OFERTA EDUCAȚIONALĂ INTEGRATĂ A CENTRELOR NAȚIONALE ȘI REGIONALE
DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI,
TRIMESTRUL 2, ANUL 2019 (aprilie - iunie)
Notă:
 CFPC BNRM – Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii
Naționale a Republicii Moldova; informație contact: tel. 0 22 24 00 70, e-mail: lcorghenci@bnrm.md
 CEF BNC „Ion Creangă” - Centrul de Excelență și Formare al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”; informație
contact: 0 22 99 61 59, e-mail: : cef@bncreanga.md; centrulcreanga@gmail.com Facebook: Centrul de Excelență și Formare
al BNC „Ion Creanga”
 CNEPB BM „B.P. Hasdeu”, ABRM - Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari din cadrul Bibliotecii
Municipale „B.P. Hasdeu”, Chișinău, și Asociației Bibliotecarilor din Republic Moldova; informație contact: tel. 0 22 21 05 76,
0
22
21
05
74;
e-mail:
centrulnationalexcelenta@gmail.com
;
formular
pentru
înregistrare
http://www.123formbuilder.com/form-2373065/My-Form
Nr
d/r

1.

2.

Tema, subiectul și
genul (curs,
atelier, sesiune,
masă rotundă
etc.) activității
Lectura Central:
Biblioteca –
factor-cheie în
dezvoltarea
lecturii și culturii
acesteia
Training
Crearea unui
cont pe
facebook și
utilizarea lui
Training

Descrierea succintă a conținutului

APRILIE 2019
Formabilii vor fi familiarizați cu metode și tehnici de
atragere la lectură, de optimizare a interesului față de carte.
Formabilii vor deprinde tehnici de lectură rapidă, ulterior
acestea fiind promovate utilizatorilor în scopul utilizării
raționale a timpului dedicat lecturii de specialitate.
Organizare de campanii în sprijinul promovării lecturii
Formabilii vor fi familiarizați cu metode și tehnici de
creare a unui cont de facebook și își vor dezvolta
abilități de utilizare al acestuia.

Perioada,
nr. ore
academice

Grup-țintă

Instituția de
formare/
Formator

2 aprilie,
12 ore
academice
Început:
ora 10.00

Personal de specialitate din
cadrul bibliotecilor cu
responsabilități de relații cu
publicul, de promovare a
cărții și lecturii

3 aprilie

Personal de specialitate
din rețeaua de biblioteci
publice Telenești, care nu
au fost implicate în
Programul Novateca

C(S)FPC BNRM
Vera Osoianu
(training
organizat la Bibl.
raională „M.
Sadoveanu”,
Strășeni)
CREPB Telenești
Biblioteca
Publică
Negureni
Condurari
Cristina
Tîrsîna Viorica

3.

4.

Şcoala
Tânărului
Bibliotecar
,,Workshop
PHOTOLIFE”
Curs
Metodologia de
planificare și
implementare a
proiectelor
Curs online

5.
Biblioteca
modernă
Training

6.

Lectura Central:
Biblioteca –
factor-cheie în
dezvoltarea
lecturii și culturii
acesteia
Training

7.
Cultura
serviciilor
Curs

Formabilii vor fi familiarizați cu tehnica fotografiei
digitale. Formabilii vor obţine competenţe în tehnica
fotografiei digitale.

4 aprilie

Bibliotecarii din reţeaua
Vulcăneşti, Cantemir,
Leova, Cahul

CREP Cahul
Popov
Alexandru

Cursul își propune să ofere participanților o înțelegere
sistemică și practică a ciclului de inițiere și
implementare a proiectului, să dezvolte aptitudinile,
abilitățile și competențele acestora în domeniu pentru a
putea rezolva problemele și sarcinile complexe din
domeniul bibliotecile arondate
Consolidarea/crearea la participanți a cunoștințelor
acumulate la subiectul Biblioteca Modernă și
componentele ei.

