BIBLIOTECI ŞCOLARE/CENTRE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE - anul şcolar 2017 - 2018
INSPECTOR ŞCOLAR, prof. Sehlanec Luminiţa Angela
BIBLIOTECI ŞCOLARE
CONSILIUL CONSULTATIV
1. prof. Sehlanec Luminiţa- Angela - Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava
2. bibliotecar Argatu Daniela - Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava
3. bibliotecar Dumistrăcel Violeta - Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava
4. bibliotecar Dominte Corina - Colegiul Naţional Ştefan cel Mare Suceava
5. bibliotecar Dura Ancuţa - Colegiul Naţional Petru Rareş Suceava
6. bibliotecar Papuc Alina - Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava
7. bibliotecar Stoica Mihaela - Şcoala Gimnazială Ion Irimescu Fălticeni
8. bibliotecar Ungureanu Mihaela - Şcoala Gimnazială Nr. 4 + 8 Suceava
9. bibliotecar Vaman Delia – Colegiul Silvic „Bucovina” Cîmpulung Moldovenesc
BIBLIOTECARI METODIŞTI
1. bibliotecar Andrei Lăcrămioara - Colegiul Naţional Mihai Eminescu Suceava
2. bibliotecar Andruşcă Stela - Colegiul Tehnic Al.I.Cuza Suceava
3. bibliotecar Argatu Daniela - Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava
4. bibliotecar Bahnean Mărioara- Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus
5. bibliotecar Chiriac Roxana - Colegiul Naţional de Informatică Spiru Haret Suceava
6. bibliotecar Crăciun Rodica - Liceul Teoretic Ion LucaVatra-Dornei
7. bibliotecar Ionel Georgeta – Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc
8. bibliotecar Harasemiuc Gianina - Colegiul Tehnic Rădăuţi
9. bibliotecar Hriţcu Aurica - Centrul Şcolar Sf. Andrei Gura-Humorului
10. bibliotecar Stan Doriana - Şcoala Gimnazială Al. I. CuzaFălticeni
CENTRE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE
CONSILIUL CONSULTATIV
1. prof. Elena-Manuela David – director Casa Corpului Didactic George Tofan
Suceava
2. prof. Traian Duminică - Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava
3. prof. Argatu Daniela - Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava
4. prof. BoicuMattylena - Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni
5. prof. Elena Mădălina Duminică - Colegiul Naţional Militar Ștefan cel Mare Câmpulung
Moldovenesc
6. prof. Huţuleac Carmen - Gabriela - Şcoala Gimnazială Satu – Mare
TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE
din cadrul cercului pedagogic al bibliotecarilor şcolari/ profesorilor documentariști/responsabili
CDI
anul şcolar 2017 - 2018
Misiunea bibliotecarului / profesorului documentarist: Căutarea, găsirea şi aplicarea soluţiilorrăspuns la întrebarea: Viitorul bibliotecii este determinat de viitorul cărţii?
Responsabil de cerc bibliotecari școlari:
prof. Daniela Argatu – bibliotecar Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava
Responsabil cerc profesor documentarist/responsabili CDI:
prof. Traian Duminică - profesor metodist Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava

SEMESTRUL I
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Tema 1: Valorizarea pozitivă a diferențelor în biblioteca școlară prin dezvoltarea competențelor
multiculturale ale elevilor
Ţinta: Dezvoltarea competenţelor multiculturale, a tehnicilor de transmitere şi prelucrare a
informaţiilor prin activităţi specifice bibliotecilor şcolare.
Se urmăreşte dezvoltarea următoarelor concepte:
Cunoştinţe legate de identitatea culturală, informaţii despre grupuri etnice minoritare şi majoritare,
schimbări demografice în spaţiul geografic luat în considerare, context socio-economic al spaţiului
geografic luat în considerare, context istoric al spaţiului geografic luat în considerare;
Abilităţi: comunicare interculturală eficientă, învăţare prin cooperare şi muncă în echipă, ascultare
activă, gândire critică, conştientizarea surselor de bias în raportarea la identitatea culturală personală,
conştientizarea surselor de bias în raportarea la valorile culturale ale altora;
Valori şi atitudini: rezolvare de probleme, respect pentru diversitate, flexibilitate, empatie,
autonomie în gândire, responsabilitate socială, responsabilitate civică, coeziune socială, libertate.
