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Το CDI της Ελληνογαλλικής Σχολής, στο ισόγειο του Ιδρύματος, αποτελεί ένα χώρο υποδοχής, ζωής
και επικοινωνίας, ανοιχτό σε όλους.
Ως προς την αποστολή του (http://www.fadben.asso.fr/#profession [3] ) που καθορίζεται από ένα
πλαίσιο αναφοράς, το CDI αποτελεί μια γαλλική ιδιαιτερότητα που αποτελεί μέρος του
εκπαιδευτικού συστήματος εδώ και τριάντα πέντε χρόνια. Το CDI, δεν είναι μια απλή σχολική
βιβλιοθήκη αλλά ένα κέντρο συγκέντρωσης πηγών και/ή τόπος αναζήτησης τεκμηρίωσης,
ανάγνωσης και μόρφωσης, που συμβάλλει στο άνοιγμα του σχολείου στον κόσμο έξω από αυτό.
Είναι ένας χώρος πρωτότυπος, ελεύθερος και ανοιχτός, η αποστολή του οποίου ανταποκρίνεται σε
τέσσερα σκεπτικά:

Παιδαγωγικός ρόλος (επιμόρφωση για την αναζήτηση εγγράφων, οργάνωση παιδαγωγικών
δράσεων κλπ)
Πολιτιστικός ρόλος (βιβλιοθήκη πολυμέσων, τεκμηρίωση, οργάνωση συναντήσεων)
Ρόλος πληροφόρησης και επικοινωνίας (σχέσεις με άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς)
Ρόλος διαχείρισης (επεξεργασία/ αξιολόγηση πόρων, πολιτική απόκτησης, παρακολούθηση
παραγγελιών).
Ένας πολυχώρος
Το CDI είναι:

Βιβλιοθήκη πολυμέσων στα γαλλικά και στα ελληνικά (βιβλία μυθοπλασίας, βιβλία
τεκμηρίωσης, οπτικοακουστικός χώρος)
Χώρος τύπου (πρόσφατα περιοδικά και αρχεία της τελευταίας πενταετίας)
Χώρος προσανατολισμού (πληροφορίες ONISEP, CIDJ, συνδρομή στο έντυπο « L’ étudiant »)
Εκθεσιακός χώρος
Αίθουσα εργασίας και ανάγνωσης, σε μια ήσυχη και ευχάριστη ατμόσφαιρα.
6) Αίθουσα διαλέξεων (συγγραφείς, δημοσιογράφοι, επιστήμονες, προσωπικότητες του
πολιτισμού έρχονται τακτικά για να μιλήσουν στους μαθητές)
Χώρος Νέων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Διαδίκτυο, cd-rom, BCDI,…) : 7
σταθμοί εργασίας (δύο εκ των οποίων στα ελληνικά) που δίνουν τη δυνατότητα αναζήτησης
στα λογισμικά BCDI ή Libri, σε cd-rom, και οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το ενδοδίκτυο της
σχολής.
Σύνδεσμος

http://1260002t.esidoc.fr/ [4]
Οι επαφές σας

Γιώργος Λαγός
cdi@lfh.gr [5]
211 300 91 66
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