 

timpului , componentă  a  

reuşitei  şcolare . 

- Dezvoltarea  spiritului   

civic , formarea  unui  

comportament  civilizat  în 

şcoală , familie  şi  societate, 

Lectorat  cu  pă – 

Rinţii 

  Octombrie 

      2001 

  februarie 

      2000 

-Sedinţe  cu    

părinţii 

  - Intâlnire  cu 

reprezentanţi  ai  

CCD  şi  ai  comu - 

ităţii  locale 

  Mai  2002  

Părinţii sau sus- 

ţinătorii  legali 

ai  elevilor 

 

 

 

Părinţii  şi  ele- 

vii / pe  clase 

 

Părinţi 

Elevi 

  Elevi  clase 

    V - VIII     

- referate 

 

 

 

 

 

 

-referate 

-grafice 

 

- casete  video 

- CD - ROM 

 

C.Pînzaru 

 

 

 

 

 

 

Invăţători 

Diriginţi 

 

Elena  Clocotici 

  IV Cunoaşterea 

modului de  

organizare, 

funcţionare  şi 

tehnici  de lu – 

cru  cu  elevii în  

CDI 

- Iniţierea  în  tehnica  

Documentară 

 

- Modalităţi  de  pre – 

lucrare  a  informatiei  şi 

diseminarea  acesteia 

 

 

 

 

- Iniţiere  în  utiliza –  

rea  calculatorului  

- activităţi  practice 

     lunar 

- activităţi  practice 

         lunar 

(realizarea  de  re – 

zumate,biografii, 

bibliografii,sinteze, 

proiecte,portofolii , 

dosare  documen – 

tare  etc.) 

- cursuri  teoretice şi  

practice 

   septembrie 2001 

   decembrie  2001 

   ianuarie  2002  

   martie  2002  

   iulie  2002    

- cadre  didac – 

tice  interesate 

 

- cadre  didac – 

tice  interesate 

 

 

 

 

 

 

- toate  cadrele – 

didactice  din 

comună 

 -  materialele 

existente  în  CDI 

-materiale  CDI 

 

 

 

 

 

 

 

- resurse  CDI 

  C.Pînzaru 

 

 

  C.Pînzaru 

 

 

 

 

 

 

 

 Vasile  Batîr 



 

COLEGIUL NAŢIONAL  “HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” 

              ALBA IULIA 

   CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE 
 

 

 

REGULAMENTUL  C.D.I.  2001-2001 
 

 

7. Acces 
7.1. Centrul de Documentare şi Informare (CDI) funcţionează după urmatorul program: 

 

LUNI:            11-16 

  MARTI: 11-13; 14-16 

  MIERCURI: 11-16 

             JOI:   11-13; 14-16 

       VINERI:    9-10 

       Intre orele 14-16 publicaţiile pot fi solicitate numai în regim de SALĂ DE               

       LECTURĂ. 

Nu este permis accesul în CDI în absenţa unuia dintre responsabilii CDI. 

In timpul vacanţelor ţcolare CDI este închis. 

Un planning de ocupare a CDI pe clase/grupe de elevi poate fi consultat la panoul  de 

informare de la intrarea în CDI, precum şi la cel din sala profesorală. 

Situaţiile exceptionale în care CDI este inchis vor fi semnalate la aceleaşi panouri de 

informare. 

  Planificarea activităţilor didactice desfăşurate în CDI se realizează cu minim 24 de ore 

înainte de desfăşurarea lor propriu-zisă prin anunţarea responsabililor CDI şi completarea 

planningului din sala profesorală. 

 

7.2. Centrul de Documentare şi Informare este deschis tuturor categoriilor de public. Au 

drept de împrumut şi prioritate ăn utilizarea spaţiului şi a resurselor CDI elevii şi 

angajaţii Colegiului Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” . 

 

8. Comportamentul in CDI 
Intrarea în CDI se face in linişte şi fară bagaje. Acestea vor fi depuse în spaţiul special 

amenajat la intrarea în CDI. 

La CDI se vine, în primul rând, pentru a face o lucrare sau o cercetare care necesită 

utilizarea documentelor (dicţionare, enciclopedii, materiale audio-vizuale, lucrări 

documentare); în al doilea rând , se vine pentru a se destinde citind (lucrîri de ficţiune, 

articole de jurnal…), ascultând muzica, vizionând diapozitive, casete video. CDI este , de 

asemenea, spţtiul organizării unor expoziţii, concursuri, intâlniri cu personalităţi ale vieţii 

culturale. 

Pentru utilizarea în bune condiţii a resurselor CDI este recomandabilă parcurgerea unei 

şedinţe de inţtiere în cercetarea documentară. Planificarea acestor activităţi se realizează în 

colaborare cu echipele pedagogice, în limita spaţiului şi a orarului CDI. 

Nu se consultă CD-ROM-uri sau dischete personale. 

CDI nu este nici sală de discuţii, nici sală de mese. Nu se bea, nu se manâncă şi se 

vorbeşte în şoaptă spre a nu-i deranja pe ceilalţi utilizatori. 

Materialul pus la dispoziţie trebuie respectat. Orice deteriorare atrage dupa sine 

aplicarea de sancţiuni. 
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Elevii nu sunt autorizaţi să oprească sau sa pună în funcţiune aparatele existente în CDI 

(televizor, video, casetofon, calculator). 

Dupa consultarea unui document, acesta trebuie repus corect la locul său. Dacă se 

întampină dificultăţi la reordonarea documentelor consultate se solicită ajutorul profesorului 

documentarist.  A  nu se uita că un document prost plasat este un document pierdut. 

La terminarea activităţilor, mesele de lucru ramân curate şi scaunele sunt corect aşezate 

la locul lor. 

 

9. Utilizarea calculatorului şi a Internetului la CDI se realizează cu respectarea 

obligatorie a următoarelor reguli: 

9.1. accesul la calculatorul pe care este instalată baza de date a CDI este permis doar sub 

supravegherea responsabilului CDI; 

9.2. consultarea internetului se face sub responsabilitatea  unui cadru didactic; 

9.3. se interzice modificarea configuraţiei sistemului, a  fişierelor etc; 

9.4. nu se deschid, modifică sau şterg fişierele altcuiva; 

9.5. pentru a se evita virusii informatici nu se utilizeaza dischete venind din exterior; 

9.6. nu sunt permise jocurile; 

9.7. nu se incaraca ecranul sau discheta si nici nu se editeaza documente cu caracter rasist, 

extremist sau pornografic; 

9.8. nu se imprima fara acordul profesorului documentarist; 

9.9. in cazul unor probleme tehnice, se avertizeaza fara intarziere responsabilul CDI. 

 

10. Consultarea si imprumutul documentelor 
Accesul la resursele CDI este supus acceptarii si deci semnarii unui angajament scris al 

utilizatorului. 

Inscrierea cititorilor si gestionarea imprumuturilor se realizeaza in sistem automatizat. 

Toate operatiunile se efectueaza de catre profesorul documentarist. 

Documentele necesare la inscriere sunt urmatoarele: 

- buletin de identitate 

- carnet de elev/student 

- legitimaţie de serviciu. 

Se pot imprumuta maxim 3 (trei) documente. 

Durata imprumutului pentru lucrările de ficţiune este de 14 zile, cu posibilitatea 

prelungirii cu încă 7 zile a perioadei de împrumut. 

Lucrările documentare, lucrările existente intr-un singur exemplar ăi publicaţiile 

periodice se imprumută pentru o perioadă de 7 zile, casetele audio şi cele video pentru o 

perioadă de 3 zile, fară drept de prelungire a împrumutului. 

Sunt excluse de la împrumut (se consultă la CDI) urmatoarele categorii de documente: 

- lucrări de referinţă (dicţionare, enciclopedii, atlase…) 

- dischete, diapozitive, hărţi 

- CD, CD-ROM 

- dosare documentare. 

 

11. Intârzieri. Deteriorări 
Pentru publicaţiile nerestituite de către elevi la data prevazută se vor emite 

INŞTIINTĂRI DE RESTITUIRE, transmise elevilor şi părinţilor prin intermediul 

profesorilor diriginţi. Celorlalte categorii de cititori, instiinţările le sunt trimise la domiciliu. 

Dupa două înştiinţări de restituire, publicaţia este considerată pierdută şi se impută 

utilizatorului urmând procedura legală. 

În cazul deteriorării unei publicaţii, utilizatorul va plăti o amendă stabilită în funcţie de 

gravitatea daunei şi importanţa publicaţiei care a suferit-o. 
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Utilizatorului căruia  i s-au imputat publicaţii sau  i s-au perceput amenzi i se va 

interzice accesul la CDI pe perioadă limitată sau nelimitată. 

 

 

12. Ordonarea documentelor in C.D.I. 
Lucrările de ficţiune sunt ordonate pe genuri şi alfabetic. 

Documentarele sunt ordonate pe domenii, conform  Clasificării Zecimale Universale 

(CZU), iar în cadrul domeniului alfabetic. 

Documentele audio-vizuale sunt ordonate în funcţie de suport, pe domenii (conform 

CZU) şi alfabetic. 

Periodicele sunt ordonate pe titluri şi cronologic. 

Dosarele documentare sunt ordonate  pe domenii şi alfabetic. 

Manualele şcolare sunt ordonate pe discipline şi ani de studiu. 
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ANEXE 



 

 ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

COLEGIUL NAŢIONAL “HOREA CLOŞCA ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA 

 

 

TITLUL 

PROIECTULUI 
AMENAJAREA CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI 

INFORMARE 

  

LOC 
COLEGIUL NAŢIONAL “HOREA CLOŞCA  ŞI CRIŞAN” ALBA 

IULIA 

 

COORDONATORI PROF. VALER CERBU, DIRECTOR 

PROF. FLOREA TEOFIL, DIRECTOR ADJUNCT 

PROF. GEORGETA BĂDĂU , DOCUMENTARIST 

PROF. SORINA NAGY, DOCUMENTARIST 

PROF. STELA CURTA, BIBLIOTECAR 

 

PARTENERI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA  

CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA 

 

DURATA 6 MAI 2002 – 1 OCTOMBRIE 2002 

 

GRUP ŢINTĂ ELEVII ŞI PROFESORII COLEGIULUI NAŢIONAL “HOREA 

CLOŞCA  ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA 

 

 

STRATEGIA PROIECTULUI 

 

- Reorganizarea bibliotecii şcolare şi transformarea ei în Centru de Documentare şi Informare 

ca spaţiu cu vocaţie pedagogică al cărui principal destinatar este elevul 

 

 

SCOP 

 

- Diseminarea programului.  

- Promovarea prin Centrul de Documentare şi  Informare a unei politici documentare care să 

permită dezvoltarea autonomiei elevului în procesul de instruire şi dezvoltarea curiozităţii 

intelectuale a ascestuia 

 



 

OBIECTIVE ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABILITĂŢI MATERIALE  COSTURI 

 

Selectarea fondului 

documentar de bază 

al viitoarei săli de 

documentare şi 

informare 

 

Justificare : 

CDI nu are vocaţie patrimonială, el este un spaţiu cu vocaţie pedagogică 

şi  al cărui destinatar principal este ELEVUL; tinând seama de această 

realitate, cadrele didactice  vor  repera bibliografia obligatorie a fiecărei 

discipline, precum si alte documente care i-ar putea interesa  pe elevi; 

acţiunea cadrelor didactice se va desfaşura  în paralel cu acţiunea unui 

grup de elevi ( cei 4 delegaţi CDI ) 

• Nr. total de volume selectate: 1500-2000, respectiv 150-200 pachete 

• Bibliotecarul şcolar constituie pachete de 10 volume, le leagă şi  

ataşează fiecarui pachet  o copie a  Borderoului  prevăzut  în Anexa 

nr.1. Originalele borderourilor  vor fi arhivate de către bibliotecar 

(în ordine crescătoare).  

