Rolul Centrului de Documentare şi Informare în cadrul şcolii
Moto:
Când faci planuri pe un an - cultivă porumb.
Când faci planuri pe 10 ani - plantează pomi.
Când faci planuri pe viaţă - educă oameni.
(proverb chinezesc)
Societatea contemporană, având în vedere complexitatea şi multitudinea provocărilor din
toate domeniile vieţii materiale şi spirituale, trebuie să asigure un loc central sistemului educaţional.
Şcoala ca instituţie de informare, formare şi pregătire a tinerilor pentru viaţă are datoria de a
ţine pasul şi chiar de a previziona schimbările rapide din toate domeniile societăţii. Astfel că rolul
actual al şcolii este de a dezvolta la elevi capacitatea de a accesa informaţia şi de a o utiliza adecvat
în situaţii diverse, de a dezvolta competenţe şi abilităţi necesare tânărului pentru a face faţă
provocărilor şi oportunităţilor lumii contemporane.
Bibliotecile şi Centrele de Documentare şi Informare, ca structuri bine definite ale
procesului de învăţământ, au un rol esenţial în demersul educaţional.
Istoricul implementării Centrelor de Documentare şi Informare
Implementarea Centrelor de Documentare şi Informare cuprinde mai multe etape. Astfel, în
mai 2000 debuta punerea în practică a proiectului de cooperare franco-român intitulat „Educaţie
pentru informaţie în mediul rural defavorizat” înscris în Programul de relansare a învăţământului
rural, iniţiat de Guvernul României.
Răspunzând obiectivului prioritar al egalităţii de şanse a elevilor din mediul rural cu acela al
elevilor din mediul urban, proiectul a acţionat pentru promovarea reformei sistemului educativ
românesc prin punerea în operă a unei veritabile politici documentare în serviciul elevilor, al
cadrelor didactice şi al comunităţilor locale, cu accent pe condiţiile de învăţare şi instruire create în
interiorul şcolii.
S-a încercat astfel punerea la dispoziţia elevilor a informaţiei şi documentaţiei de actualitate
în structuri de primire care sunt Centrele de Documentare şi Informare, creşterea gradului de
atractivitate a învăţământului prin lupta contra absenteismului, a abandonului şcolar, chiar a
analfabetismului sau a neştiinţei de carte, adaptând modele europene şi permiţând ameliorarea
rezultatelor şcolare. De asemenea, proiectul şi-a propus să îmbunătăţească nivelul de pregătire a
cadrelor didactice prin iniţierea în metode moderne de învăţare.
Acest proiect a debutat în 2000-2001 în 6 judeţe pilot (Alba, Botoşani, Bistriţa-Năsăud,
Maramureş, Neamţ şi Sibiu). În anul 2002 proiectul a fost extins în alte 7 judeţe (Bacău, Buzău,
Constanţa, Hunedoara, Olt, Suceava şi Vaslui). Acest proces de extindere a fost posibil datorită
transferului de experienţă de la judeţ la judeţ, a integrării vechilor biblioteci în Centrele de
Documentare şi Informare şi ca urmare a formării personalului. În 2003 Ministerul Educaţiei şi
Cercetării a luat decizia promovării proiectului în alte 18 judeţe (peste 300 de Centre de
Documentare şi Informare), continuând cu extinderea şi în judeţele incluse anterior.
Proiectul „Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat” a propus de asemenea un
demers educaţional mai dinamic şi mai eficace pentru elev (autonomie), ca şi pentru cadrele
didactice chemate să lucreze în echipele de proiect integrate proiectului şcolii.
A fost permisă şi punerea la dispoziţia populaţiei locale a centrelor astfel create în scopul
utilizării lor în afara orelor de curs. Instaurarea acestui mod al vieţii şcolare necesită o veritabilă

schimbare a timpului şcolar, o mai bună utilizare a spaţiului care va trebui reabilitat pentru a deveni
mai larg şi mai primitor.