4 aprilie
8 aprilie
11 aprilie

Bibliotecari din rețeaua de
biblioteci Telenești

CREP Telenești
Lascov Natalia

8-9
aprilie

10 bibliotecari din rețeaua
Bibliotecii Municipale
„Eugeniu Coșeriu”, Bălți

CREP Bălți
Gherman N.
Țîcu V.

Formabilii vor fi familiarizați cu metode și tehnici de
atragere la lectură, de optimizare a interesului față de carte.
Formabilii vor deprinde tehnici de lectură rapidă, ulterior
acestea fiind promovate utilizatorilor în scopul utilizării
raționale a timpului dedicat lecturii de specialitate.
Organizare de campanii în sprijinul promovării lecturii.

9 aprilie,
12 ore
academice
Început:
ora 10.00

Personal de specialitate din
cadrul bibliotecilor cu
responsabilități de relații cu
publicul, de promovare a
cărții și lecturii

C(S)FPC BNRM
Vera Osoianu
(training
organizat la Bibl.
raională
Hâncești)

Scop cursului presupune constituirea și fortificarea unei
culturi a serviciilor de excelență.
Participanții vor cunoaște cei 12 piloni ai culturii
serviciilor și-și vor dezvolta competențele necesare
pentru a oferi o gamă largă de servicii inovative, de
excelență chișinăuienilor.

9 - 11
aprilie

Șefi filiale; Serviciul
Programe și servicii (toți)

CNEPB BMC
„B.P. Hasdeu”
Lidia Kulikovski

8.

Serviciul
Educaţia
Mediatică
Training

Bibliotecari vor fi familiarizați cu formele şi metodele
Educaţiei Mediatice, aplicate pentru utilizatorii nevăzători.
Portofoliul training-ulu va include două categorii de
documente: în formatul sistemului Braille și documente
sonorizate.

10 aprilie,
8 ore acad.
Început:
ora 10.00

Personalul de specialitate
din cadrul Sistemului
Național de Biblioteci cu
responsabilități de educație
mediatică pentru utilizatorii
nevăzători

9.

Calcularea
indicatorilor de
performanță
Training

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru
calcularea performanței

10 aprilie

27 bibliotecari din rețeaua
BM

Cursul oferă competențe de comunicare eficientă dintre
bibliotecar și APL, strategii utile prin care biblioteca
obține beneficii în structura și activitatea ei.
Semnarea deciziilor în folosul bibliotecilor

11-12
aprilie
29-30
aprilie

Bibliotecari din r-l AneniiNoi și Ștefan-Vodă

CREP Căușeni
Popușoi Natalia

12 aprilie

Formabili : ultimul grup
Formatori Hașdeu

CNEPB BMC
„B.P. Hasdeu”
Lidia Kulikovski

Participanţii vor fi familiarizaţi cu metodologia de lucru
în cadrul livrării serviciilor persoanelor dezavantajate.
De asemenea, participanții vor realiza un schimb de
experiență și bune practici în lucrul cu persoanele
hipoacuzice.

12 aprilie

Bibliotecarii din reţeaua
Vulcăneşti

CRE Cahul
BPR Vulcănești
Donici Tamara
Marian Stela
Cudlenco Maria

Atelierul promovează schimbările calitative din
domeniul biblioteconomic. Orientează bibliotecarii spre
perfecţionarea nivelului profesional. Participanţii vor
face cunoştinţă cu Regulamentul privind modul de
conferire a categoriilor de calificare a personalului de
specialitate
din biblioteci.

13 aprilie

Bibliotecarii din reţeaua
Cahul, Leova, Cantemir

CREP Cahul
Caraman Ana
Donici Tamara

10.
Advocacy
Training

11.

12.

13.