16 mai –  

29 mai 2002 

Prof. Valer Cerbu, director 

Prof. Stela Curta, 

bibliotecar 

Prof. Georgeta Bădău, 

documentarist 

Prof. Sorina Nagy, 

documentarist 

Responsabilii de catedră 

Profesorii  

Sfoară  

Saci  

Etichete  

500 000 lei 

(venituri 

proprii) 



 

Amenajarea 

spaţiului CDI 
• Realizarea comunicării între depozitul de carte şi CDI 

• Zugrăvire şi reparaţii curente 

• Tavan fals 

• Confecţionare mobilier specific : 

Sala 1 – sala audio-video 

-  1 corp pentru documente multimedia 

- 1 suport TV 

- 1 suport pentru retroproiector 

- 1 corp pentru arhivă  

- 1 corp pentru depozitare bagaje 

- 10 mese individuale  

Sala 2 – sala de documentare şi informare 

- 1 etajeră cu faţă dublă 

- 2 mese speciale pentru calculator 

- 1 etajeră simplă pentru documentele OSP 

- 1 corp special pentru periodice 

- 1 fişier  

- mobilier special pentru colţul de lectură (canapea şi măsuţă)  

- 12 mese individuale  

Sala 3 – sala de documentaţie pedagogică 

- 1 masă de lucru 

- 1 corp pentru depozitare bagaje  

Sala 4 – depozitul de carte  

• recondiţionarea etejerelor pentru carte 

• amplasarea mobilierului  

• realizarea punctelor de afisaj şi a materialelor de semnalare 

 

 

 

 

 

 

3 iunie –  

13 septembrie 

2002 

Prof. Valer Cerbu, director 

Prof. Teofil Florea, 

director adjunct 

Prof. Georgeta Bădău, 

documentarist 

Prof. Sorina Nagy, 

documentarist 

Prof. Stela Curta, 

bibliotecar 

Apolzan Ana, contabil şef 

Bocică Nicolae, 

administrator 

Muncitori întreţinere 

Conform 

caietului de 

sarcini 

380 de 

milioane lei  

(20 de 

milioane 

venituri 

proprii, restul 

de la bugetul 

local) 
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Organizarea 

spaţiului şi a 

fondului 

documentar 

• Amplasarea  echipamentelor (calculatoare, TV, video, 

retroproiector, radiocasetofon , copiator)  

• Ordonarea documentelor  

16 septembrie- 

1 octombrie 

2002 

Prof. Georgeta Bădău, 

documentarist 

Prof. Sorina Nagy,  

documentarist 

Prof. Stela Curta, 

bibliotecar 

Muncitori întreţinere 

- - 

Crearea catalogului 

informatizat  
• Introducerea volumelor  din sala de informare şi documentare in 

baza de date (BCDI 2). 3 septembrie – 

20 septembrie  

2002 

Prof. Georgeta Bădău, 

documentarist 

Prof.  Sorina Nagy, 

documentarist 

Prof. Stela Curta, 

bibliotecar 

Prof. Stanca Ioan- 

catedra de informatică 

- - 

• Introducerea volumelor  din depozit în baza de date (BCDI 2). 
15 octombrie 

2002  –1mai 

2003 

Prof. Georgeta Bădău, 

documentarist 

Prof.  Sorina Nagy,  

documentarist 

Prof. Stela Curta, 

bibliotecar 

Prof. Stanca Ioan- 

catedra de informatică 

- - 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

BORDEROU NR.__________ 

 

 

 

DOMENIUL (indice  CZU principal):______ 

 

DE LA  LITERA_____      - LA LITERA:________ 

 

 

Nr.de inventar al 

volumelor 

selectate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predat pentru introducere in baza de date BCDI 2: 

Data si ora: 

 

 

Numele si prenumele si semnatura persoanei careia  i s-a  

predat: 

 

 

 

Clasa: 

 

 

Semnatura bibliotecarului la restituirea volumelor: 

 

 

 

 

 

 

Obervaţii : 

  

• Pe un BORDEROU vor fi inregistrate 10 volume. 

 

• Pentru fiecare domeniu (indice CZU principal) se intocmeste un BORDEROU separat 

 

• O copie a prezentului BORDEROU va fi atasata pachetului de 

       carti predate pentru introducere in baza de date a CDI 
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Ministerul Educaţiei Naţionale 
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JUDEŢUL SIBIU 

 

 

Centrul de Documentare şi Informare 

 Şeica Mare 
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C.D.I este cadrul primitor pentru fiecare elev, locul în care acesta va găsi o cale 

pentru dezvoltarea personală, având acces nemijlocit la informaţie (cărţi, 

mijloace multimedia, calculatoare conectate la Internet), spaţiul în care 

informaţia trebuie prelucrată spre a fi transformată în cunoaştere. 

 

I. Rolul C.D.I. 

 

• C.D.I. are două funcţii: funcţia de ,,bibliotecă” şi funcţia de ,,cercetare 

şi prelucrare a materialului informativ”; 

• C.D.I.  este locul care incită la lectură. 

• Beneficiind de un fond divers şi bogat de carte C.D.I.  răspunde nevoii 

de cunoaştere a elevului şi  curiozităţii acestuia. 

• C.D.I. este centrul cu resurse documentare multimedia. El pune la 

dispoziţia elevilor şi profesorilor toate informaţiile necesare desfăşurării 

activităţii şcolare sau pentru lărgirea orizontului cultural al elevilor. Furnizează 

documentele necesare informării şcolare şi profesionale a elevilor în vederea 

integrării lor socio-profesionale. 

• C.D.I. nu este doar locul în care sunt păstrate documentele, el este în 

acelaşi timp şi locul de iniţiere în căutarea de informaţii şi în alte tehnici de 

documentare: utilizarea dicţionarelor,  enciclopediilor, a fişierelor de informaţie; 

luarea de notiţe; realizarea fişelor de lectură; conceperea de fişe tematice etc. 

 Datorită acestor moduri de tratare a resurselor, C.D.I. joacă un rol 

pedagogic important în viaţa şcolii. 

II. Relaţia C.D.I.-biblioteca şcolii 

 

Faţă de bibliotecile şcolare, C.D.I. aduce elemente noi: 

1. personalizarea spaţiului prin crearea de spaţii cu funcţii specifice 

(spaţiu pentru lectură, spaţiu pentru muncă individuală sau de grup, spaţiu 

multimedia, spaţiu pentru profesori); 

       2. diversificarea suportului informativ (pe lângă cărţi, se află casete audio 

şi video, C.D.-uri, calculatoare conectate la Internet); 

3. crearea şi întreţinerea imagini şcolii prin rolul central jucat de C.D.I. în 

viaţa instituţiei şcolare; 

 4. dimensiunea pedagogică. 

 

 

 



 

III. Obiectivele C.D.I. 

 

Existenţa C.D.I.  oferă noi posibilităţi în realizarea 

obiectivelor din Curriculum-ul naţional: 
• Acordarea de şanse egale în instruire elevilor din mediul rural şi celor 

din mediul urban; 

• Promovarea ,,pedagogiei reuşitei şcolare” care îl plasează pe elev în 

centrul procesului educativ; 

• Permite accesul tuturor elevilor la informaţie; 

• Oferă posibilitatea elevilor să se iniţieze în utilizarea metodelor 

moderne de lucru (munca în echipă, abordare  interdisciplinară) sau să-

şi formeze atitudini specifice (spirit de iniţiativă, deprinderi de căutare 

şi prelucrare a informaţiilor). 

 

 

IV. Activităţi în cadrul C.D.I.    

 

Rolul şi obiectivele C.D.I.  nu pot fi atinse fără concursul 
documentariştilor, care desfăşoară activităţi complexe: 

 

1. Activităţi de animare:  

• Pedagogică (iniţiere în tehnici de cercetare; concursuri de lectură ş.a.) 

• Culturală (vizite, excursii, întâlniri cu personalităţi ale vieţii sociale, 

culturale, politice ) 

2. Activităţi de comunicare (în interiorul instituţiei sau cu exteriorul). 

3. Gestionarea resurselor. 

 

 

V. Finaliăţi 

 

C.D.I. creează condiţiile necesare iniţierii în autodocumentare şi în tehnicile de 

muncă individuală, accesul la noile tehnologii şi la diferite surse de informare, 

devenind astfel un element important în lupta contra eşecului şcolar. 

 Prin organizarea şi viaţa lui internă, C.D.I. poate deveni pentru elevi o 

şcoală a responsabilităţii şi autonomiei atât pe planul activităţilor individuale, 

cât şi a celor de grup. 

Spaţiul special destinat profesorilor, cu documentaţia necesară, duce la creşterea 

calităţii actului educaţional şi la formarea continuă a cadrelor didactice.   
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I. Argument 

 
Şcoala Generală nr. 1 Şeica Mare, situată pe D.N. 14 la distanţă 

aproximativ egală între Sibiu şi Mediaş, este o şcoală rurală ce 

funcţionează cu 16 clase şi 337 de elevi din care: 126 elevi în 

învăţământul primar şi 211 elevi în ciclul gimnazial. 

 
În această şcoală îşi desfăşoară activitatea 23 de cadre didactice dintre 

care 21 sunt cadre calificate şi 2 în curs de calificare; de menţionat faptul că 

majoritatea locuiesc în comună (sunt numai 3 navetişti). 

 

Există 4 şcoli subordonate şcolii noastre, situate la distanţe cuprinse între 

2 şi 12 km, în care învaţă 142 de elevi: Şcoala nr. 2 Şeica Mare, Şcoala cu cls.  

I-IV Boarta, Şcoala cu cls. I-IV Ştenea şi Şcoala Generală Buia. 

Pentru elevii cu rezultate şcolare bune şi foarte bune (promovabilitate 

90,9% în anul şcolar 1999/2000 şi 69,57% la examenul de capacitate), C.D.I.       

va fi locul unde informaţia poate fi preluată şi prelucrată în cadrul unor activităţi 

individuale sau colective. 

C.D.I. va fi locul în care elevii proveniţi din familii defavorizate sau cu 

venituri materiale reduse pot avea acces la informaţie. 

C.D.I. va da posibilitatea profesorilor să desfăşoare cu elevii activităţi 

diverse şi atractive într-un spaţiu neconvenţional, unde pot beneficia de mijloace 

variate de instruire.  

Elevii din şcolile subordonate, care nu pot frecventa des C.D.I, pot beneficia 

de materiale documentare din ,,valiza pedagogică”, ce va fi elaborată de 

documentaristul şcolii împreună cu învăţătorii şi profesorii de specialitate. 

Existenţa C.D.I. poate fi un câştig şi pentru comunitatea locală, oferind 

tuturor tinerilor posibilitatea de a-şi petrece aici o parte a timpului liber. 