Forme de realizare:
 Activităţi demonstrative
 Ateliere metodice/Schimb de bune practici/Dezbatere/Activităţi de formare continuă/ Simularea
unor situaţii de documentare
 Evaluare interactivă
Locul de desfăşurare: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei Gura Humorului
Data: 27 octombrie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: bibliotecar şcolar, Aurica Hriţcu
Tema 2: Festivalul – concurs CDIdei în cărți – rezultate, aprecieri, perspective
Ţinta: Dezvoltarea competenţelor multiculturale, a tehnicilor de transmitere şi prelucrare a
informaţiilor prin activităţi specifice bibliotecilor şcolare/ centrelor de informare şi documentare.
Forme de realizare: Activităţi demonstrative, ateliere metodice, schimb de bune practici, dezbatere.
Locul de desfăşurare: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei Gura Humorului
Data:27 octombrie 2017, ora 12.00
Cine răspunde: profesor documentarist, Mattylena Boicu
SEMESTRUL al II-lea
Tema 1: Valorizarea pozitivă a diferențelor în biblioteca școlară prin dezvoltarea competențelor
multiculturale ale elevilor
Ţinta:Dezvoltarea competenţelor multiculturale, a tehnicilor de transmitere şi prelucrare a
informaţiilor prin activităţi specifice bibliotecilor şcolare.
Forme de realizare:
 Activităţi demonstrative
 Ateliere metodice/Schimb de bune practici/Dezbatere/Activităţi de formare continuă /Simularea
unor situaţii de documentare
 Evaluare interactivă
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Iorgu Vîrnav Liteanu Liteni
Data: 11 mai 2018, ora 11.00
Cine răspunde: bibliotecar şcolar/responsabil CDI, Mihaela Onisii
Tema 2: CDI – spaţiu fundamental în realizarea şi desfăşurarea activităţilor ştiinţifice şi
cultural-educative de la nivelul comunităţii şi a unităţii şcolare
Ţinta: Dezvoltarea competenţelor multiculturale, a tehnicilor de transmitere şi prelucrare a
informaţiilor prin activităţi specifice bibliotecilor şcolare/ centrelor de informare şi documentare.
Forme de realizare: Activităţi demonstrative, ateliere metodice, schimb de bune practici, activităţi de
formare continuă.
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Iorgu Vîrnav Liteanu Liteni
Data: 11 mai 2018, ora 12.00
Cine răspunde: responsabil CDI, Mihaela Onisii
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ACTIVITĂŢI DE FORMARE A BIBLIOTECARILOR ŞCOLARI/PROFESORILOR
DOCUMENTARIŞTI, DESFĂŞURATE DE INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
SUCEAVA ŞI
CASA CORPULUI DIDACTIC SUCEAVA
SEMESTRUL I
 Managementul informaţiei în biblioteca şcolară/CDI: catalogare, indexare, evidenţă
Forme de realizare: Ateliere metodice organizate în cadrul cercului pedagogic al bibliotecarilor,
în colaborare cu bibliotecara Anişoara Budui de la Universitatea Ştefan cel Mare Suceava
 Formarea de bune practici sub genericul C@RTEA DIN CĂRŢI
Forme de realizare: identificarea, localizarea şi căutarea surselor- cheie pentru o temă de
cercetare, descoperirea instrumentelor de lucru în domeniul ales, respectarea legislaţiei
naţionale şi internaţionale privind drepturile patrimoniale şi morale ale autorilor
 21 Octombrie 2017- Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare
Forme de realizare: Schimb de experienţă/Activitate specifică de mediatizare a funcţiei
bibliotecarului/profesorului documentarist.
 Festivalul-concurs “CDIdei în cărţi”, ediţia a IV-a.