Grupul Şcolar Surduc a fost nominalizat în anul 2006 în programul de implementare a
Centrelor de Documentare şi Informare, anul 2007 (24 octombrie) reprezentând momentul
inaugurării acestuia în şcoala noastră.
Înfiinţarea Centrelor de Documentare şi Informare şi funcţionarea lor în învăţământul
preuniversitar reprezintă o abordare nouă, modernă şi reuşită a activităţii didactice de predareînvăţare. Înfiinţarea Centrelor de Documentare şi Informare a pus instituţia de învăţământ vizată în
faţa a două posibilităţi:
☼ funcţionarea concomitentă, a Centrului de Documentare şi Informare şi a Bibliotecii şcolare, ca
structuri distincte;
☼ asimilarea Bibliotecii şcolare de către Centrul de Documentare şi Informare şi preluarea
atribuţiilor Bibliotecii şcolare de către Centrul de Documentare şi Informare.
Fiecare din cele două situaţii presupune existenţa şi încadrarea pe posturile respective cu
personal didactic calificat. Funcţionarea distinctă a celor două structuri este posibilă doar în
condiţiile în care şcoala respectivă se încadrează în numărul de posturi prevăzut de normativele în
vigoare. Existenţa posturilor pentru ambele structuri (Bibliotecă şi Centrul de Documentare şi
Informare) este condiţionată şi de încadrarea şcolii ca număr de elevi, clase etc. În legislaţia
existentă bibliotecarul şcolar este cadru didactic auxiliar iar profesorul documentarist este cadru
didactic (norma fiind de 40 de ore pe săptămână).
Existenţa Centrelor de Documentare şi Informare concomitent cu a Bibliotecilor şcolare
creează unele probleme care pot fi depăşite printr-o analiză şi o evaluare responsabilă a
conducerilor unităţilor de învăţământ.
În acest context este definit explicit, astfel: „Centrul de Documentare şi Informare este un
centru de resurse pluridisciplinare, modern şi multifuncţional, care pune la dispoziţia elevilor,
personalului din învăţământ şi comunităţii locale informaţii pe suporturi multiple (fond de carte,
reviste, casete audio-video, CD-rom etc.), iniţiază şi valorifică în practică proiecte ştiinţifice,
culturale, desfăşoară activităţi pedagogice, precum şi activităţi de formare continuă pentru
personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar ”.
Rolul, oferta şi funcţiile Centrului de Documentare şi Informare
Rolul C.D.I.-ului
☼ C.D.I. - ul este locul unde se învaţă autonomia şi se dezvoltă gândirea reflexivă prin:
▫ cercetarea documentară;
▫ analiza documentară;
▫ tratarea informaţiei (dosare, expoziţii, concursuri);
▫ transmiterea informaţiei altor elevi;
▫ deschiderea către cultură;
▫ lectură;
▫ crearea şi dezvoltarea competenţelor de documentare autonomă;
▫ dezvoltarea şi exersarea competenţelor de comunicare şi relaţionare.
☼ C.D.I. - ul este un loc privilegiat pentru lectură pentru că:
▫ face cunoscută literatura în general şi literatura pentru elevi în particular;
▫ pune la dispoziţie un fond documentar pe suporturi multiple;
▫ favorizează alegerea cărţilor şi orientarea lecturii cu ajutorul documentaristului;
▫ permite şedinţe de dezbateri privitoare la: o carte, un articol, o emisiune;
▫ asigură prezentarea lecturilor personale şi altor colegi, încurajând dialogul;
▫ organizează şedinţe de lectură publică, schimburi, discuţii, dezbateri, analize literare.