 

Înfiinţarea Centrului de Documentare şi Informare la Şcoala Generală nr. 1 

din Şeica Mare este în strânsă legătură cu probleme-cheie ale învăţământului 

din mediul rural, cum ar fi: 

 

1. Izolarea unor localităţi din mediul rural 

2. Existenţa învăţământului simultan în unele localităţi din mediul 

rural 

3. Posibilităţi financiare reduse la nivelul familiilor elevilor din 

mediul rural 

4. Abandonul şcolar şi neşcolarizarea în şcolile din mediul rural  



 

5. Folosirea excesivă a elevilor ca forţă de muncă în familie  

6. Accesul limitat la informaţie al elevilor şi cadrelor didactice din 

şcolile din mediul rural 

7. Poziţia defavorabilă a elevilor din şcolile din mediul rural în situaţia 

de examen sau concurs (capacitate, admiteri, concursuri şcolare 

etc.), în raport cu elevii din mediul urban  

8. Tendinţa de migraţie a elevilor din rural în urban.  

 

II. Locul de amplasare a C.D.I.      

1. Amplasament: În clădirea centrală, la etajul I, cu acces uşor pentru elevi. 

2. Spaţiul destinat: 2 săli, din care o sală de clasă ( 65,28 m2) şi a doua sală 

obţinută prin schimbarea destinaţiei spaţiului ( 33,16 m2). 

      Spaţiul total:   98,44 m2. 

 

III. Organizarea spaţiului (vezi Anexa 1) 

 

1. Amenajări necesare: 

• Pardoseală din lemn; 

• Mochetarea celor două săli; 

• Reparaţii la uşi şi ferestre; 

• Închiderea spaţiului de pe hol cu plăci de rigips fixate pe schelet 

metalic; 

• Lucrări de zugrăvire şi vopsire; 

• Instalaţii electrice; 

• Iluminare corespunzătoare; 

• Realizarea instalaţiei de gaz; 

• Montarea sobelor în cele două săli; 

• Instalarea postului telefonic; 

• Montarea jaluzelelor. 

 

2. Mobilier necesar: 

• Complex tip secretariat pentru documentarist; 

• Scaun ergonomic cu rotile (1 buc.); 

• Masă pentru calculator (4 buc.); 

• Masă copiator (1 buc.); 

• Masă pentru o persoană (6 buc.); 

• Masă pentru patru persoane (5 buc.); 

• Fotolii (4 buc.); 

• Măsuţă (1 buc.); 

• Rafturi metalice (pentru cărţi) cu faţă  dublă (9 buc.); 

• Rafturi metalice (pentru cărţi) cu faţă  simplă (5 buc.); 

• Rafturi metalice (pentru reviste)  (2 buc.); 

• Rafturi metalice (pentru cotidiane)  (1 buc.); 



 

• Suport video (1 buc.); 

• Suport audio (1 buc.); 

• Cuier pentru haine (1 set); 

• Raft pentru ghiozdane (1 set); 

• Scaune (30 buc.); 

• Panou de afişaj (3 buc.); 

• Ceas de perete (1 buc.); 

• Dulap pentru fişe (1 buc.); 

 

IV. Buget 

 

1. Amenajarea spaţiului destinat C.D.I. (vezi Anexa 2) 

                     Valoare: 95.250.000 lei 

 

2. Mobilier (vezi Anexa 3) 

                      Valoare: 144.665.000 lei 

 

3.  Achiziţie documente  

a) Fond de carte 

• Fond existent:1000 buc. 

• Fond rămas după triere: 300 buc. 

• Fond provenit de la partenerii francezi: 600 buc. 

• Fond total necesar (iniţial ):1500 buc 

• Rest de procurat: 600 buc. 

b) Manuale alternative: 300 buc. (furnizate de edituri) 

c) Periodice: 5 abonamente anuale; 5 titluri cu achiziţii ocazionale; 

d) Casete audio-video şi C.D.-uri. 

    Valoare: 48.000.000 lei 

 

4. Echipament informatic, multimedia şi audio-vizual. 

• Calculatoare (5 buc.) 

• Imprimantă (1buc.) 

• Fax-modem (1buc.)                          

• Copiator (1buc.)                                       

• Video (1buc.)  

• Televizor  color (1buc.)                             

• Combină muzicală (1buc. )  - de achiziţionat 

• Telefon (1 buc.)   - de achiziţionat 

• Retroproiector (1buc.)                          

• Diaproiector (1 buc.)                                   

• Ecran de proiecţie (1buc.) 

                                                           Valoare: 10.000.000 lei 

          

5. Buget anual de funcţionare a C.D.I.: 12.000.000lei 

Obs. Aceste materiale 

există în şcoală 

Obs. Aceste materiale vor 

fi primite de la M.E.N. prin 

Proiectul de relansare a 

învăţământului din mediul 

rural 



 

 

 

V. Surse  de finanţare pentru amenajare şi dotare 
 

• Ministerul Educaţiei Naţionale 

• Consiliul  Local Şeica  Mare şi Consiliul Judeţean Sibiu 

• Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu 

• Casa Corpului Didactic Sibiu 

• Centrul Cultural Francez 

• Comitetul de părinţi 

• Sponsori, fundaţii, asociaţii 

VI. Colaboratori 
 

• Centrul Cultural Francez 

• Casa Corpului Didactic Sibiu 

• Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu 

• Asociaţii profesionale; fundaţii 

VII. Termene 

Etapa I (amenajarea C.D.I.) 

1. Finanţare: 01.10.2000 

  2. Reparaţii, compartimentări, amenajare:15.11.2000 
3. Asigurarea cu mobilier şi alte dotări (strict necesare): 01.01.2001 

                     4. Completarea dotărilor: 15.02.2001 

            Etapa a II-a (desfăşurarea activităţii în cadrul C.D.I.) 

VIII. Responsabili 

 Coordonator proiect:  

Prof. Melania Mojic – director Şc. Gen. Şeica Mare 

 Echipa:  Înv. Corina Stănilă - documentarist 

 Prof. Elena Ghinea - documentarist 

 Profesorii şcolii 

 

Proiectul ,,Centrul de Documentare şi Informare Şeica Mare”, al cărui obiectiv 

este amenajarea şi punerea în funcţiune  a unui Centru de Documentare şi 

Informare  la Şcoala generală Nr.1 din Şeica Mare, este parte  a proiectului 

franco-român ,,Educaţie pentru informaţie” pilotat de Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi include alte cinci judeţe (Alba, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, 

Maramureş, Sibiu). 

 În judeţul Neamţ, la Scoala Generală nr. 1 “Vasile Alecsandri” din 

Roman, funcţionează deja un C.D.I.–pilot. 
      



 



 

Anexa 1 
 

ŞCOALA GENERALĂ NR.1  

ŞEICA MARE 

PLAN  ETAJ,  CORP A 
 

 

 

Suprafaţă totală C.D.I.: 

98,44 m2 
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PROIECT  C.D.I. 

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 
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LEGENDĂ: 
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1 Spaţiu pentru documentarist 

2 Calculator 

3 Fişier 

4 Spaţiu pentru profesori 

5 Prezentare de carte nouă 

6 Panouri afisaj 

7 Rafturi cărţi 

8 Zonă pentru lucru individual 

9 Spatiu pentru lectură 

10 Spaţiu audio-video 

11 Zona de lucru pe grupe mici 

12 Tablă 

C – Copiator 

S  – Sobă 

O – Scaun 

Cu – Cuier 
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Anexa 2 

 

 
 Cheltuieli pentru amenajare 
 

1. Pardoseală de lemn:  

• 5 m3 cherestea X 2.000.000lei/m3 :  10.000.000 lei 

• manoperă:        2.000.000 lei 

2.  Mochetă (trafic greu): 100 m2 X 140.000 lei/m2  14.000.000 lei 

 3.  Reparaţii uşi şi ferestre:      4.000.000 lei 

 4.  Închiderea spaţiului de pe hol:   40.000.000 lei 

5. Zugrăveli(400m2) şi vopsitorii: 

• materiale  (vopsea, ipsos, aracet):    6.000.000 lei 

• manoperă:       4.000.000 lei 

6. Instalaţii electrice: 

• cablare, prize, întrerupătoare:  10.000.000 lei 

• corpuri de iluminat (16 buc.):  24.000.000 lei 

7. Instalaţii de încălzire: 

• 2 sobeX4.000.000 lei/buc:     8.000.000 lei 

• instalarea  sobelor:      1.000.000 lei                          

8. Jaluzele: 33m2 X 250.000 lei/m2:     8.250.000 lei 

 

             Total: 95.250.000 lei 



 

 

 

 

Anexa 3 

 
 

Cheltuieli pentru mobilier 
 

1. Combină muzicală:     5.000.000 lei 

2. Complex de secretariat:            10.000.000 lei 

3. Scaun ergonomic cu rotile:       900.000 lei 

4. Masă pentru calculator: 4 buc.X 2.000.000 lei/buc.: 8.000.000 lei 

5. Masă copiator:         500.000 lei 

6. Masă de o persoană: 6 buc.X 600.000 lei/buc.: 3.600.000 lei 

7. Masă de 4 persoane: 5 buc.X 600.000 lei/buc.: 3.000.000 lei 

8. Fotolii: 4 buc.X 1.500.000 lei/buc.:   6.000.000 lei 

9. Măsuţă:           400.000 lei 

10.  Rafturi metalice cu faţă simplă: 

5 buc.X 3.000.000lei/buc.:           15.000.000 lei 

11.  Rafturi metalice cu faţă dublă: 

9 buc.X 5.000.000lei/buc.:           45.000.000 lei 

12.  Rafturi pentru reviste: 2 buc.X 4.000.000 lei/buc.:  8.000.000 lei 

13.  Suport pentru aparatură video:    1.500.000 lei 

14.  Suport pentru aparatură audio:    1.500.000 lei 

15.  Cuier pentru haine:        700.000 lei 

16.  Scaune: 30 buc.X 500.000 lei/buc.:          15.000.000 lei 

17.  Ceas de perete:         250.000 lei 

18.  Dulap pentru fişe:      2.000.000.lei 

 

                                                                             Total 144.665.000 lei                                        
 

 

 

. 
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ACTIVITĂŢI PEDAGOGICE ÎN CDI UNGURENI 

2001-2002 
 

Denumirea activităţii Obiective generale Obiective derivate Metode Public vizat Resurse materiale Responsabili 

1. CDI – centru de 

resurse, mijloc de 

informare şi formare 

continuă a elevilor 

Formarea 

competenţelor de 

utilizare a resurselor 

CDI 

- dezvoltarea 

capacităţii de utilizare 

a resurselor din CDI în 

vederea realizării 

sarcinilor şcolare 

- stimularea interesului 

pentru disciplinele 

studiate şi valorificarea 

în situaţii concrete a 

cunoştinţelor asimilate 

Observaţia 

Dezbaterea 

Chestionarul 

Problematizarea 

Elevii claselor a V-a, a 

VII-a, a VIII-a 

Fişe de lucru 

Casete audio-video 

Documentarişti 

Cadre didactice 

2. Cercetarea 

documentară – 

dimensiune esenţială a 

unei pedagogii 

inovatoare: învăţarea 

limbii franceze 

exploatând lingvistic şi 

cultural o secvenţă 

muzicală 

Dezvoltarea 

autonomiei elevului în 

activităţile de cercetare 

documentară 

- Selectarea şi 

exploatarea eficientă a 

resurselor documentare 

în vederea tratării 

corecte a informaţiei 

- Iniţierea elevilor în 

utilizarea corectă a 

dicţionarelor 

Conversaţia 

Brainstorming 

Chestionarul 

Elevii claselor a IV-a, 

a V-a, a VII-a 

Resurse audio-video 

Fişe de lucru 

Dicţionare 

Documentarişti 

 

3. CDI – spaţiu 

destinat promovării 

culturii şi valorilor 

naţionale şi universale. 

