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1. CADRUL GENERAL

Prezentarea unității de învățământ și cadrul desfășurării activității.
Prezentarea centrului de documentare și informare: structură, amplasare, dotări, echipamente, fond documentar, resursa umană care deservește CDI etc.
Public țintă al CDI: structură, descriere etc.
Context local.
Date statistice privind frecvența CDI și indicatori
Ținte strategice/ obiective cuprinse în Proiectul de dezvoltare instituțională (PDI) la realizarea cărora CDI va participa
Politica documentară a unității de învățământ.
Organizarea și funcționarea CDI: orarul (cadrul general, modalitățile de acces la resursele CDI, numărul de ore alocate activităților programate,
respectiv activităților libere desfășurate în CDI, orarul afișat), respectiv regulamentul de ordine interioară a CDI – descriere generală și prezentare în
anexă.

2. ANALIZA DE NEVOI

Analiza SWOT
Curriculum
Resurse umane/ nevoi de formare în domeniul infodocumentar
Resurse materiale: fond documentar, materiale/echipamente/dotări/spațiu
Relații cu comunitatea

3. PRIORITĂŢI

4. OBIECTIVE GENERALE

5. OBIECTIVE SPECIFICE

6. MANAGEMENTUL CDI
(activități generale – prezentare dezvoltată în planul semestrial de activitate)



 Dezvoltarea CDI
a. Politica de dezvoltare a fondului documentar (achiziția, selecția, deselecția), completarea cu echipamente, mobilier, dezvoltarea spațiului

etc.
 Managementul resurselor materiale. Organizarea și funcționarea CDI

b. Gestionarea resurselor materiale:

Activitatea Obiective Responsabil Resurse Data/perioada de
desfășurare

Locul de
desfășurare

Evaluare/
indicatori

c. Managementul funcționării:

Activitatea Obiective Responsabil Resurse Data/perioada de
desfășurare

Locul de
desfășurare

Evaluare/
indicatori

d. Activități de gestionare a fondului documentar:

Activitatea Obiective Perioada Responsabilul Indicatorii Evaluare



 Managementul activităților CDI – pedagogice, culturale și de comunicare (vor fi precizate principalele categorii de activități, care vor fi
detaliate în planul semestrial de activitate).

e. Activități pedagogice, de formare a elevilor (conform art. 24 lit. a, respectiv art. 32 lit. A din Regulamentul din 7 oct. 2011 de organizare
șifuncționare a bibliotecilor școlareşi a centrelor de documentare și informare).

Activitatea Obiectivul Publiculțin
tă Coordonator Colaboratori Resurse

Data/
perioada de
realizare

Locul
de

desfășurare

Evaluare/
indicatori

f. Activități culturale

Activitatea Obiectivul Publicul
țintă Coordonator Colaboratori Resurse

Data/
perioada de
desfășurare

Locul
de

desfășurare

Evaluare/
indicatori



g. Activități de comunicare și promovare a fondului documentar și a activităților CDI

Activitatea Obiectivul Publicul
țintă Coordonator Colaboratori Resurse

Data/
perioada de
desfășurare

Locul
de

desfășurare

Evaluare/
indicatori

h. Activități de formare/dezvoltare a resursei umane (dezvoltarea profesională a profesorului documentarist, respectiv formarea cadrelor
didactice în domeniul infodocumentar)

Activitatea Obiectivul Publicul
țintă Coordonator Colaboratori Resurse

Data/
perioada de
desfășurare

Locul
de

desfășurare

Evaluare/
indicatori



7. PARTENERIATE ȘI COLABORĂRI ÎN ACTIVITATEA CDI

8. ECHIPA DE ELABORARE A PROIECTULUI ANULA DE ÎNVĂȚARE

9. ESTIMĂRI BUGETARE

10. EVALUARE

11. MĂSURI AMELIORATIVE (în raport cu anul școlar precedent)

12. OBSERVAȚII

13. DOCUMENTE UTILIZATE ÎN ELABORARE

14. ANEXE

 ANEXA 1: Orarul CDI

a. 18 ore activități didactice cu elevii, individual sau în parteneriat cu cadrele didactice1, ce constau în inițiere în cercetarea documentară,
activitățișcolare, proiecte didactice disciplinare, pluri-/inter-/transdisciplinare, educative și culturale, animații lectură, animații culturale,
orientare școlarăși profesională, activități de sprijin pentru elevii cu dificultăți de învățare etc.