☼ C.D.I. - ul este un loc de învăţare deoarece:
▫ promovează metode interactive de predare-învăţare-evaluare;
▫ facilitează identificarea şi valorizarea inteligenţelor multiple;
▫ dezvoltă proiecte tematice, disciplinare / inter şi transdisciplinare;
▫ acordă sprijin individualizat pentru elevii aflaţi în dificultate (activităţi remediale);
▫ acordă sprijin individualizat pentru elevii capabili de performanţă;
▫ formează deprinderi de învăţare/documentare autonomă;
▫ formează deprinderi pentru munca în echipă;
▫ familiarizează elevii cu tehnici de cercetare documentară;
▫ consolidează şi îmbogăţeşte cunoştinţele acumulate în clasă;
▫ oferă multiple surse de informare şi instrumente pedagogice.
☼ C.D.I. - ul este locul unde se dezvoltă simţul civic prin:
▫ comportamente sociale: munca în echipă, atitudine civică, asumare roluri şi
responsabilităţi, responsabilizare;
▫ dezvoltarea capacităţii de argumentare, de exprimare a opiniei;
▫ respectarea unor reguli comune: linşte, respectarea documentelor, respect reciproc;
▫ asumarea responsabilităţilor în raport cu sarcinile propuse.
Oferta C.D.I.-ului
C.D.I. - ul este centru de resurse pluridisciplinare ce oferă elevilor, cadrelor didactice şi
membrilor comunităţii locale următoarele:
© informaţii pe suporturi diferite:
☼ cărţi;
☼ dicţionare;
☼ enciclopedii;
☼ ziare;
☼ reviste;
☼ C.D.-uri;
☼ casete audio;
☼ casete video;
☼ internet;
☼ echipamente de imprimare şi copiere (multiplicare);
☼ aparatură audio-video;
☼ softuri educaţionale.
© activităţi pedagogice de iniţiere în cercetarea documentară.
© spaţii specifice diferitelor activităţi:
☼ spaţiu de primire;
☼ spaţiu de afişaj;
☼ spaţiu expoziţional;
☼ spaţiu pentru munca individual;
☼ spaţiu pentru munca în echipă;
☼ spaţiu pentru lectura de plăcere;
☼ spaţiu informatics;
☼ spaţiu audio-video;
☼ spaţiu pentru presă;
☼ spaţiu pentru consilierea şi orientarea şcolară şi profesională;
☼ spaţiu pentru stocare şi arhivare.
C.D.I -ul realizează educarea prin informare utilizând următoarele modalităţi:
○ lectura;

○ împrumutul;
○ activităţi personale;
○ activităţi culturale: expoziţii, întâlniri cu oameni de cultură, difuzare de material;
○ cercetare documentară;
○ transmiterea informaţiei administrative, pedagogice, profesionale, culturale, etc.
Funcţiile şi activităţile ce se pot desfăşura în C.D.I.
□ tehnică:
© activităţi de gestiune - activităţi specifice unei biblioteci: gestiune şi împrumut în manieră
tradiţională sau asistate de computer;
© achiziţii pentru dezvoltarea fondului documentar;
© înregistrarea fondului documentar şi organizarea circuitului în C.D.I. (Margareta Documentară)
□ pedagogică:
© dezvoltarea de proiecte pluridisciplinare (multidisciplinare, transdisciplinare, interdisciplinare);
© ore de curs/activităţi pe grupe;
© activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţă;
© dosare tematice şi portofolii.
□ de primire a utilizatorilor:
© prezentarea C.D.I. - vizite ghidate;
© acţiuni de prezentare a C.D.I.-ului cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, şi comunităţii locale;
© orarul de funcţionare; utilizare în regim programat;
© deschidere către comunitatea locală.
□ de informare generală:
© concepere şi realizare de pliante şi materiale promoţionale pentru prezentarea unităţii
şcolare, a proiectului şcolii, a programelor şi proiectelor educaţionale la care participă şcoala;
© panouri, spaţii de afişaj;
© dosare documentare (Monitor Oficial, dosare de presă, legislaţie şcolară, programe şcolare,
ghiduri metodice, etc.);
© realizare de biografii, bibliografii;
© informarea privind noile achiziţii documentare ale C.D.I.-ului;
© realizarea de pliante, materiale promoţionale cu ocazia unor evenimente de deosebite
(aniversări, comemorări, zilele şcolii).