Activităţi: 

a. întâlniri cu scriitori 

botoşăneni 

b. natura în opera lui 

Mihai Eminescu – 

activitate iniţiată şi 

condusă de Fundaţia 

“Mihai Eminescu” 

c. Anul 2002 – anul 

I.L. Caragiale 

(expoziţii, concursuri) 

Cunoaşterea şi 

respectarea valorilor 

fundamentale ale 

societăţii democratice 

Integrarea valorilor 

etice şi culturale în 

sistemul propriu de 

cunoştinţe 

Dezbaterea 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

Concursuri de lectură 

Conversaţia 

Toate clasele de 

gimnaziu 

Fişe de lucru 

CD-Rom: “Mihai 

Eminescu. Opere 

complete” 

Chestionare 

Documentarişti 

Profesori de limba şi 

literatura română 



 

4. Activităţi vizând 

orientarea şcolară şi 

profesională a elevului 

Sensibilizarea şi 

consilierea elevilor în 

vederea orientării 

şcolare 

- Dezvoltarea spiritului 

civic 

- Formarea unei 

conduite 

corespunzătoare 

valorilor unei societăţi 

democratice 

- Implicarea familiei în 

viaţa şcolară, creşterea 

responsabilităţii 

acesteia în formarea 

unei atitudini pozitive 

faţă de valorile 

societăţii 

Conversaţia 

Dezbaterea 

Chestionarul 

Elevii claselor a VII-a 

şi a VIII-a 

Fişe psihopedagogice 

Fişe de caracterizare a 

meseriilor 

Documente şcolare 

Documentarişti 

Profesori diriginţi 

Psihologi 

5. Imagine şi lectură în 

CDI 

Dezvoltarea gustului 

pentru lectură şi creaţie 

- Dezvoltarea 

capacităţii de 

comunicare având ca 

suport diferite imagini 

- Sensibilizarea 

elevilor la actul de 

creaţie 

Lectura imaginii 

Povestirea 

Conversaţia 

Elevii claselor a V-a Imagini extrase dintr-

un album necunoscut 

elevilor  

Documentarişti 

6. Activităţi de iniţiere 

în utilizarea 

echipamentului audio-

video şi informatic 

Dezvoltarea 

competenţelor de 

utilizare a mijloacelor 

audio-video şi 

informatice 

- Dezvoltarea 

capacităţii de utilizare 

a calculatorului 

- Prezentarea unor 

modalităţi diferite de 

prelucrare a 

informaţiei şi 

diseminare a acesteia 

Problematizarea 

Chestionarul 

 

Cadre didactice şi 

elevii claselor a VII-a 

şi a VIII-a 

Resurse CDI Documentarişti 

Cadre didactice 

calificate 

 

 

Echipa pedagogică: 

 

Constantin Pânzaru – director 

Olivia Şuhanea – documentarist 

Oana Axinciuc – documentarsit 

Elena Clocotici - bibliotecară 

Vasile Batâr – profesor de informatică
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PROGRAMUL ” HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” 
 

 

Titlul proiectului: Tinăr educat – Adult sănătos 
 

Locul desfăşurarii: Alba Iulia, Colegiul National Horea, Cloşca şi Crişan 
 

Coordonatori: 

• Colegiul National Horea, Cloşca şi Crişan Alba Iulia 

• Direcţia de Sănătate Publică – Serviciul de Promovare a Sănătăţii 
 

Parteneri:  

- Prefectura Alba 

- Consiliul Judeţean Alba 

- Arhiepiscopia Ortodoxă Alba 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean 

- Primăria Alba Iulia 

- Inspectoratul Judetean de Poliţie 

- Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport 

- Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 

- Cabinet Planificare Familială 

- Asociaţia “Sprijiniti Copiii” 

- Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală – filiala Alba 

- C.D.I. şi organizaţii ale elevilor din cadrul Colegiului National “Horea, Cloşca şi 

Crişan” - Consiliul elevilor 

      -    Organizaţia Natională Cercetaşii României (ONCR)-Centrul local Axente Sever  

      -    Asociaţia “Horea, Cloşca şi Crişan”        

Durata: 12 luni 
 

Grup tinta: elevi, părinţi, profesori 

 

STRATEGIA PROIECTULUI 

A. Identificarea nevoilor tinerilor prin aplicarea de chestionare.  Informarea şi educarea 

tinerilor asupra problemelor legate de comportamentele şi stilurile de viată care le pot 

afecta sanătătea, precum şi dezvoltarea la elevi, părinţi şi profesori a unor abilităţi de a 

face faţă problemelor cu care se confruntă tinerii şi pentru a imbunătăţi comunicarea 

profesor-elev, părinte-elev, profesor-părinte. 

B. Îmbunatăţirea mediului social din şcoală şi comunitate astfel incât tinerii să se simtă 

sprijiniţi şi valorizaţi. 

C. Diseminarea programului. 

 

SCOPUL 

 

Pregătirea tinerilor pentru a deveni adulţi responsabili şi sănătoşi prin promovarea 

sentimentului responsabilitaăţii pentru sănătatea individului, a familiei şi a comunităţii 

 

OBIECTIVELE 

 

 

• Formarea unui parteneriat social care să asigure un cadru organizat de acţiune pentru 

responsabilizarea părinţilor, cadrelor didactice şi a elevilor în legatură cu rolul şi 

importanţa educatţei pentru sănătate. 
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• Formarea unui număr de 16 promotori din rândul elevilor, profesorilor şi părinţilor în 

problematica drogurilor şi comunicării riscului, intr-un curs de 3 zile desfăşurat la sediul 

CN “HCC”. 

• Formarea unui număr de 16 promotori din rândul elevilor, profesorilor si părinţilor în 

problematica sănătăţii reproducerii şi comunicare, intr-un curs de 3 zile desfăşurat la 

sediul CN “HCC”. 

• Formarea unui număr de 16 promotori din rândul elevilor, profesorilor şi părinţilor în 

problematica sănătăţii mentale şi emoţionale, într-un curs de 3 zile desfăşurat la sediul 

CN “HCC”. 

• Creăterea până la 80% a nivelului de cunoştinte precum ăi dezvoltarea unor abilităţi 

privind adoptarea unui stil de viaţă sănătos  la 1200 de tineri de la “Colegiul Naţional H. 

C. C ”,  prin ore de educaţie pentru sănătate desfăşurate în cadrul orelor de dirigenţie 

realizate prin intermediul promotorilor, pe parcursul unui an şcolar. 

• Implicarea elevilor din cadrul “Colegiului Naţional H. C. C ” colegiului în activităţi 

comunitare de promovare a sănătăţii (voluntariat) 

 

 

ACTIVITĂŢI 

Obiectiv 1 – activităţi 

1. Elaborarea unui plan de lucru 

2. Contactarea partenerilor 

3. Stabilirea responsabilităţilor fiecaruia dintre parteneri 

4. Identificarea problemelor cu care se confruntă tinerii, prin aplicarea de chestionare la 

toţi elevii  

5. Identificarea disponibilităţii şi posibilităţilor cu care unii părinţi pot contribui la 

realizarea programului 

6. Selecţia elevilor, profesorilor şi părinţilor ce vor participa la cursurile de formare şi 

orele de educaţie pentru sănătate din şcoală 

7. Stabilirea unui orar de lucru care să faciliteze buna desfăşurare a proiectului 

8. Analiza rezultatelor 

9. Raport final 

 

Obiectiv 2 - activităţi 
1. Alcătuirea planului de lucru  

2. Contactarea partenerilor 

3. Selecţia formatorilor  

4. Elaborarea curriculumului pentru cursul de initiere 

5. Selecţia participanţilor la cursul de formare 

6. Pretestarea cunoştinţelor participanţilor 

7. Desfăşurarea propriu-zisa a cursului 

 

Temele abordate vor fi: 

Definirea stării de sănătate 

Comunicarea 

Scala valorică 

Prevenirea fumatului 

Prevenirea consumului de alcool 
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      Prevenirea consumului de droguri 

      Respectul  de sine şi puterea anturajului 

Tehnicile de comunicare utilizate în formare:  

Ice-bracker, brainstorming, listare, lucrul pe grupuri mici (alcătuite din raportor, lider de 

discuţii, secretar), întrebări-răspunsuri, repetiţie, sumarizare, clarificare, consolidare, jocuri de 

rol, scenarii, demonstraţii practice, “pro-contra”,  vizionare casete etc. 

 

8. Posttestarea participantilor la curs 

9. Analiza rezultatelor 

10. Follow-up 

11. Raport final 

Obiectiv 3 – activităţi 

1. Alcătuirea planului de lucru  

2. Contactarea partenerilor 

3. Selecţia formatorilor  

4. Elaborarea curriculumului pentru cursul de iniţiere 

5. Selecţia participanţilor la cursul de formare 

6. Pretestarea cunoştinţelor participanţilor 

7. Desfăşurarea propriu-zisa a cursului 

 

Temele ce vor fi abordate: 

Definirea conceptului de sănătate a reproducerii 

Sexualitatea – parte integrantă a fieărei persoane 

Luarea deciziilor 

Adevăruri şi mituri despre sexualitate 

Anatomia organelor genitale feminine  şi masculine 

Nţtiuni de igienă personală 

Concepţie şi graviditate 

Contracepţia  

Boli cu transmitere sexuală 

HIV/SIDA 

Dragoste şi contact sexual: Sunt ele legate între ele? 

Să spui “Da” -  Să spui “Nu” 

Comportament sexual responsabil 

 

Tehnicile de comunicare utilizate în formare:  

Ice-bracker, brainstorming, listare, lucrul pe grupuri mici (alcatuite din raportor, lider de 

discutii, secretar), intrebari-raspunsuri, repetiţie, sumarizare, clarificare, consolidare, jocuri de 

rol, scenarii, demonstraţii practice, “pro-contra”,  vizionare casete etc. 

 

8. Posttestarea participanţilor la curs 

9. Analiza rezultatelor 

10. Follow-up 

11. Raport final 
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Obiectiv 4 – activităţi 

1. Alcătuirea planului de lucru  

2. Contactarea partenerilor 

3. Selecţia formatorilor  

4. Elaborarea curriculumului pentru cursul de iniţiere 

5. Selecţia participanţilor la cursul de formare 

6. Pretestarea cunoştinţelor participanţilor 

7. Desfăşurarea propriu-zisă a cursului 

Temele ce vor fi abordate sunt: 

      Dezvoltarea respectului de sine 

      Comunicarea eficientă şi răspunsurile eficiente 

      Stresul, sursele de stres şi tehnici de a face faţă situaţiilor stresante 

      Probleme legate de comunicarea elev-elev, elev-profesor, copil-părinte 

      Conflicte şi modalităţi de a face faţă situaţiilor conflictuale 

      Tulburari de comportament. Agresivitatea 

      Depresia. Suicidul. 

 

Tehnicile de comunicare utilizate in formare:  

Ice-bracker, brainstorming, listare, lucrul pe grupuri mici(alcatuite din raportor, lider de 

discutii, secretar), intrebari-raspunsuri, repetitie, sumarizare, clarificare, consolidare, jocuri de 

rol, scenarii, demonstratii practice, “pro-contra”,  vizionare casete etc. 

