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Centrul de Documentare şi Informare (CDI)/Biblioteca școlară este locul unde elevii, cadrele
didactice, părinţii vin cu plăcere pentru a-şi îmbogăţi orizontul ştiinţific şi cultural, unde își pot
dezvolta abilități prin mijloace moderne, unde pot comunica şi desfăşura activităti interculturale şi de
egalizare a şanselor.
CDI-ul/Biblioteca este o zona în cadrul şcolii unde se desfaşoară:
-activităţi didactice;
-activităţi independente ale elevilor în vederea pregatirii lecţiilor (cercetare, documentare,
informare);
-activităţi recreative;
-activităţi de documentare în vederea pregătirii de excursii şi vizite organizate;
-pregătirea temelor pentru a doua zi;
-loc de concepere şi elaborare a proiectelor şi portofoliilor şcolare;
-împrumuturi de carte şi alte materiale informative şi de documentare pe orice suport (CD, DVD,
casete audio şi video, reviste, diapozitive, albume);
-activităţi de documentare, perfecţionare şi informare a cadrelor didactice.
Utilizarea programată a CDI include:
a) Activităţi de prezentare a CDI şi a organizării sale specifice, realizate de către bibliotecar
la începutul anului şcolar, pentru toate clasele nou – intrate în unitatea de învăţământ, respectiv în
timpul anului şcolar, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea unui cadru didactic;
b)
Activităţi de iniţiere în cercetarea documentară, proiecte în colaborare cu cadrele
didactice, proiecte disciplinare, pluri-/inter-/transdisciplinare, activităţi pedagogice/cursuri de
disciplină, activităţi în colaborare privind orientarea şcolară şi vocaţională, sprijinirea elevilor cu
dificultăţi la învăţare, lectură, animaţii legate de mass – media, de presă, animaţii audio – video,
activităţi cu caracter cultural şi civic organizate de către bibliotecar şi derulate în parteneriat cu
cadrele didactice/parteneri externi – activităţi care presupun exploatarea fondului documentar al CDI
şi dezvoltarea competenţelor infodocumentare ale elevilor.
Utilizarea liberă presupune punerea CDI la dispoziţia utilizatorilor, în prezenţa
responsabilului, în vederea utilizării de către aceştia a unor activităţi care nu necesită o programare
anticipată. Utilizarea neprogramată/liberă presupune: activitate de informare, documentare, cercetare
realizată individual sau în grupuri mici în interes şcolar, profesional ori personal, asistenţă
individuală în cercetarea documentară, realizarea temelor, activităţi de lectură, de consultare a
fonduui de publicaţii al CDI şi al resurselor documentare on-line în scopuri educative, întocmirea şi
redactarea unor proiecte, activităţi ludice, de petrecere a timplui liber realizate în scop educativ etc.
Utilizarea neprogramată a CDI se realizează de către elevi şi de cadrele didactice, de obicei în afara
programului şcolar. Timpul alocat activităţilor neprogramate în CDI, reprezentând punerea CDI la
dispoziţia utilizatorilor pentru activităţile libere, este de minimum 10 ore/săptămână.
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Activitatea CDI se desfăşoară în baza unui orar de funcţionare şi a unui regulament de funcţionare
internă elaborate de bib./doc. şi validate de conducerea unităţii de învăţământ. Condiţiile de utilizare
a spaţiului, fondului documentar şi a serviciilor CDI, precum şi drepturile şi obligaţiile utilizatorilor
se stabilesc prin Regulamentul de Ordine Interioară al fiecărui CDI, aprobat de conducerea unităţii
de învăţământ.
Utilizatorii CDI sunt în marea lor majoritate elevii şcolii cu vârste cuprinse între 6 şi 15 ani,
încadraţi de la clasa pregătitoare până în clasa a VIII – a. Beneficiari şi utilizatori ai CDI-ului sunt și
preşcolarii (cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani), aceştia participând la animații audio-video.
Cadrele didactice sunt utilizatori fideli ai CDI-ului, atât pentru derularea unor lecţii la clase
sau pentru întocmirea de planificări, proiecte de lecţii, teste, etc.
Relaţii cu comunitatea este una bună, lucrăm permanent, alături de echipa pedagogică, la
implementarea unor proiecte, la crearea unor legături cu părinţii – prin organizarea unor ateliere de
lucru elevi-profesori/învăţători-părinţi, pliante informative pentru părinţi, protocoale de colaborare.
Colaborăm foarte bine cu Biblioteca Comunală Galbenu şi am început și un proiect de
colaborare din mai 2018 cu Biblioteca „V.A. Urechia” Galați.
Prin activităţile desfăşurate în cadrul CDI se urmăreşte centrarea atenţiei asupra priorităţilor
definite în proiectul şcolii (asigurarea unei educaţii de calitate pentru dezvoltarea individului,
integrarea sa în plan social în scopul de a deveni cetăţeni activi şi reasponsabili, deplin conştienţi de
propria valoare), realizarea lor în colaborare cu toţi partenerii implicaţi în activitatea şcolară şi
extraşcolară, precum si adaptarea politicii educaţionale naţionale la nevoile şi specificul şcolii şi
publicului căruia i se adresează.
Prin existenţa unui CDI funcţionabil se are în vedere favorizarea accesului la informaţie și
cultură a elevilor, cadrelor didactice și a membrilor comunităţii locale, replasarea şcolii în central
comunităţii locale, cât și definirea sa ca pol de cultură al comunităţii şcolare.
MANIFESTARI CARE AU AVUT LOC IN CDI:
Cartea, izvor de înțelepciune – octombrie 2018
Ziua Națională a României – decembrie 2018
Ziua Unirii –ianuarie 2019
Eminescu – ianuarie 2019
Centrele de Documentare şi Informare au devenit o certitudine. Avem o misiune extrem de
grea şi în condiţii speciale. Scopul nostru este de a contribui la reuşita şcolară a elevilor, la
integrarea lor socială şi profesională. Avem resursele pentru a realiza un salt calitativ în
activitatea unităţii de învăţământ.
Cartea, izvor de înțelepciune
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Ziua Națională a României

Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei românești
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24 Ianuarie – Ziua Unirii

Director,
Prof. Jercan Mihaela Corina

Responsabil,
Prof. Pleșca Raluca
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