
     

 

 

 

 

     CE ESTE CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE ? 

 
     CENTRUL DE DOCUMENTE si INFORMARE (CDI) este  centru de resurse 
pluridisciplinare care pune la dispozi Ńia elevilor, personalului din înv ăŃământ şi comunit ăŃii 
locale informa Ńii pe suporturi diverse (fond de carte, reviste, ca sete audio-video, CD, DVD, 
internet ş.a), ini Ńiază şi valorific ă în practic ă proiecte ştiin Ńifice, culturale şi educative şi 
desf ăşoară activit ăŃi pedagogice, precum şi activit ăŃi de formare 

CINE BENEFICIAZĂ DE C.D.I.? 

� elevii 
� echipa educativ ă (personalul didactic, didactic auxiliar, personalu l nedidactic) 
� părin Ńii  
� comunitatea local ă 

 

ROLUL C.D.I.  

� Asigur ă un fond documentar care s ă permit ă elevului construirea autonom ă sau 
asistat ă a propriei cunoa şteri şi a propriilor deprinderi 

� Faciliteaz ă accesul utilizatorilor la informa Ńii referitoare la unitatea şcolar ă şi 
rela Ńionarea cu poten Ńiali parteneri exteriori sistemului educativ 

� Faciliteaz ă învăŃarea prin ini Ńierea elevilor în tehnicile de cercetare documentar ă; 
� Promoveaz ă prin activit ăŃi specifice inova Ńia pedagogic ă 

FUNCłIILE C.D.I. 

� Func Ńia tehnic ă (de gestionare a fondului documentar, a echipament elor, a 
spa Ńiului CDI) 



� Func Ńia pedagogic ă (ini Ńierea elevilor în cercetarea documentar ă în cadrul 
proiectelor derulate în parteneriat de c ătre profesorul documentarist şi cadrele 
didactice) 

� Func Ńia de primire (elevi, cadre didactice, membrii ai c omunit ăŃii locale) 
� Func Ńia de informare general ă 
� Func Ńia de rela Ńionare cu parteneri exteriori unit ăŃii şcolare 
� Func Ńia de formare şi dezvoltare a gustului pentru lectur ă 
� Func Ńia de orientare şcolar ă şi profesional ă 
� Func Ńia cultural ă 

 

 

MISIUNILE PROFESORULUI DOCUMENTARIST  

� Misiunea pedagogic ă 
� Misiunea cultural ă 
� Misiunea de comunicare 
� Misiunea de gestiune 

AXELE COLABORARII PROFESOR DOCUMENTARIST- ECHIP Ă PEDAGOGICĂ 

� Educa Ńia pentru informa Ńie  
� Dezvoltarea gustului pentru lectur ă  
� Educa Ńia pentru orientarea şcolar ă şi profesional ă  
� Educa Ńia artistic ă şi cultural ă  
� Educa Ńia civic ă 

EDUCAłIA PENTRU INFORMAłIE 

� prezentarea C.D.I. şi a tipurilor de resurse 
� ini Ńiere în utilizarea instrumentelor de c ăutare a informa Ńiei 
� tehnici de întocmire a diferitelor produse document are (dosar, expozeu, sintez ă, 

afiş…)  

DEZVOLTAREA GUSTULUI PENTRU LECTUR Ă 

� concursuri de lectur ă 
� ateliere de crea Ńie literar ă 
� editarea unor reviste şcolare, albume BD, romane-foto 
� cluburi de lectur ă 
� întâlniri cu autori, ilustratori, ziari şti 
� „s ăptămâna presei” 
� lectura imaginii…   

EDUCAłIA PENTRU ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ 

� întâlniri cu personalit ăŃi din diferite domenii 
� vizite 
� vizionarea/audierea unor emisiuni radio-tv 
� dezbaterea unor articole din pres ă 
� prezentarea unor meserii …   



EDUCAłIA ARTISTICĂ ŞI CULTURALĂ 

� spectacole 
� vizion ări de filme 
� cluburi 
� expozi Ńii 
� concursuri 
� schimburi culturale…   

 

EDUCAłIA CIVICĂ 

� acŃiuni de educare pentru comportament civic, via Ńa privat ă, sănătate, securitate 
personal ă, protec Ńia mediului, drepturile omului. 

� acŃiuni de educare pentru respectarea normelor formale  şi informale ale vie Ńii 
şcolare/sociale  

 SPATII SPECIFICE UNUI CDI 

 
- spatiul de primire, informare şi împrumut 
- spa Ńiul documentarelor 
- spatiu pentru documentare pedagogic ă 
- spa Ńiu pentru pres ă 
- spatiu informatic 
- spatiu pentru lectura de placere 
- spatiu audio-video 
- spatiu pentru orientare si consiliere profesional a 
- spatiu de afisaj 
- spa Ńiu expozi Ńional 
- spatiu de depozitare şi arhivare 
- spa Ńiu de multiplicare 
- spatiu de lucru individual 
- spatiu de lucru pe echipe/ grupe 