 

8. Posttestarea participantilor la curs 

9. Analiza rezultatelor 

10. Follow-up 

11. Raport final 

Obiectiv 5 – activităţi 

1. Alcătuirea planului de lucru 

2. Pretestarea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor elevilor, profesorilor şi părinţilor în 

legătură cu problemele legate de sănătate  

3. Informarea şi educarea elevilor, profesorilor şi părinţilor prin intermediul orelor de 

educaţie pentru sănătate desfăşurate de promotori la orele de dirigenţie şi lectorate cu 

părinţii 

4. Dezvoltarea unor deprinderi de a face faţă problemelor cu care se confruntă tinerii prin 

seminarii şi ateliere de lucru 

5. Posttestarea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor elevilor, profesorilor şi părinţilor în 

legătură cu problemele legate de sănătate  

6. Analiza rezultatelor 

7. Raport final 

Obiectiv 6 – activităţi 

1. Constituirea grupului de voluntari 

2. Elaborarea, pretestarea şi distribuirea materialelor promoţionale  

3. Participarea activă a voluntarilor la acţiuni de promovare a sănătăţii cu ocazia Zilelor 

Mondiale din Calendarul Sănătăţii. 

4. Raport final  
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MODUL – “SANATATEA MENTALĂ” 
 

Scopul este imbunătăţirea sănătăţii mentale şi emoţionale în comunitatea şcolară 

 

Obiective:  

1. Formarea unui număr de 16 promotori, elevi, profesori şi părinţi în problematica 

sănătăţii mentale şi emoţionale 

2. Desfăşurarea de ore de educaţie pentru sănătate pe tema specifică de către promotori pe 

durata unui an şcolar 

3. Implicarea unui număr de voluntari în acţiuni de voluntariat ce au ca scop sprijinirea şi 

valorizarea grupurilor de risc (tineri, vârstnici, persoane cu handicap, categorii sociale 

defavorizate, etc) 

 

Rezultate scontate: 

- dezvoltarea respectului de sine la grupul ţintă 

- responsabilizarea în luarea deciziilor 

- îmbunatăţirea relaţiei elev – profesor - părinte prin dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare, de a asculta şi a răspunde eficient, de a răspunde în cazul unui refuz 

şi de a face o cerere 

- identificarea cauzelor care au dus la apariţia unor probleme, precum şi găsirea 

unor modalităţi eficiente de depăşire a lor 

- dezvoltarea abilităţilor de a face faţă stresului 

- dezvoltarea abilităţilor de a elimina mânia, de a-şi controla eventualele 

răspunsuri agresive 

- formarea unei gândiri pozitive  

- identificarea unor categorii sociale de risc, a problemelor cu care se confruntă 

aceştia şi îmbunătăţirea mediului social astfel încât să se simtă sprijiniţi şi 

valorizaţi 

 

 

MODULELE PROIECTULUI: 

 

Începând cu anul şcolar 2001-2002 în liceul nostru se va desfăşura un program de educaţie 

pentru sănătate. Acesta se va desfăşura pe trei module structurate in felul următor: 

 

Modulul I 

1. Definirea stării de sănătate 

2. Comunicarea 

3. Scala valorică 

4. Prevenirea fumatului 

5. Prevenirea consumului de alcool 

6. Prevenirea consumului de droguri 

7. Stima de sine şi puterea anturajului 

 

Modulul II 

1. Definirea conceptului de sănătate a reproducerii 

2. Sexualitatea – parte integranta a fiecărei persoane 

3. Luarea deciziilor 

4. Adevaruri şi mituri despre sexualitate 

5. Anatomia organelor genitale feminine şi masculine 

6. Noţiuni de igienă personală 

7. Concepţie şi graviditate 
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8. Contracepţia  

9. Boli cu transmitere sexuală 

10. HIV/SIDA 

11. Dragoste şi contact sexual: Sunt ele legate între ele? 

12. Să spui “Da” -  Să spui “Nu” 

13. Comportament sexual responsabil 

 

Modulul III 

1. Anxietatea şi panica. Învăţarea unor deprinderi de a face faţă unor situaţii dificile 

2. Tulburări sexuale 

3. Tulburări ale comportamentului alimentar: anorexia şi bulimia 

4. Teama de angajare în relatii apropiate cu ceilalţi 

5. Să invăţăm să fim fericiţi în relaţia de cuplu 

6. Depresia. Suicidul. 

7. Tulburările de personalitate 

 

În vederea eficientizării acestui program, vă rugăm să raspundeţi la urmatoarele intrebări: 

 

1. Ordonaţi modulele prezentate în funcţie de temele pe care preferaţi să le discutaţi mai 

intâi 

 

2. Dacă există alte subiecte care v-ar interesa, vă rugăm sa le notaţi pentru a fi adăugate 

celorlalte, notate mai sus. 

 

 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

 

 Copiii şi tinerii sunt elementul fundamental pentru viitorul noii Europe. În consecinţă, 

acestora trebuie să li se ofere condiţii propice pentru a-şi realiza potenţialul de a deveni adulţi 

sănătoşi, educaţi, care să fie dotaţi cu energia, aptitudinile şi sentimentul responsabilităţii atât de 

necesare pentru viitorul lor sănătos. Acest proiect este o initiaţivă dedicată acestui deziderat. 

Pentru atingerea obiectivelor acestui proiect s-a pornit de la identificarea nevoilor şi 

problemelor cu care se confruntă, tinerii pe baza unui chestionar. 

Acest chestionar a fost aplicat pe un eşantion de 902 elevi, din care:  

•   50 elevi cu vârste cuprinse între 13 – 14 ani 

• 197 elevi cu vârste cuprinse între 15 – 16 ani 

• 176 elevi cu vârste cuprinse între 16 – 17 ani 

• 269 elevi cu vârste cuprinse între 17 – 18 ani 

• 211 elevi cu vârste cuprinse între 18 – 20 ani 

 

Analiza rezultatelor a arătat că : 

1. 89% din respondenţi au definit bine conceptul de sănătate mentală; 

2. 61% din respondenţi au recunoscut că s-au confruntat cu o problemă care le-a afectat 

liniştea sufletească.Categoriile de probleme identificate au fost: 

• probleme personale: sentimentale, legate de neîncrederea în sine, lipsa de comunicare; 

• probleme de familie: neîntelegeri cu părinţii, conflicte între generaţii, deces în familie, 

divorţ, dificultăţi materiale; 

• probleme cu şcoala: lipsa de comunicare elev-profesor, suprasolicitare şcolară; 
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• probleme cu prietenii: certuri, excluderi din grup, influenţa negativă a anturajului, 

agresivitate; 

• stres 

• altele: probleme legate de tutun, alcool, droguri, sexualitate 

Dintre aceştia 33% au avut probleme personale, 33% au avut probleme de familie, cu şcoala 

17%, cu prietenii 11%, 4% stres şi 2% altele.  

3. Persoanele cu care ar prefera să discute tinerii despre problemele lor: 

• Prieteni  - 40% 

• Părinţi – 33% 

• Diriginte – 4% 

• Profesor – 2% 

• Preot - 6% 

• Nimeni – 3% 

• Profesor consilier – 6% 

• Alte persoane – 6% 

4. Atunci când au fost intrebaţi cu ce probleme se confruntă un tânăr de vârsta lor, elevii au 

identificat următoarele: 

• Probleme personale – 31% din elevi 

• Probleme de familie – 20% din elevi 

• Probleme legate de şcoală – 11% din elevi 

• Probleme cu prietenii – 10% din elevi 

• Stres – 7% din elevi 

• Altele – 21% din elevi 

5. Temele pe care tinerii ar dori să le discute în cadrul orelor de dirigenţie sunt următoarele: 

• Stres – 20% 

• Depresie – 14% 

• Conflicte – 15% 

• Probleme legate de comunicare – 17% 

• Agresivitate - 12% 

• Tulburări ale comportamentului alimentar – 6% 

• Sinucidere – 13% 

• Altele – 3% 

 

Părinţii şi comunitatea şcolară au un rol vital în dezvoltarea unor tineri sănătoşi şi 

responsabili. Lucrând în parteneriat, şcolile, părinţii, ONG şi autorităţile locale formează o forţă 

capabilă să antreneze schimbări pozitive. În acelaşi mod, tinerii înşişi pot să devină cetăţeni 

activi în comunităţile în care trăiesc. Împreună, şcoala şi comunitatea vor avea un impact 

pozitiv în crearea unui mediu care să susţină şi să valorizeze tânărul.    
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Ce intelegeti prin sanatate mentala?
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Importanţa temelor
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Echipa de proiect (modulul: “Sanatate mentala”) 
 

Bădău Georgeta (profesor documentarist H.C.C) 

Arghiuş Magnolia (D.S.P) 

Simona Anca (C.J.A.P.P) 

Avram Ioana (O.N.C.R) 

Drăghiciu Elena (O.N.C.R) 

Bucurel Bogdan (O.N.C.R) 

Muntean Cătălin (O.N.C.R) 
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PROIECT 

elaborat în cadrul 

PROGRAMULUI  EDUCAŢIONAL 

„Să citim pentru anul 2002” 
 

Motto: 
«ŞCOALA : Aici se nasc speranţe şi se     

                 plăsmuiesc vise,  incertitudini,                

                 nedumeriri,confruntări  şi totuşi     

                   ÎNCREDERE » 

 
I. ARGUMENT 

I.1 Necesitatea stimulării interesului pentru lectură în contextul actual al reformei în 

educaţie 

Orice politică educaţională va avea ca obiectiv primordial formarea unor generaţii de copii 

sănătoşi, fizic şi intelectual. 

Asigurarea succesului şcolar  în viaţă este dependentă de achiziţiile fundamentale. Acesta 

este răspunsul la întrebarea: De ce programul educaţional „Să citim pentru anul 2002” se 

adresează grădiniţelor şi claselor primare? 

Apropierea copilului de carte debutează încă din primii ani de viaţă, prin cărţi  cu imagini, 

poveşti ilustrate, cărţi de colorat, benzi desenate. Familia stabileşte prima legătură afectivă între 

copil şi carte, potolind însetarea provocată de curiozitatea specifică vârstei şi stimulând vibraţia 

cunoaşterii. Iată motivul pentru care cartea trebuie să devină „prietena  copilului” de la cea mai 

fragedă vârstă. 

Actul citirii este o primă acţiune în formarea intelectuală a individului. 

Deprinderile de citit-scris, acumulate prin activităţile de lectură, sunt instrumente prin 

intermediul cărora este posibilă dobândirea de cunoştinţe noi, formarea şi dezvoltarea celorlalte 

competenţe propuse de programele şcolare. De calitatea acestor achiziţii depinde succesul sau 

eşecul în procesul de formare a copilului. 

 

I.2   Stabilirea reperelor în procesul de reconsiderare a  

       importanţei lecturii 

 

«verbul „a citi” între ideal şi realitate» 

 

Tagore spunea: „Aşa cum focul se aprinde cu foc, bazinul se umple cu apă şi sufletul 

omului se modelează datorită sufletului unui alt om”. 