□ de comunicare şi relaţionare cu parteneri externi:
© acces la telefon, internet, fax;
© pagină de internet;
© conectare la reţeaua ISJ, CCD;
© parteneriate cu unităţi şcolare din ţară şi din străinătate;
© colaborare cu alţi deţinători de fond documentar (biblioteci, librării, muzee, arhive).
□ de incitare la lectură:
© prezentări de carte;
© expoziţii de documente din alte fonduri documentare;
© intervenţii ale unor personalităţi din domeniul artei şi culturii;
© colaborări cu librari, bibliotecari, editori;
© ateliere de lectură, recitare, creaţie literar-artistică şi plastic;
© concursuri de poezie, teatru, etc.;
© ”ceaiuri“ literare; întâlniri cu scriitori sau jurnalişti;
© expoziţii şi lansări de carte şi publicaţii.
□ consiliere şi orientare (consilierea carierei):

© fişe / portofolii ale profilurilor ocupaţionale;
© colaborări cu agenţi economici;
© prezentarea liceelor, şcolilor postliceale, a universităţilor;
© bursa şcolilor, ziua porţilor deschise;
© activităţi sau dosare tematice şi portofolii pentru orele de ”Consiliere şi orientare“;
© colaborare cu diriginţii şi consilierul şcolar pentru asigurarea unor materiale documentare
privind consilierea carierei şi managementul dezvoltării personale şi profesionale a elevilor.
□ culturală:
© expoziţii (carte, plastică, afişe, etc.);
© săptămâna presei;
© Săptămâna „Şcoala altfel” → „Să ştii mai multe, să fii mai bun”;
© Săptămâna educaţiei globale;
© ”Festivalul şanselor tale“;
© activităţi legate de evenimente aniversare sau commemorative;
© seminarii, simpozioane, sesiuni de referate şi comunicări;
© revista/ziarul şcolii.
□ recreativă:
© audiţii musicale;
© vizionări programe TV;
© Săptămâna „Şcoala altfel” → „Să ştii mai multe, să fii mai bun”;
© lectura de destindere;
© activităţi pentru timpul liber.
Centrul de Documentare şi Informare al Liceului Tehnologic Nr.1, Surduc a fost înfiinţat în
anul şcolar 2007-2008, fiind inaugurat în luna octombrie 2007.
C.D.I.-ul a fost proiectat şi realizat astfel încât să respecte toate criteriile de spaţiu, utilitate
şi eficienţă pentru a deveni un spaţiu interdisciplinar şi multifuncţional. Biblioteca şcolii a devenit
parte componentă a C.D.I.-ului. Organizarea şi amenajarea C.D.I.-ului asigură condiţiile pentru ca
acesta să-şi poată îndeplini funcţiile prevăzute. C.D.I.-ul cuprinde toate spaţiile specifice amenajate
(conform normativelor în vigoare) astfel încât să poată fi desfăşurate diversele activităţi programate.
Margareta Documentară (Margareta Culorilor)
Mod de semnalizare al documentelor
0 → NEGRU = generalităţi, dicţionare generale, enciclopedii
1 → MARO = filosofie
2 → ROŞU = religie, mitologie
3 → PORTOCALIU = ştiinţe sociale, învăţământ, psihologie
4 → GALBEN = lingvistică (dicţionare bilingve, gramatici, cărţi de exerciţii)
5 → VERDE = ştiinţe (matematică, fizică, chimie, biologie)
6 → ALBASTRU = ştiinţe aplicate (medicină, tehnică)
7 → MOV = artă şi sport
8 → GRI = literatură
9 → ALB = geografie şi istorie
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