Conferinţa Naţională CDI - ediţia a VI-a

CDI, vector pentru reuşita școlară și profesională
Sibiu, 11 noiembrie 2016

În vederea valorizării experienţei în domeniul CDI, în data de 11 noiembrie 2016, este
organizată la SIBIU a VI-a ediţie a Conferinţei Naţionale a CDI având ca temă “Centrul de
Documentare și Informare, vector pentru reuşita şcolară şi profesională”.
Acţiunea este organizată, în parteneriat, de către Casa Corpului Didactic Sibiu, Biblioteca
Judeţeană Astra Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Facultatea de Litere și Arte Sibiu,
Asociaţia EduMedia, Asociaţia ARSCDI, Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR),
Asociaţia ECCE Educaţia și este susţinută de Institutul Francez din România și Asociaţia
Membrilor Ordinului “Palmes Academiques” (AMOPA) din România și este avizată de
Ministerul Educaţiei Nationale și Cercetării Știinţifice.
Conferinţa se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar: profesori
documentariști, bibliotecari școlari, profesori-responsabili CDI și profesori, învăţători,
educatori din unităţi de învăţământ în care funcţionează CDI, precum și directorilor CCD,
inspectorilor școlari, directorilor unităţilor de învăţământ, profesorilor metodiști,
formatorilor, reprezentanţilor asociaţiilor profesionale de profil și studenţilor din
facultăţile de profil.
Acţiunea cuprinde conferinţe susţinute de invitaţi din mediul academic din România și
Franţa, ateliere de lucru pe domenii specifice, prezentări de proiecte/activităţi didactice
propuse de participanţi.
Prezentările în plen și atelierele organizate în cadrul Conferinţei vor permite evidenţierea
și dezbaterea aspectelor legate de utilizarea pedagogică a resurselor CDI și de susţinere a
implicării CDI în activităţile de orientare şcolară şi profesională a elevilor. Aceasta
implicare se va realiza din perspectiva participării CDI la dezvoltarea de parteneriate
educaţionale, cât şi la dezvoltarea unei culturi a informaţiei a elevilor, participarea la
dezvoltare competenţelor cheie ale elevilor și asigurării egalităţii de șanse privind accesul
la educaţie și informaţie. CDI poate oferi elevilor accesul la o serie de resurse și informaţii
necesare în orientarea şcolară și profesională, respectiv poate participa la derularea de
activităţi care facilitează accesul elevilor la informaţiei: organizarea și punerea la dispoziţie
a unui fond documentar specific, dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderi, organizarea
de vizite de studiu, reuniuni cu reprezentanţi din mediul economic, realizarea de activităţi
de cercetare documentară pe diverse domenii de interes, participarea la schimburi
educaţionale.
Programul sintetic al Conferinţei:
Vineri, 11 noiembrie 2016
8:30 - 9:00 – Primirea participanţilor
9:00-9:30 – Deschiderea lucrărilor Conferinţei
9:30-12:00 – Lucrări și conferinţe în plen

12:00-13:00 – Pauza de masă
13:00-15:30 – Ateliere de lucru pe domenii de interes
A1: Instrumente de lucru in activitatea de orientarea școlară și profesională și punerea la dispoziţie a
resurselor documentare specializate (atelier – formare)
A2: CDI și proiectul de dezvoltare personală / profesională (atelier – formare)
A3: Centrul de Documentare şi Informare – spaţiu privilegiat de lucru pentru proiectele eTwinning
(atelier – formare)

15:30-16:30 – Prezentări de proiecte și activităţi didactice – exemple de bune practici în domeniul
orientării școlare si profesionale
A4: Activităţi pedagogice, proiecte inter-/pluri-/trans- și activităţi extrașcolare – exemple de bune
practici în domeniul orientării școlare si profesionale

16:30-17:00 - Sinteza lucrărilor/ateliere (A1-A4), concluzii și închiderea lucrărilor Conferinţei

Programul detaliat al conferinţei va fi transmis participanţilor, respectiv va fi postat pe
pagina de facebook cdi.edu.ro.
Activităţile vor fi organizate în spaţiile Bibliotecii Judeţene Astra Sibiu, str. George Bariţiu,
nr. 5-7, SIBIU.
Din dorinţa de a răspunde nevoilor de formare și de informare, dar și de a valoriza
experienţele pozitive în implementarea și funcţionarea CDI în sistemul de învăţământ
preuniversitar din România – activităţi în dimeniul orientării școlare și profesionale,
participanţii la întâlnire sunt invitaţi să se înscrie cu prezentări ale activităţilor/proiectelor
derulate în CDI în vederea susţinerii acestora în cadrul unei sesiuni dedicate. Prezentările
vor fi realizate în format .ppt și vor cuprinde: nume, funcţie și instituţia de provenienţă a
autorului, denumire activitate/proiect, obiective activitate/proiect (inclusiv obiectivele
info-documentare), public ţintă vizat, profesor responsabil și echipa de proiect, durata
activităţii/proiectului, activităţile derulate în cadrul proiectului, resurse informaţionale
utilizate, rezultatele activităţii/proiectului, produse finale realizate de elevi, fotografii din
cadrul activităţii. Timpul alocat pentru fiecare prezentare va fi de maximum 10 minute.
In acest an numărul de locuri la conferinţă este limitat la maximum 70. Persoanele
interesate să participe la această activitate sunt invitate să se înscrie până la data de 7
noiembrie 2016 prin completarea on-line a formularului:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzDWQYDnaEqPmpCVw5MObaD1drCuX92HAZ8Nyab21lknlOA/viewform
Taxa de participare la Conferinţă este de 50 lei/participant și va fi achitată până în data de
8 noiembrie 2016 în contul Asociaţiei ECCE Educaţia (CIF: 26080828, Banca Română de
Dezvoltare, Cont: RO89 BRDE 330S V429 3555 3300) sau la Casa Corpului Didactic Sibiu,
str. Turismului, nr. 15, Sibiu (în zilele de luni, joi şi vineri, interval orar 10-14),
specificându-se numele participantului/participanţilor și menţiunea „Taxa conferinta CDI
2016”. Persoană de contact: Mihaela Seuşan, profesor metodist.
Vor fi asigurate: mapa conferinţei, traducerea franceză-română în plen, pauzele de cafea pe
durata Conferinţei, respectiv prânzul din 11 noiembrie 2016.

Confirmarea înscrierii, programul detaliat și informaţii suplimentare referitoare la
Conferinţă vor fi transmise persoanelor înscrise pe adresa de e-mail menţionată de aceștia
în formularul de înscriere.
Se vor elibera diplome care să ateste participarea dvs. la lucrările Conferinţei.
Cheltuielile legate de participarea la acţiune vor fi asigurate de către participanţi sau, după
caz, de unităţile de învăţământ de provenienţă. Aspectele privind cazarea vor fi gestionate
individual, iar pentru rezervări vă rugăm să luaţi legatura direct cu hotelurile/pensiunile.
Programul definitiv al Conferinţei și detaliile cu privire la eveniment vor fi transmise celor
care achită taxa şi confirmă prezenţa.
Vă stăm la dispoziţie cu informaţii suplimentare la adresa: cdi.edu.ro@gmail.com, pe
pagina de facebook cdi.edu.ro sau la telefon: 0728371611.
În speranţa de a vă întâlni în curând, vă rugăm să primiţi salutările noastre cordiale.

Comitetul de organizare