Mediul familial îşi are importanţa, de netăgăduit, în apropierea copilului de carte. Aici vom 

face referire la cele două situaţii: 

✓ Mediul social/familial FAVORABIL 

✓ Mediul social/familial NEFAVORABIL 

iar grupul ţintă va fi şi el divizat în funcţie de situaţiile concrete, ca de altfel şi obiectivele 

specifice din proiectele grădiniţelor/şcolilor, respectiv acţiunile se vor particulariza. Şi într-un 

caz, şi-n altul, vom provoca/stimula comunicarea, deschiderea; copilul va fi încurajat să 

împărtăşească experienţa trăită/ citită sau cea trăită prin lectură. 

mailto:isjmm@isjmm.ro
http://www.isjmm.ro/


 

II. DESCRIEREA PROGRAMULUI 

II.1     Grup ţintă 

- beneficiari ai programului: copii preşcolari, cu vârste între 4-7 ani, şcolari mici, clasele 

I-IV din următoarele unităţi de învăţământ:  

• Grădiniţa „Ion Creangă” Baia Mare 

• Grădiniţa nr. 7 Baia Mare 

• Grădiniţa nr. 9 Baia Mare 

• Grădiniţa nr. 28 Baia Mare 

• Grădiniţa Liceului Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu 

Marmaţiei 

• Grădiniţa Vad, comuna Copalnic Mănăştur 

• Grădiniţa nr. 3 Vişeu de Sus 

• Şcoala „Nicolae Iorga” Baia Mare 

• Şcoala „George Coşbuc” Baia Mare 

• Şcoala nr. 9 Baia Mare 

• Şcoala nr. 3 Baia Mare 

• Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmaţiei 

• Şcoala nr.1 Vişeu de Sus 

• Şcoala cu cls. I-IV Vad, comuna Copalnic Mănăştur 

Factori implicaţi direct în realizarea programului: 

- părinţii copiilor 

- educatoarele şi învăţătorii din grădiniţele şi şcolile selectate 

II.2   Durata: un an şi jumătate – aprilie 2002 – noiembrie 2003 

- primele 5 luni se vor dedica lansării programului (22-26 .IV.2002), organizării 

atelierelor de lucru, cursuriloe de formare iniţială şi antrenarii partenerilor de proiect; 

- următorul interval de timp va fi dedicat activităţilor directe cu elevii, monitorizării 

acestora, evaluării, în funcţie de criteriile de reuşită, proiectării acţiunilor următoare. 

II.3    Costuri 

- 15% din costuri vor fi acoperite din contracte cu ONG; 

- 25% din cheltuieli vor fi suportate de ISJ Maramureş, în colaborare cu autorităţile 

locale;  

- 60% va fi contribuţie obţinută prin voluntariat 

II.4   Resurse umane 

- copii preşcolari şi şcolari mici clasele I-IV; 

- cadre didactice – educatoarele şi învăţătorii grupelor, respectiv claselor selectate; 

- părinţii copiilor; 

- metodişti; 

- specialişti în psihopedagogie preşcolară şi şcolară; 

- inspectorii şcolari pentru învăţământul preşcolar şi primar. 

II.5   Coordonare 

- Marcela Pop 

- Georgeta Pop 

- Ana Hopârtean 

- Lucreţia Timocea 

 

Inspectori şcolari pentru  învăţământul 

preşcolar şi primar  

-   Gabriela Papiu -  psiholog 

- Ileana Libotean 

- Maria Dragoş 

- Floarea Lumei 

 

 

Metodişti  

- directorii unităţilor şcolare implicate 

 



 

II.6    Scop  

 Stimularea interesului pentru lectură în perioada preşcolarităţii şi şcolarităţii mici, în 

vederea atenuării unora dintre cauzele care pot genera eşecul şcolar. 

II.7 Obiective specifice 

a) privind copiii preşcolari şi şcolari: 

▪ stimularea gustului pentru lectură; 

▪ apropierea copiilor, preşcolari şi şcolari mici, de carte şi de cuvântul 

scris; 

▪ formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte; 

▪ familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere; 

▪ îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-

scris; 

▪ cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea sau 

păstrarea cărţilor; 

▪ stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale; 

▪ împărtăşirea experienţelor personale. 

b) privind cadrele didactice (educatoare, învăţători) 

▪ familiarizarea educatoarelor şi învăţătorilor cu metodele noi de 

stimulare a interesului pentru lectură la vârstele mici; 

▪ dobândirea de către cadrul didactic a capacităţii de a construi un 

mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul de apropiere 

faţă de carte şi faţă de cuvântul scris; 

▪ educarea unei atitudini pozitive faţă de abordarea metodei proiectelor, 

ca metodă de lucru, folosită în sprijinul atingerii obiectivelor 

programului; 

c) privind părinţii: 

▪ conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi 

educaţia propriilor copii; 

▪ creşterea implicării părinţilor în activitatea grădiniţei şi a şcolii, dar şi 

în crearea unui mediu cald şi sigur pentru copil/elev; 

d) privind coordonatorii: 

▪ stabilirea / selectarea grupurilor ţintă; 

▪ formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice implicate; 

▪ evaluarea proiectelor/acţiunilor, rezultatelor şi monitorizarea 

acestora; 

▪ intermedierea unor relaţii de parteneriat educaţional 

II.8 Sugestii de activităţi metodice 

 Programul judeţean va debuta cu „Săptămâna lecturii”, în şcoli şi grădiniţe: 22-

24.IV.2002, perioadă în care educatoarele şi învăţătorii vor elabora un plan de acţiuni concrete, 

subordonate obiectivelor propuse în proiect. 

 În data de 25.IV.2002, între orele 8-9, copii din învăţământul primar vor citi circa 2002 

secunde, iar celor din grădiniţe li se va citi o poveste (30 minute). 

 Pentru celelalte zile din săptămâna lecturii sugerăm următoarele acţiuni: 

- identificarea nevoilor (constituirea grupelor de copii receptori/ascultători, respectiv 

participanţi activi în actul citirii); 

- constituirea unei minibiblioteci a clasei/grupei; 

- organizarea clubului micilor cititori; 

- vizite la biblioteci, librării, anticariate, tipografii, edituri; 

- întâlniri cu autori de cărţi pentru copii; 

- întâlniri cu actori din cadrul teatrului dramatic, teatrul de păpuşi, cei care au dat viaţă 

personajelor îndrăgite de copii; 

- refacerea unor cărţi deteriorate din biblioteca grădiniţei/şcolii; 



 

- „sa ne facem singuri cărţi / reviste”; 

- „astăzi citim… reviste”; 

- elevii mai mari citesc împreună cu elevii mai mici, circa 10 minute pe zi; 

- elevii mai mari sau bunicii citesc preşcolarilor; 

- dramatizarea unor texte cunoscute; 

- elevii pregătesc şi prezintă împreună cu preşcolarii din grădiniţele apropiate teatru de 

umbre, teatru de păpuşi; 

- să elaborăm jurnalul clasei/grupei; 

- „cine va ocupa astăzi scaunul autorului/povestitorului?”; 

- să ne ascultăm unii pe alţii – înregistrări pe casete audio personale şi audierea acestora; 

- jocuri de rol;  

- sesiuni de brainstorming; 

- acţiuni de întărire şi de stimulare a motivaţiei intrinseci spre realizarea deprinderii de 

citit. 

 

III. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 

 

A. Pregătire 

 

Nr. 

crt 

Activitatea Cine răspunde Termene 

1 Lansarea oficială a programului printr-o 

invitaţie la organizarea „Săptămânii 

lecturii” în şcoli şi grădiniţe precum şi 

sugestii de acţiuni metodice 

Inspectorii şcolari 22-29.IV.2002 

2 Selectarea grădiniţelor/şcolilor care vor 

intra în program 

Inspectorii şcolari 30.IV.2002 

3 Curs de formare iniţială cu educatoarele 

şi învăţătorii implicaţi în program 

Inspectorii şcolari 20 mai 2002 

4 Pregătirea mediului educaţional în 

unităţile de învăţămant nominalizate în 

proiectul local al judeţului 

Directorii şi cadrele 

didactice din unităţile 

implicate 

1-15 septembrie 

2002 

 

 

 

   

 

 

 

                           B. Implementare   

Nr. 

crt 

Activitatea Cine răspunde Termene 

1 Folosirea noilor metode de lucru cu 

copiii în procesul de predare- învăţare – 

evaluare, în vederea stimulării 

interesului pentru lectură 

Directorii şi cadrele 

didactice din unităţile 

implicate 

15 septembrie 

2002 – 1 iunie 

2003 

2 Întâlniri cu părinţii şi alţi factori 

educaţionali implicaţi în program 

Inspectorii şcolari, 

directorii unităţilor 

implicate 

Lunar pe toată 

perioada derulării 

programului 

3 Monitorizarea activităţilor desfăşurate 

în şcolile şi grădiniţele implicate 

Coordonatorii locali  Trimestrial pe 

toată perioada 

derulării 

programului 

 



 

 

C.Evaluare, extindere   

Nr. 

crt 

Activitatea Cine răspunde Termene 

1 Întocmirea unui raport cu privire la 

evaluarea activităţilor desfăşurate în 

cadrul programului şi a rezultatelor 

obţinute 

Coordonatorii locali, 

specialistul în 

psihopedagogie 

1 septembrie 2003 

2 Răspândirea informaţiilor în rândul 

cadrelor didactice din învăţămantul 

preşcolar şi primar, părinţilor, ONG şi 

altor membri ai comunităţii din judeţ 

Coordonatorii locali, 

Directorii de unităţi 

şcolare 

Semestrial pe 

toată perioada 

derulării 

programului 

3 Iniţierea unor schimburi de experienţe 

cu alte judeţe implicate în program 

Coordonatorii locali Semestrial pe 

toată perioada 

derulării 

programului 

4 Crearea unei reţele de unităţi pilot care 

să răspândească programul şi să ajute la 

implementarea acestuia în alte unităţi 

şcolare 

Coordonatorii locali 1 noiembrie 2003 

 
IV. EVALUARE 

 

IV.1   Evaluarea obiectivelor specifice ale programului 

 

a) Pentru obiectivele care privesc copiii, preşcolari şi şcolari 

Se va urmări: numărul activităţilor din cadrul programului, în care copiii s-au 

implicat efectiv; frecvenţa cu care copiii au  consultat materialele scrise în vederea culegerii 

de informaţii; calitatea exprimării orale şi a exprimării în scris; frecvenţa noilor deprinderi 

achiziţionate şi capacitatea copiilor de a le aplica în contexte variate. 

Metode de evaluare: înregistrarea observaţiilor pe fişe individuale; analiza 

lucrărilor/produselor realizate de copii; înregistrarea unor momente din derularea 

programului pe casete video; înregistrarea pe casete audio a progresului înregistrat de 

fiecare elev implicat în program => casete audio personale. 

 

b) Pentru obiectivele care privesc cadrele didactice: 

Se va urmări: timpul necesar schimbării de atitudine şi comportament; modul în care 

ambientul educaţional reflectă preocuparea cadrului didactic pentru stimularea 

interesului copiilor pentru lectură; numărul de activităţi, centrate pe copil, în care 

aplică noile tehnici de stimulare a interesului pentru lectură; amenajarea în sălile de 

clasă/grupă a unei mini biblioteci; numărul de copii înscrişi la biblioteca 

şcolii/grădiniţei; numărul activităţilor extraşcolare care vizează obiectivele 

programului. 