Formare
formatori
Atelier de
Folow-up
Modernizarea
proceselor de
lucru cu
persoane
dezavantajate
Training
Schimbările
calitative din
domeniul
biblioteconmic
Atelier

Natalia Ghimpu
BNRM
(în colaborare cu
Centrul Național
de Informare și
reabilitare al
Asociaţiei
Nevăzătorilor din
Moldova)
CNEPB BMC
„B.P. Hasdeu”
T. Coșeri

14.

Campania
,,Săptămâna
Creativității și
Inovației”

Scop campaniei: Aderarea la campania mondială de
promovare a creativității și inovației, implementând
creativitatea și inovația în activitatea cu publicul BM;
Formabilii vor dezvolta competențe de gândire creativă:
laterală, vizuală, rapidă, tactică, critică, design, inventivă
prin
metode non-formale și aplicarea lor în
modernizarea serviciilor pentru chișinăuieni

15-21
aprilie

Utilizatori, bibliotecari:
cuprinderea și implicarea
a peste 1500 de
participanți beneficiari

CNEPB BMC
„B.P. Hasdeu”,
filiale
facilitatori,
Lidia Kulikovski

15.

Leadership și
social-media
Program de
instruire

Participanții își vor dezvolta competențe de lider,
utilizând oportunitățile oferite de mediul online

16 aprilie

CREP Telenești
Furdui Maria

16.

Descrierea
bibliografică
analitică în
regim
automatizat
Training
Educația Media
Training

Formabilii vor deprinde componentele specifice
identificării bibliografice a contribuțiilor din documente
gen: albume, hărți, ilustrații și altele. Analiza cazurilor
incitante și dificile.

17 aprilie,
8 ore acad.
Început:
ora 9.00

Bibliotecari din rețeaua de
biblioteci Telenești și
centrele arondate
Sîngerei, Călărași,
Ungheni, Florești, Rezina
Personalul de specialitate
din cadrul BNRM cu
responsabilități de
catalogare a documentelor

Participanții vor cunoaște cultura media și își vor dezvolta
competențe de analiză și prelucrare a informațiilor,
aplicând diverse metode și tehnici de lucru.
Obținerea competențelor de a cunoaște cum se
navighează pe portalul egov.md. Cum se face o achitare
online pentru servicii comunale. Cum se pot obține
programări la diverse instituții. Cum se achită amenzile,
cum se face o declarație online, cum se îndeplinește un
certificat de naștere sau deces în portalul Servicii civile.

18 aprilie

Bibliotecari BNC „Ion
Creangă”

19 aprilie

Bibliotecarii din reţeaua
Cahul

19 aprilie

Bibliotecari din BPR

17.

18.
e-Guvernare
Training

C(S)FPC BNRM
Aliona Muntean
Maria Sargun

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara Croitoru
CREP Cahul
Strahoteanu
Ludmila

19.
Utilizarea
aplicației Story
Maps
Atelier

Dezvoltarea competentelor digitale ale bibliotecarilor.
Crearea prezentărilor inedite în aplicația Story Maps.

CREP Căușeni
Osipov Liuba

20.

Elaborarea
portofoliului
serviciului
modern de
bibliotecă
Training

Participanții vor obține abilități de elaborare a portofoliului
SMB și de elaborare a instrumentelor de promovare a
SMB.

22 aprilie

Bibliotecari din bibliotecile
publice teritoriale

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara Croitoru
Maria Harea

21.

Metode și
tehnici
interactive în
educația
mediatică
Training

Participanții vor cunoaște cultura media și își vor dezvolta
competențe de analiză și prelucrare a informațiilor,
aplicând diverse metode și tehnici de lucru.

22 aprilie
10 ore
acad.

Bibliotecari din rețeaua
Telenești, Florești,
Sângerei, Călărași, Râșcani

CREP Telenești
Furdui Maria
Diana Băbălău

Aptitudini
pentru
Bibliotecarul
Modern
Vizită de studiu

Participanţii se vor familiarizarea cu serviciile și
inovațiile din bibliotecile vizitate, vor cunoaşte practici
eficiente de incluziune socială a diverselor categorii de
populație pentru care vor implementa noi servicii.