SEMESTRUL AL II- LEA
 Derularea acţiunilor educative extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului Să ştii
mai multe, să fii mai bun!
 Tehnici de documentare ştiinţifică. Etica utilizării informaţiei.
 Schimb de bune practici. Simularea unor situaţii de documentare, prin invitarea unor
utilizatori experimentaţi, în cadrul cercului pedagogic
Forme de realizare: Ateliere
metodice organizate în cadrul cercului pedagogic al
bibliotecarilor/ profesorului documentarist.
 21 Aprilie 2018 – dedicată Zilei mondiale a cărţii.
Forme de realizare:
1. Simpozion regional cu participare internațională ROMÂNIA CENTENARĂ (1918 – 2018) –
Contribuția Bibliotecii la afirmarea diversității culturale în Bucovina, ediția a II-a
2. Implicarea bibliotecarilor, în pregătirea echipajelor pentru Concursul Avem carte! - etapa
judeţeană
Locul de desfăşurare: Biblioteca Universităţii Ştefan cel Mare Suceava
SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI ALE COMISIILOR METODICE/ zone
 Documentele de evidenţă a fondului de carte – modalităţi de completare şi
conservare(Sesiuni de formare metodică lunar/zone, prin implicarea bibliotecarilor
metodişti/documentarişti)
 Proiectarea didactică – o condiţie esenţială a eficienţei actului pedagogic(Ateliere
metodice de redactare a planurilor manageriale şi operaţionale ale bibliotecarului
şcolar/documentaristului )
 Proiectele educaţionale-formă de stimulare a competiţiei pozitive(Schimb de bune prectici
în cadrul activităţilor de formare/cercurilor metodice)
 Voluntariatul în bibliotecă/CDI - modalitate eficientă de motivare a utilizatorilor
fideli(Colaborarea eficientă dintre bibliotecar/documentarist şi consilierul şcolar/consilierul
educativ)
 Centrarea procesului didactic pe competenţe şi atitudini pentru formarea personalităţii
autonome a elevilor (Dezbatere pe marginea documentelor normative privind centrarea
procesului didactic pe formarea de competenţe- cheie)
 Creativitatea pedagogică - modalitate de stimulare a utilizatorilor.(Schimb de experienţă
între bibliotecarul şcolar/prof.documentarist şi cadrele didactice din unitatea şcolară)
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 Eficientizarea tehnicilor de lucru cu cartea. (Colaborarea bibliotecarului/documentaristului
cu profesorul de limba română pentru a sprijini exersarea de către elevi, pe baza lecturii
individuale, a competenţelor de exprimare orală şi scrisă)
 Interferenţe cultural- didactice(vizionări de filme didactice/artistice, seri culturale, vizite la
muzee/ case memoriale, confecţionarea unor mape tematice etc.
 Eroi de ieri şi de astăzi (dramatizări, carnavalul personajelor/ spectacole cu măşti etc.)
 Târgul de litere (Lansări de carte, întâlniri cu scriitorii)
 Ateliere de lectură/de scriere (Aplicarea metodelor gândirii critice de tipul L.S.D.G.C.Lectura şi scrierea pentru dezvoltare gândirii critice)
 O carte citită, o comoară descoperită/Lectura e_cool(tură)( Concurs între cititorii fideli)
 Scriitorii lunii (Expoziţie de carte)
 Cartea bibliofilă l@ biblioteca ta (Colecţionare de cărţi)
 Parteneriatul interinstituţional- modalitate de optimizare a accesului la informaţie/la
cultură
(Parteneriat
didactic
între
instituţii
similare:
biblioteci
şcolare/comunale/municipale/centre de documentare/case memoriale/muzee)
 Standarde evaluative pentru asigurarea calităţii în educaţie (Schimb de bune practici, prin
prezentarea instrumentelor de evaluare a unor variate activităţi specifice bibliotecarului
şcolar/profesorului documentarist)
 Performanţa şcolară – rezultat al implicării competente a bibliotecarului
şcolar/profesorului documentarist în asigurarea expertizei de specialitate (Activităţi
demonstrative)
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