Metode de evaluare: înregistrarea observaţiilor pe fişe individuale, aplicarea de 

chestionare, inspecţie şcolară tematică; 

c) pentru obiectivele care privesc părinţii: 

Se va urmări: creşterea receptivităţii părinţilor la solicitările copilului şi ale 

educatoarei/învăţătoarei; numărul activităţilor din cadrul programului la care părinţii 

participă; frecvenţa cu care părinţii au contactat grădiniţa/şcoala în vederea 

menţinerii interesului pentru lectură a copilului. 

Metode de evaluare: observaţia, interviul, chestionarul, scrisori deschise. 
 



 

IV.2    Evaluarea activităţilor 

 

Criteriile şi metodele acestui tip de evaluare vor fi stabilite de comun acord cu întreg 

comitetul judeţean de conducere şi coordonare a proiectului. La sfârşitul fiecărei secvenţe de 

activitate/perioadă de derulare se va realiza feed-back-ul, analizându-se dificultăţile întâmpinate 

şi stabilindu-se măsuri pentru perioada următoare – măsuri ameliorative şi reglatoare. 

 

 

 

Baia Mare, 

30.IV.2002 

 

   

Inspector şcolar general:    Inspector şcolar general adjunct: 

 

prof. Delia Mariana Ardelean   prof. Mariana Pop 

 

 

 

Coordonatori locali: 

ed. Marcela Pop 

ed. Georgeta Pop 

înv. Ana Hopârtean 

înv. Lucreţia Timocea 

prof. Gabriela Papiu 
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Colegiul Naţional «Andrei Mureşanu» Bistriţa 
 

PROIECT  DE  ACTIVITATE 

 
      Titlul :  Delta Dunării 

        Public : elevii clasei a VII-a (anul III franceză) care sunt deja 

                       familiarizaţi cu spaţiul C.D.I. 

        Timp : 2 ore 

        Metode şi procedee: munca în echipă, conversaţia, jocul didactic. 

        Materiale folosite: enciclopedii, dicţionare, manuale, albume,  

                                        hârtie de calc, creioane colorate, lipici,  

                                        foarfeci, CD, albume de artă etc.                                                

        Obiective: - să prezinte în limba franceză Delta Dunării; 

                          - să devină autonomi în căutarea informaţiilor în CDI; 

                          - să dea dovadă de responsabilitate şi să fie receptivi faţă de munca în   

                             echipă desfăşurată într-un alt spaţiu decât sala declasă; 

                          - să cunoască rolul dicţionarelor, atlaselor, enciclopediilor; 

                          - să repereze informaţii în dicţionare, atlase, enciclopedii; 

         Locul: C.D.I. 

 

ARGUMENT 

 

         Manualul de limba franceză clasa a VII-a, anul III de studiu editat de E.D.P. şi care era 

folosit în anul şcolar 2000/2001, prezenta o lecţie Le Delta du Danube. Având în vedere modul 

de prezentare a lecţiei, conţinutul şi nivelul clasei, am considerat că prin desfăşurarea acestei 

lecţii în C.D.I. se pot realiza mai multe obiective. 

 

DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII 

 

Conversaţie care vizează reactualizarea cunoştinţelor despre Delta Dunării. Se insistă mai ales 

pe :     - aşezarea geografică; 

                               - forme de relief; 

                           - clima, flora şi fauna; 

                                - Dunărea, sursa de inspiraţie pentru artişti: scriitori, pictori,  

                                       compozitori. 

 

    Se împarte clasa în 5 grupe, cerându-se ca în fiecare grupă să existe un elev care să ştie 

foarte bine limba franceză  şi un alt elev care să ştie desena. 

 

 Se dau fiecărei grupe fişe de lucru, cu sarcinile pe care elevii le au de executat.  

 

        Grupa 1: - caută în C.D.I. documente care te vor ajuta sa desenezi cât mai bine o hartă a 

Deltei Dunării; 

                         -notează pe o fişă elementele esenţiale despre Delta Dunării: poziţie geografică, 

suprafaţa, raportul uscat/apă, număr de locuitori;  

                         -notează documentele în care ai găsit informaţiile. 

       

 

Grupele 2/3/4/5: în urma discuţiilor cu colegii stabileşte o listă de 7-10 animale/peşti / 

păsări/plante pe care le poţi găsi în Delta Dunării. 

                         -caută numele acestor animale/peşti/păsări/plante în limba franceză; 

       Anexa 6 
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                         -caută in documentele existente în C.D.I. imagini care sa reprezinte aceste 

animale/peşti/păsări/plante; 

                         -notează toate documentele de care te-ai folosit. 

 În acest timp, documentalistul trece de la un grup la altul, încercând sa ghideze elevii în 

munca pe care o desfăşoară, verificând exactitatea informaţiilor. În cazul în care informaţiile 

sunt eronate, se discuta cu grupul, se găseşte răspunsul corect, se argumentează şi se verifică  

răspunsul cu ajutorul dicţionarului/manualului. 

 Odată stabilite listele cerute, li se cere elevilor să reducă la 5, cele mai reprezentative 

animale/peşti/păsări/plante, să  deseneze, coloreze, decupeze imaginile pentru a putea realiza 

atlasul Deltei Dunării. 

 Când toate materialele au fost pregătite se trece la confecţionarea atlasului. 

 Pe o planşă se lipeşte harta deltei, apoi grupate animale/peşti/păsări/plante notându-se 

sub fiecare imagine numele în limba franceza. 

 Se citeşte textul din manual şi se explică lexicul necunoscut. 

 Pe grupe, elevii vor prezenta colegilor produsul realizat, răspunzând întrebărilor. 

Evaluare: Se dau fişe de lucru conţinând următoarele întrebări: 

            1.In ce documente ai găsit harta Deltei Dunării ? De ce?  

   2. În ce documente ai găsit echivalentul numelor animalelor/ peştilor/ 

păsărilor/plantelor în limba franceză ? Şi dacă ar trebui să găseşti aceeaşi termeni în limba 

engleză? 

 3. În ce documente ai găsit cele mai multe imagini şi informaţii despre 

plante/animale/peşti/păsări? 

 Se discută cu elevii despre rolul dicţionarelor bilingve, atlaselor geografice şi tematice, 

enciclopediilor. 

 

 Evaluarea conţinutului lecţiei:   

 Joc de recunoaştere de tipul: încercuieşte din lista de mai jos cuvântul care nu are nici 

o legătura cu tematica.                                                                           

Joc de roluri: Elevii sunt puşi să facă o prezentare a Deltei Dunării în calitate de ghizi. 

           Notă. Pe parcursul întregii activităţii se audiază în surdina melodii insipate de Dunăre.  
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Şcoala Nr. 1 « Vasile Alecsandri » Roman 

Str. C.A. Rosetti, Nr. 8 
 

 

Titlul activităţii :   « INIŢIERE  ÎN  LECTURA  IMAGINII » 

 

Obiective :  

 

• Realizarea unui scurt material video (film) ce va permite iniţierea elevilor  pentru: 

- a scrie un scurt scenariu ; 

- a pune în evidenţă un decupaj de text în secvenţe şi a fiecărei secvenţe în planuri 

; 

- a identifica axele, cadrajele, mişcările camerei (noţiuni de câmp, în afara 

câmpului şi cadraj) ; 

- a filma secvenţele urmărind sau nu cronologia din scenariu ; 

- a realiza montajul filmului reconstituind cronologia scenariului ; 

• Analiza succintă a unor secvenţe de publicitate şi a unor filme scurte. 

• Audiţia unor ilustraţii muzicale în vederea alegerii coloanei sonore în raport cu 

imaginea, ritmul montajului şi sensul dorit. 

• Descoperirea limbajului cinematografic ca un limbaj specific ce permite comunicarea 

unei poveşti, a unei întâmplări, a unor concepte. 

 

Obiective pe termen mediu şi lung : 

 

• Dezvoltare spiritului critic al elevilor şi a capacităţii de lectură activă a imaginilor 

televizuale (ştiri, publicitate) şi cinematografice. 

• Dezvoltarea abilităţilor de manipulare a lilmbajului cinematografic în vederea realizării 

altor secvenţe video. 

 

Notiuni teoretice :  

- secvenţă ;  

- plan  (general, de ansamblu, mijlociu, apropiat, plan mare, foarte mare etc.) ; 

- mişcarea camerei video (panoramica, travelling şi zoom) ; 

- cadraj ; 

- scenariu ; 

- decupaj tehnic (storyboard) ; 

- distribuţie (casting) ; 

- turnare ;  

- machetă / montaj ;  

- sonorizare ; 

 

 Locul de desfăşurare : Centrul de Documentare şi Informare 

 

Participanti : 12 elevi (clasa a VII-a D ; 14 ani)  

 

Durata : 3 zile şi jumatate ( 6 ore/zi ) 

 

Persoane implicate :  

- specialist în tehnica audio-video – Fabrice Millot, CDDP Marne, Franţa ;  

- documentarişti : prof. Crenguţa Sofronea 

    prof . Mirela Bîrzu 
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Materiale :  

 

- videoproiector, cameră video digitală, cameră video numerică, maşină de 

montaj, televizor, video, calculator, CD-player ; 

- CD-uri, casete video, folii transparente, fotocopii ale fişelor teoretice. 

 

Suporturi pedagogice :  

 

- dosar “Lecture de l’image animée” ; 

- fişe cu noţiuni teoretice : “Proiectul de realizare a unui material video », 

« Travelling şi Panoramica », « Turnarea », « Să faci o imagine », « Formarea 

audiovizuală », « Limbajul cinematografic », « Lexic » ; 

-  fişa de lucru : “Secvenţele”. 

- spoturi publicitare şi secvenţe din filme artistice ; 

- muzica specială realizării coloanei sonore. 

 

 

Derularea activitatii : 

 

Prima zi :  dimineaţă : Constituirea grupului de lucru; 

Prezentarea activităţii ce urmează a fi realizată ; 

Prezentarea  noţiunilor teoretice . 

 

            după-amiază : Identificarea noţiunilor teoretice în spoturi publicitare şi secvenţe 

de film : fişa de lucru “Secvenţele”. 

 

A doua zi :  dimineaţă şi după-amiază : Propuneri de scenariu (3 grupe de lucru ) ; 

alegerea scenariului final (dezbateri, discuţii şi motivaţii) : « Prima zi de scoala ?! » :  

Scena I : Toţi elevii sosesc la şcoala cu flori în mâîni.  

Intrând în clasă ei îşi salută profesorul. 

Toţi sunt fericiţi, este prima zi de şcoală. 

Scena a II-a : De îndata ce orele încep, elevii nu mai urmăresc profesorul şi încep să se 

plictisească. 

   Se gândesc la vacanţa de vară ce tocmai s-a terminat. 

Scena a III-a: Elevii adorm în final şi pleacă în visele lor de vacanţă.  

Profesorul îşi continuă cursul, singur, vorbind în gol. 

Scena a IV-a: Secvenţa de sfârşit. 

   

după-amiază: Turnarea secvenţelor  urmărind cronologia din scenariu (scena I şi scena II). 

 

A treia zi :  dimineaţă : Turnarea secvenţelor  fără a urmări cronologia din scenariu (scena 

IV şi scena III). 

    după-amiază: alegerea coloanei sonore ;  alegerea secvenţelor care redau cel 

mai bine idea din scenariu şi decuparea lor, montajul filmului  

 

A patra zi :  dimineaţă : vizionarea filmului şi discuţii asupra posibilităţii de manipulare a 

imaginilor video. 