Luni Marți Miercuri Joi Vineri
    
    

1Conform art.24 din Regulamentul din 7 oct. 2011 de organizare șifuncționare a bibliotecilor școlareşi a centrelor de documentare și informare



b. 12 ore activități de pregătire metodico-ştiinţifică, pregătirea și evaluarea materialelor șiactivităților, întocmirea programelor de intervenție în
scop recuperator în parteneriat cu cadrele didactice, culegerea informațiilor în/din interiorul și exteriorul unitățiișcolare.

c. 10 ore activități de educație complementare procesului de învățământ: asigurarea accesului liber la fondul documentar și punerea CDI la
dispoziția elevilor în cadrul activităților libere, de mentorat, de tip ”școală după școală”, activități pentru părințișialți membri ai comunității
locale, gestionarea CDI.

 ANEXA 2: Regulamentul de ordine interioară al CDI
a. Reguli de acces

Accesul în CDI este rezervat:
 elevilor care doresc să studieze în vederea pregătirii lecțiilor, a temelor pentru acasă, a referatelor şi a proiectelor, cât și pentru orientarea

școlarăși profesională;
 elevilor care doresc să citească și să consulte fondul documentar al CDI;
 cadrelor didactice;
 membrilor comunității locale.

b. Primirea în CDI:
 CDI- ul este deschis după orarul afișat;
 primirea elevilor se face în funcție de program și locuri disponibile;
 programarea activităților în CDI se face din timp, cu cel puțin o zi înainte de desfășurare;
 elevii și cadrele didactice pot utiliza spațiulși resursele din CDI în timpul orelor sau în afara acestora, respectându-se orarul de funcționare;
 în cazul activitățilordesfășurate în CDI de către alt cadru didactic în absența profesorului documentarist, responsabilitatea pentru spațiulși

resursele CDI revine acestui cadru didactic;
 elevii nu pot utiliza resursele șispațiul CDI decât în prezența unui profesor.

c. Comportamentul în CDI:
 intrarea în CDI se face în liniște; bagajele vor fi depuse în spațiul special amenajat la intrare;
 se interzice consumul de produse alimentare și băuturi;
 elevii nu sunt autorizați să oprească sau să pună în funcție aparatura audio și video decât în prezența responsabilului CDI. Nu se consultă

CD/DVD-uri personale;



 materialul pus la dispoziție trebuie respectat; orice deteriorare atrage după sine aplicarea de sancțiuni; după consultarea unui document, acesta
trebuie repus corect la locul său; dacă se întâmpină dificultăți la reordonarea documentelor consultate, se solicită ajutorul responsabilului CDI.
d. Consultarea și împrumutul documentelor

 nu se împrumută acasă dicționare, enciclopedii, atlase, albume, dosare documentare, periodice și documente audio-vizuale;
 în cazul nerestituirii sau deteriorării utilizatorul va plăti o imputatei sau o amendă stabilită în funcție de gravitatea daunei;
 utilizatorului căruia i s-au imputat publicații sau i s-au perceput amenzi i se va interzice accesul la CDI pe o perioadă limitată;
 elevii care vor avea un comportament necorespunzător, nu vor mai fi primiți în CDI și vor fi sancționați conform prevederilor Regulamentului de

Ordine Interioară al școlii!

În CDI se interzice cu desăvârșire:
 utilizarea internetului în alte scopuri, decât pentru pregătirea lecțiilor;
 deteriorarea mobilierului;
 deteriorarea documentelor (să scrie, să sublinieze, să rupă foi);
 modificarea setării calculatoarelor și instalarea de soft nedidactic.

 ANEXA 3: Chestionar analiză de nevoi CDI (Profesor documentarist/Profesorii școlii)


