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BIBLIOTECI ŞCOLARE/CENTRE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE 

INSPECTOR ŞCOLAR, prof. Acatrinei Mihaela 

 

CONSILIUL CONSULTATIV   

1. prof. Acatrinei Mihaela, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava 

2. profesor Argatu Daniela, Casa Corpului Didactic George Tofan  Suceava 

3. bibliotecar Dominte Corina, Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava 

4. bibliotecar Dumistrăcel Violeta, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă 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 Câmpulung Moldovenesc 

 

BIBLIOTECARI METODIŞTI 

1. bibliotecar Andrei Lăcrămioara, Colegiul Naţional Mihai Eminescu Suceava 

2. profesor Argatu Daniela, Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava 

3. bibliotecar Ciobara Andreea, Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi 

4. bibliotecar Cocriș Camelia, Şcoala Gimnazială Miron Costin Suceava 

5. bibliotecar Chiriac Roxana, Colegiul Naţional de Informatică Spiru Haret 

Suceava 

6. bibliotecar Crăciun Rodica, Liceul Teoretic Ion Luca Vatra Dornei 

7. bibliotecar Lupăescu Lăcrămioara, Școala Gimnazială Berchișești 

8. bibliotecar Nistor Gabriela, Şcoala Gimnazială Iorgu G.Toma Vama 

9. bibliotecar Pavăl Marcela, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bogdăneşti 

 

CENTRE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE (CDI) 

CONSILIUL CONSULTATIV   

1. prof. Elena Manuela David, director Casa Corpului Didactic George Tofan 

Suceava 

2. prof. Argatu Daniela, Casa Corpului Didactic George Tofan  Suceava 

3. prof. Boicu Mattylena, Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni 

4. prof. Georgeta Antochi, director Şcoala Gimnazială Satu Mare 

 

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE 

din cadrul cercului pedagogic al bibliotecarilor şcolari/ profesorilor 

documentariști/responsabili CDI 

anul şcolar 2021 - 2022 

 

 

Misiunea bibliotecarului / profesorului documentarist: Bibliotecarul creativ -

coordonatorul eficient al resurselor educaționale, creatorul de idei noi, de servicii și 

de proiecte inovatoare în structura info-documentară. 
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Responsabil de cerc bibliotecari școlari:  

prof. Daniela Argatu, bibliotecar Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava 

Responsabil cerc profesor documentarist/responsabili CDI: 

prof. Acatrinei Mihaela Angela, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava 

prof. Elena Manuela David, director Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava 

prof. Daniela Argatu, bibliotecar Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava 

 

SEMESTRUL I 

Tema 1: Biblioteca creativă – de la tradițional la digital . 
Ţinta: Dezvoltarea unei educații creative și reziliente prin integrarea tehnologiilor 

digitale pentru a obține o performanță de nivel creativ: formarea trăsături de 

personalitate necesare activității creatoare, însușirea și folosirea creatoare a 

cunoștințelor, însușirea metodelor de cunoaștere științifică, stimularea interesului 

elevilor, curiozitatea, nevoia de a ști. 

Competențe generale: 

 Comunicare digitală;  

 Competențe de receptare;  

 Competențe de prelucrarea primară a datelor;  

 Competențe de algoritmizare;  

 Competențe de exprimare;  

 Competențe de prelucrare secundară a rezultatelor;  

 Competențe de transfer; 

 Utilizarea echipamentelor digitale în educaţie; 

 Respectarea normelor etice și legale în spațiul digital. 

Competențe legate de sarcini specifice precum utilizarea instrumentelor avansate 

de comunicare pentru realizarea diferitelor activități de informare/învățare; distribuire 

de resurse educaționale deschise, date, adrese, noutăți biblioteconomice prin 

instrumente TIC; promovarea utilizării serviciilor cu character biblioteconomic cu 

implicarea TIC disponibile în comunitate; gestionarea drepturilor de acces la date în 

medii locale și externe; aplicarea criteriilor de evaluare a validității informaţiei; 

analizarea critică a calității resurselor digitale prin compararea cu alte resurse, 

corelarea cu necesitățile educaționale; promovarea respectării drepturilor de autor și a 

prevederilor diferitor tipuri de licențe asupra resurselor educaționale, utilizarea 

instrumentelor antiplagiat; utilizarea funcționalităților dispozitivelor digitale 

multimedia în producerea de resurse digitale multimedia cu caracter educațional; 

utilizarea instrumentelor care asigură confidențialitatea informațiilor cu caracter 

personal. 

Forme de realizare (online): 

 Activităţi demonstrative (activități sau secvențe on-line/filmate) 

 Ateliere metodice/Schimb de bune practici/Dezbatere/Activităţi de formare 

continuă/ Simularea unor situaţii de documentare 

 Evaluare interactivă 

Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca. 

Data:  19.11.2021, ora 11.00 
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Cine răspunde: bibliotecar şcolar: Romaniuc Oana 

 

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 (on-line): Dezbatere. 

Locul de desfăşurare:  

Data: 19.11.2021, ora 12.00 

Cine răspunde: prof. Daniela Argatu – bibliotecar Casa Corpului Didactic George 

Tofan Suceava 

 

SEMESTRUL  al II-lea 

Tema 1: Biblioteca creativă – de la traditional la digital. 

