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Daca crezi ca educatia este scumpa 
 asteapta sa vezi cat te va costa ignoranta ta. 

 John M. Capozzi 

 
Proiectele punctuale de care au beneficiat diferitele CDI in diferitele momente, se inscriu de fapt intr-un  

program al asociatiei noastre si al cooperarii Sibiu – Ille et Vilaine implicit. Acest program se sprijina pe 

specificitatea CDI-urilor romanesti de deschidere spre comunitate.  

Asociatia noastra si-a propus sa colaboreze cu responsabilii CDI pentru a dezvolta dimensiunea comunitara a 

acestui instrument. Incercam in permanenta sa gasim punti intre obiectivele asociatiei noastre, cele ale CDI si 

cele personale ale celor care dau viata acestor instrumente.   

Contractul APIVS - CDI devine stfel si un contract personal intre oamenii de la CDI si oamenii de la APIVS  

Obiectivele acestei colaborari ar putea fi sintetizate dupa cum urmeaza: 

• Dezvoltarea capacitatii CDI de a oferi elevilor si adultilor din spatiul rural instrumente pentru a dobandi 
autonomie in dezvoltarea personala. 

• Ameliorarea contributiei la dezvoltarea locala atat a comunitatii educative cat si a societatii civile din 
mediul rural. 

• Sprijinirea persoanelor resursa din rural pentru a se informa, a se forma si a se implica  in 
comunitatea din care fac parte.  In materie de dezvoltare prima resursa este cea umana. 

 

In anul 2007 am continuat pe de o parte politica de dotare cu echipament de prima necesitate a unor noi CDI 

– uri, iar pe de alta am incercat noi abordari in sprijinirea retelei de centre de documentare si informare din 

judet. 

 

Am dorit ca prin dotarile pentru noile CDI uri sa ne adresam unor scoli dintr-un teritoriu coerent, de tip Leader, 

in scopul de a cunoaste acest teritoriu si de a ne face, la randul nostru, cunoscuti in vederea unor proiecte 

viitoare din domeniul educatiei, si nu numai. 

 

Am abordat asadar scolile din Porumbacu de jos, Racovita, Turnu Rosu si Boita. Am alaturat apoi si comuna 

Poplaca care a dat dovada de dinamism in amenajarea centrului si avea nevoie de sprijin. 

Dotarea a constat dintr-o combina muzicala, un DVD player, un televizor si un flipchart. 

 

Cum proiectul CDI a ajuns la « viteza de croaziera » in sensul ca a fost integral asumat de Ministerul educatiei 

si cercetarii, a venit momentul si pentru cooperarea noastra sa faca o evaluare a actiunilor sale din acest 

domeniu. Au avut loc doua evaluari ale CDI urilor, una tehnica, metodologica, facuta de un fost 

documentarist, Dna Danielle Botrel  si una din punctul de vedere al cooperarii in scopul implementarii 

conceptului de CDI, facuta de Beatrice Chancereul. Au fost vizitate astfel comunele : Seica Mare, Mosna, 

Birghis, Bruiu, Orlat, Apoldu de jos, Sura Mare si Micasasa,  

 

In ideea unui parteneriat intre trei tari pe tema Centrelor de documentare si informare am incercat sa 

construim un proiect cu cofinantare SGAR - MAE in care sa atragem Alianta franceza din Veliko Tarnovo – 
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Bulgaria. Demersurile noastre s-au bucurat de sprijinul Ambasadei Frantei la Sofia dar partenerul bulgar nu a 

reusit sa convinga administratia locala de beneficiile unui astfel de proiect pentru elevii si profesorii din Veliko 

Tarnovo. 

 
Pentru anul 2008 ne-am propus ca sprijinul catre CDI – uri sa nu mai constituie doar un set de obiecte, 

cumparate de APIVS si donate din partea departamentului Ille et Vilaine, ci acesta sa permita o cunostere mai 

buna a capacitatilor si necesitatilor reale din teritoriu. 

A fost lansat astfel primul apel la proiecte, un concurs care se baza pe misiunile CDI, derulat in perioada 20 

ianuarie – 20 aprilie. 

 
Axele orientative propuse pentru alegera temelor au fost: 

- O mai bună cunoastere reciprocă (geografia, istoria şi cultura celor două ţări) 

- Mediul  înconjurător ( apa, deşeurile, diverse tipuri de poluare) 

- Cetăţenie europeană (instituţii, drepturile copilului, minorităţi) 

Evaluarea proiectelor s-a facut pe baza unei grile de evaluare de către o comisie de evaluare formată din 

reprezentanţii APIVS şi ai CCD Sibiu. Au fost invitate 29 de CDI si au fost retinute pentru finantare 15 

proiecte, provenind din comunele : Cristian, Mosna, Sura Mica, Darlos, Marsa, Talmaciu, Cisnadie, Orlat, 

Gura Riului, Micasasa, Pauca, Rasinari si Medias. 

  
Dupa apelul la proiecte am facut un apel la formare, invitand responsabili CDI la un stagiu de trei zile (27 – 29 

noiembrie ) conceput sa aduca noi cunostinte despte managementul de proiect. Formarea a cuprins personal 

din 23 de scoli :   Seica Mare, Mosna, Orlat, Bruiu, Pauca, Biertan, Gura Riului, Apoldu de jos, Rasinari, 

Birghis, Cisnadie, Talmaciu, Ocna Sibiului, Copsa Mica, Riu Sadului, Cirta, Boita, Marpod, Poplaca, 

Porumbacu de Jos, Racovita, Turnu Rosu si sc. Nr. 6 din Sibiu. 

 
Prima actiune din anul 2009 a fost o sesine de formare pentru documentaristi, sustinuta de formatori francezi 

din Bretania, in colaborare cu Casa corpului didactic, in perioada 12-17 februarie.  

Formatorii au fost asigurati de Federatia asociatiilor bretone a documentaristilor din educatia nationala 

(FABDEN), cu care intentionam sa pastram legatura pentru viitoare proiecte comune. 

De data aceasta formarea s-a referit la activitatea propriuzisa a unui documentarist in cadrul CDI si a fost 

deosebit de bine primita de cei 25 de documentaristi participanti.  

 

O noua sesiune Appel la proiecte, la care au fost invitate 29 de CDI se deruleaza incepand din 23 martie si se 

va incheia pe 31 iulie. Au raspuns apelului 17 scoli si au fost retinute 6 proiecte care vor beneficia de 

cofinantare :  

« Parteneriat cu parintii » - propus de CDI Râu Sadului. 

« CDI – deschiderea mea spre comunitate si spre lume » - propus de CDI Cârţa. 

« Lumea la care visam » - propus de CDI  Sura Mica. 

« Parinti si copii, ne jucam in CDI » - propus de CDI  Gura Râului. 

« Sa ne cunoastem » - propus de CDI Biertan. 

« Comunicarea – punte de legatura intre oameni » - propus de CDI Mosna 
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