 

Evaluare : produs final – film video de 4’30’’. 
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ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 TÂRGU LĂPUŞ                                         Anexa 8 

 

 

 

ACTIVITATE CDI 

 

LECTURĂ GHICITOARE: CAUTĂ ŞI GĂSEŞTE 

 

 CERINŢA: Găseşte cele patru elemente ale unei cărţi: 

• Coperta întâi 

• Cotorul cărţii 

• Paginile 

• Coperta a patra 

 

OBIECTIVE: 

• Cunoaşterea cărţilor încă neexploatate din CDI, cărţile nou achiziţionate 

• Descoperirea cărţilor noi, a albumelor sau romanelor spre care copiii nu se 

îndreaptă spontan 

• Dezvoltarea atenţiei şi a spiritului de observaţie 

• Consultarea unei cărţi în vederea unei eventuale lecturi. 

GRUP ŢINTĂ: - 15 elevi din clasa a VI-a. 

MATERIALE: 

• O etichetă pentru fiecare elev, purtând titlul cărţii 

• Extrase fotocopiate pentru fiecare carte 

• Necesar de scris 

DESFĂŞURARE 

• Profesorul alege o carte pentru fiecare elev şi o plasează pe o masă alăturată 

• Distribuie etichete tuturor elevilor 

• Elevii îşi caută cartea care corespunde etichetei 

• Profesorul citeşte extrasele din cărţile distribuite, dă fiecăruia un număr de 

ordine 

• Elevii trebuie să recunoască extrasul ce aparţine cărţii pe care fiecare o are în 

faţă şi să noteze pe etichetă numărul 

• La sfârşitul lecturii (două sunt necesare) tuturor extraselor, elevii anunţă numărul 

ales 

• Profesorul dă extrasul pe care elevul îl va citi şi el şi apoi îl va pune în carte la 

pagina corespunzătoare. 

 

 

 

 

 

      Profesor documentarist 

      Mariana Medişan 
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ŞCOALA GENERALĂ „IULIU MANIU” VINŢU DE JOS 

 

CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE 

 

 

ACTIVITATE C.D.I. : „ DESCOPERIŢI FRANŢA” 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: familiarizarea cu geografia Franţei 

 

GRUP ŢINTĂ:  elevi din clasa a V-a iniţiaţi în utilizarea resurselor C.D.I. 

 

OBIECTIVE: 

- să localizeze Franţa pe harta Europei 

- să localizeze vecinii Franţei 

- să ştie principalele grupe de munţi ai Franţei 

- să ştie fluviile care traversează Franţa 

- să cunoască numele principalelor oraşe ale Franţei 

- să stăpânească tehnica de lucru cu atlasul şi cu harta 

 

MATERIALE UTILIZATE 

- harta fizică a  Franţei, cu două feţe: prima marcată, a doua nemarcată 

- atlase geografice 

- fotocopii ale hărţii 

 

DURATA ACTIVITĂŢII: 2 ore 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 Elevii au beneficiat deja de o activitate de iniţiere în utilizarea hărţilor şi atlaselor. 

În prima oră, profesorul documentarist lucrează cu elevii pe partea marcată a hărţii, 

dându-le informaţiile necesare. Elevii primesc fiecare câte o fotocopie a hărţii, pe care urmăresc 

explicaţiile.  

 În ora a doua, elevii primesc fotocopii ale părţii nemarcate a hărţii, pe care completează 

ce au reţinut. 

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII 

 Profesorul documentarist verifică munca elevilor pe fotocopii, după care discută cu ei 

greşelile, fiecare elev având în faţă harta marcată. Pe toată durata activităţii, profesorul 

documentarist observă capacitatea elevilor de a utiliza resursele C.D.I. (în special hărţile şi 

atlasele).  

În ultima parte a activităţii, se propune un miniconcurs, cu întrebări puse de elevi colegilor lor. 

 

 

 

Profesor documentarist: Antonina PANAIT 
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Anexa 10 

 

“Iniţiere în cercetarea  documentară” – Curs opţional pentru clasa a VI-a – prof. Georgeta Bădău 

 

 

PROGRAMA  pentru CURS OPTIONAL 

 

AN SCOLAR 2002 - 2003 
    

 

 

 

 

 

Instituţia de învăţământ: Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” 

 

 

 

Autorul: prof.Georgeta Bădău 
 

 

 

 

Denumirea opţionalului: “Iniţiere în cercetarea documentară” 

 

 

 

Tipul: Opţional la nivelul ariei curriculare 

 

 

 

Clasa: a VI-a 

 

 

 

Număr de ore pe săptămână: 1 
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“Iniţiere în cercetarea  documentară” – Curs opţional pentru clasa a VI-a – prof. Georgeta Bădău 

 

 

 

ARGUMENT 

 
CDI este  un spaţiu de formare a elevilor în domeniul utilizării informaţiei, îndeosebi a 

celei pe care se bazează achiziţia cunoştinţelor şcolare. Acest centru de resurse este pentru elev 

imaginea structurilor pe care el le va frecventa mai târziu, ca adult (biblioteca universitară, 

centre de documentare specializate,  biblioteca/mediateca municipală  s.a.). CDI oferă elevului 

ocazia de a cunoaşte acest tip de structură, de a învăţa să se servească de ea şi să participe, prin 

intermediul ei, la o veritabilă activitate culturală şi ştiinţifică. 

Profesorul documentarist este cel care îi iniţiază pe elevi în căutarea, găsirea, 

obţinerea, selectarea, tratarea şi utilizarea informaţiei pentru ca, până la sfârşitul şcolarizării, 

aceştia să devină autonomi în instruire şi să dobândească reale competenţe de cititor activ. 

Codurile diferitelor categorii de documente, clasificarea si cotarea publicaţiilor, utilizarea 

noilor tehnologii, întocmirea unei bibliografii, rezumarea informaţiei, organizarea datelor 

(planuri, scheme), realizarea unui afiş, a unei expoziţii, a unei expuneri  orale  sau scrise, a 

unui dosar documentar pe o temă dată sunt câteva din activităţile de iniţiere în tehnicile de 

cercetare documentara pe care  dorim  să le abordam, progresiv, în cadrul cursului “Iniţiere în 

cercetarea documentară”, curs pe care îl propunem  elevilor  Colegiului  Naţional “Horea, 

Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, instituţie-pilot  din cadrul mai sus-amintitului proiect  

“Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat . Cursul nostru opţional debutează în 

acest an, cu clasele a VI-a şi vizează întreaga perioadă de şcolarizare (clasele VI-XII). 

Trebuie să fim conştienţi că baghetă pedagogică magică nu există. Metodele moderne de 

instruire  nu rezolvă totul şi nu pot face să dispară, ca prin minune,  toate problemele, toate 

disfuncţionalităţile existente. Ca oameni care modelează oameni, suntem datori să încercăm. Nu  

să reinventăm lumea, să o vedem altfel. 
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“Iniţiere în cercetarea  documentară” – Curs opţional pentru clasa a VI-a – prof. Georgeta Bădău 

 

 

 

OBIECTIVE CADRU 
 

1.   Descoperirea Centrului de documentare si informare ca centru de resurse (cunoaşterea 

organizării fizice si intelectuale a CDI) 

2. Dobândirea unor metode de a învăţa şi a stăpâni informaţi 
 

3.  Dezvoltarea curiozităţii  intelectuale  si a simţului civic 
 

OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE 

 

1. Descoperirea CDI ca centru de resurse (cunoaşterea organizării fizice şi intelectuale a CDI) 

 

Obiective de referinţă 
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil: 

 

1.1. să situeze şi să identifice CDI în şcoală 

1.2.  să repereze diferitele spaţii CDI 

1.3. să distingă diferitele tipuri de resurse CDI 

1.4. să localizeze documentele prin cunoaşterea 

sistemului de cotare utilizat 

Exemple de activităţi de învăţare 
Pe parcursul clasei  a VI-a, se recomandă parcurgerea 

următoarelor activităţi: 

- exerciţii de marcare pe un plan/o schemă 

- completare de tabel 

- exerciţii de asociere (răspuns-întrebare, text-

imagine) 

- exerciţii de selectare dintr-o listă 

- exerciţii cu alegere multiplă 

- exerciţii de tip adevărat-fals 

- activităţi practice: reperarea diferitelor spaţii, 

trierea documentelor după un anumit criteriu) după 

suport, după domeniu), cotarea unui document, 

ordonarea lui la raft, identificarea documentelor 

după  o cotă dată. 

 

 

2. Dobândirea unor metode de a învăţa şi a stăpâni informaţia 
 

Obiective de referinţă 
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil: 

2.1. să descrie un document (codurile cărţii, codurile 

revistei) 

2.2. să stăpânească tehnicile de lucru cu dicţionarul şi 

enciclopedia 

2.3. să verifice dacă un document există în fondul CDI 

cu ajutorul fişierului alfabetic şi al modulului 

Rechercher (Auteur  şi Titre) al programului 

documentar “BCDI 2 – Collège-Lycée” 

Exemple de activităţi de învăţare 
Pe parcursul clasei  a VI-a, se recomandă parcurgerea 

următoarelor activităţi: 

- exerciţii de marcare pe o schemă 

- completare de tabel 

- exerciţii de asociere (răspuns-întrebare, text-

imagine) 

- exerciţii de selectare dintr-o listă 

- exerciţii cu alegere multiplă 

- exerciţii de tip adevărat-fals 

- activităţi practice: identificarea codurilor cărţii-

revistei, reperarea unei informaţii într-un dicţionar/ 

o enciclopedie, căutarea unui document în modul 

simplu al programului BCDI2-Collège-Lycée  
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3. Dezvoltarea curiozităţii culturale şi a simţului civic 
 

Obiective de referinţă 
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil: 

3.1. să demonstreze interes pentru diferitele acţiuni 

propuse de CDI, în special cele de promovare a 

lecturii 

3.2. să manifeste curiozitate  intelectuală pentru diferite 

personalităţi, evenimente 

3.3. să dea dovadă de respect faţă de colegi, faţă de 

personalul, spaţiul şi fondul CDI 

 

 

Exemple de activităţi de învăţare 

Pe parcursul clasei  a VI-a, se recomandă parcurgerea 

următoarelor activităţi: 

- concursuri 

- ateliere de creaţie 

- animaţii-lectură 

- expoziţii 

- spectacole 

- întâlniri cu personalităţi 

- vizionări  şi audiţii de casete, diapozitive, programe 

 

 

 

 

 

CONTINUTURI 

 
1. CDI în inima instituţiei şcolare: locul şi rolul CDI 

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a CDI 

3. Spaţiul şi resursele CDI 

4. Codurile cărţii şi ale revistei 

5. Tehnici specifice de lucru cu anumite tipuri de documente: dicţionar, enciclopedie 

6. Identificarea unui document existent în fondul CDI cu ajutorul fişierului alfabetic 

(tradiţional) şi a programului documentar BCDI 2 – Collège –Lycée 

7. Activităţi  permanente de promovare a lecturii şi de dezvoltare  a unor competenţe de cititor 

activ: lectura publică, lectura ghicitoare,  atelier “Guri-Urechi”, redactarea unor scurte 

fragmente literare şi valorificarea lor prin expoziţii, reviste şcolare, broşuri. 

 

 

 

MODALITATI DE EVALUARE: 

 

 
- probe orale 

 

- probe scrise 

 

- activităţi de tip creativ 

 

- probe practice 
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“Iniţiere în cercetarea  documentară” – Curs opţional pentru clasa a VI-a – prof. Georgeta Bădău 
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