Ţinta: Dezvoltarea unei educații digitale necesare  ca formă de educație și învățare pe 

tot parcursul vieții prin integrarea tehnologiilor digitale. 

Competențe generale: 

 Comunicare digitală;  

 Competențe de receptare;  

 Competențe de prelucrarea primară a datelor;  

 Competențe de algoritmizare;  

 Competențe de exprimare;  

 Competențe de prelucrare secundară a rezultatelor;  

 Competențe de transfer; 

 Utilizarea echipamentelor digitale în educaţie; 

 Respectarea normelor etice și legale în spațiul digital. 

Competențe legate de sarcini specifice precum utilizarea instrumentelor avansate 

de comunicare pentru realizarea diferitelor activități de informare/învățare; distribuire  

de resurse e-content, date, adrese, noutăți biblioteconomice prin instrumente TIC; 

promovarea utilizării serviciilor cu character biblioteconomic cu implicarea TIC 

disponibile în comunitate; gestionarea drepturilor de acces la date în medii locale și 

externe; aplicarea criteriilor de evaluare a validității informaţiei; analizarea critică a 

calității resurselor digitale prin compararea cu alte resurse, corelarea cu necesitățile 

educaționale; promovarea respectării drepturilor de autor și a prevederilor diferitor 

tipuri de licențe asupra resurselor educaționale, utilizarea instrumentelor antiplagiat; 

utilizarea funcționalităților dispozitivelor digitale multimedia în producerea de resurse 

digitale multimedia cu caracter educațional; utilizarea instrumentelor care asigură 

confidențialitatea informațiilor cu caracter personal. 

Forme de realizare (online): 

 Activităţi demonstrative (activități sau secvențe on-line/filmate) 

 Ateliere metodice/Schimb de bune practici/Dezbatere/Activităţi de formare 

continuă/ Simularea unor situaţii de documentare 

 Evaluare interactivă 

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Berchişeşti 



4 

 

Data: 6.05.2021, ora 11.00 

Cine răspunde: bibliotecar şcolar/responsabil CDI: Lupăescu Lăcrămioara 

 

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 (on-line): Activităţi demonstrative, ateliere metodice, dezbatere. 

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Berchişeşti 

Data: 6.05.2021, ora 12.00 

Cine răspunde: bibliotecar şcolar/responsabil CDI: Lupăescu Lăcrămioara 

 

 

ACTIVITĂŢI DE FORMARE A BIBLIOTECARILOR 

ŞCOLARI/PROFESORILOR DOCUMENTARIŞTI,  DESFĂŞURATE DE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA ŞI  

CASA CORPULUI DIDACTIC SUCEAVA 

 

SEMESTRUL I 

 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 

 22 Octombrie 2021 -  Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare 
Forme de realizare: Schimb de experienţă/Activitate specifică de mediatizare  a 

funcţiei bibliotecarului școlar/profesorului documentarist. 

 Colocviile bibliotecarului școlar (în parteneriat cu biblioteca Colegiului Național 

Mihai Eminescu Suceava): 

Forme de realizare: colocvii profesionale: întâlniri  online periodice (de iarnă și de 

vară) în cadrul cărora se prezintă, se dezbat se simulează noutățile și experiențele 

apărute pe plan profesional, metode și tehnici de aplicare precum și aspecte 

operative specifice perioadei în care se desfășoară. 

 

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. 

 23 Aprilie 2022 –  dedicată Zilei mondiale a cărţii.  

Forme de realizare:  
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 23 aprilie 2022: Simpozion național cu participare internațională 

Contribuția Bibliotecii la afirmarea diversității culturale, ediția a VI-a 

Locul de desfăşurare (on-line): Biblioteca Universităţii Ştefan cel Mare Suceava 

 

SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI (on-line) 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 şioperaţionale ale 

bibliotecarului şcolar/documentaristului) 

 Proiectele educaţionale - formă de stimulare a competiţiei pozitive (Schimb de 

bune practici 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.documentaristşi cadrele didactice din 

unitatea şcolară) 

 Eficientizarea tehnicilor de lucru cu cartea. (Colaborarea bibliotecarului 

școlar/profesorului documentarist cu profesorul de limba română pentru a sprijini 

alfabetizarea de bază, funcțională și digitală 

 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.) 

 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 
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şcolar/profesorului documentarist în  asigurarea expertizei de specialitate 

(Activităţi demonstrative) 

 Clubul STORYTELLING al CCD Suceava - lectorate, dezbateri, întâlniri cu 

scriitori, activități nonformale(lunar) 

 British Corner al CCD Suceava - lectorate, dezbateri, întâlniri cu scriitori, 

activități nonformale (bilunar) 

 CĂRȚI – IDEI - CONVORBIRI – despre bucuria lecturii care se câștigă în 

timp, dar poate începe în orice moment(permanent) 

 Repere actuale în activitatea bibliotecarilor școlariși a responsabililor CDI 

(permanent) 

 Sesiune interjudețeană de comunicări științifice și referate a CCD ”George 

Tofan” Suceava, Ediția a XV-a, 4.02.2022 

 Ziua Internațională pentru utilizarea fondului de carte, 14 februarie 2022 

 

 