23 aprilie

Bibliotecarii din reţeaua
Cahul

CREP Cahul
Deplasarea la
BP Slobozia
Mare,
Giurgiuleşti.

23.

Educația Media
Training

Participanții vor cunoaște cultura media și își vor dezvolta
competențe de analiză și prelucrare a informațiilor,
aplicând diverse metode și tehnici de lucru

25 aprilie

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara Croitoru

24.

Elaborarea
Ghidului ”SMB Educația
Rutieră –
educație pentru
viață”
Curs

Cursul va fi destinat bibliotecarilor, pedagogilor,
părinților și va cuprinde ședințe interactive cu copiii, în
cadrul cărora beneficiarii vor învăța regulile de
circulație, comportament rutier și își vor dezvolta o
atitudine corectă în calitate de participant la traficul
rutier

26 aprilie

Bibliotecari pentru copii din
bibliotecile publice
teritoriale și bibliotecile
școlare
Bibliotecari, pedagogi,
părinți

Dezvoltarea capacităților, cunoștințelor și abilităților
bibliotecarilor în promovarea activităților bibliotecii și
atragerea de noi beneficiari utilizând instrumente
moderne de vizualizare a datelor statistice.

Aprilie

Bibliotecari din rețeaua
Orhei și regiune

CREP Orhei
Valentina
Frunză

22.

25.
Crearea
infograficului
Training

CREP Telenești
Furdui Maria

26.

Aplicații
educaționale pe
tabletă
Training

27.

Cultura
informației
Training

28.
Язык
современной
рекламы и
СМИ в
продвижении
библиотеки
Training

29.

Metodologia de
completare a
dosarului
pentru
conferirea /
confirmarea
categoriilor de
calificare
personalului de
specialitate din
biblioteci
Atelier
profesional

Participanții vor dobândi abilitățile de utilizare eficientă
a tabletei în bibliotecă, vor forma abilitățile de selectare
și instalare a aplicațiilor pentru diferite grupe de vârstă,
vor putea lua măsuri pentru a asigura siguranța
comprimatelor.
Bibliotecari vor învăța: ce trebuie să cunoască
utilizatorii pentru a folosi informațiile în mod etic și
corect.
Библиотечный маркетинг и PR-технологии
создание информационной продукции библиотеки

MAI 2019
Condiţiile de atestare a personalului de specialitate din
biblioteci care se reîncadrează în activitatea de
bibliotecă

Aprilie

Bibliotecari din rețeaua
Orhei

CREP Orhei
Olga Apostol
Maria Șișcova

Aprilie

Bibliotecari din rețeaua
Orhei

Апрель

Для библиотекарей
Чадыр-Лунгского
района

CREP Orhei
Tatiana
Lanovenco
CREP CiadîrLunga
Манастырлы
Л.А.
Губогло Л.А.

6 mai

Bibliotecarii din reţeaua
Cahul,
bibliotecari şcolari

CREP Cahul
Caraman Ana
Donici Tamara
Marian Stela,

30.

Cum să scriem
texte bune pe
SM
Atelier de
Copywriting

Scop: îmbunătățirea conținutului postărilor SM;
dezvoltarea competențelor: de scriere a textelor cu
impact asupra publicului; de a scrie texte SEO după 8
formule; de a spori vizibilitatea, atractivitatea
conținutului SM; de a spori numărul de urmăritori pe
SM

7 mai

20 bibliotecari
responsabili de SM

CNEPB BMC
„B.P. Hasdeu”
Lidia Kulikovski

31.

Metodologia de
livrare a SMB ,,
Femeia în
pantofi de
lideră”
Training

Trainingul este orientat spre dezvoltarea competențelor
digitale la bibliotecari și implementarea cu succes al
acestui serviciu în comunitățile în care activează.

8 mai

Bibliotecari din centrele
arondate Călărași, Rezina,
Rîșcani

CREP Telenești
Furdui Maria
Lascov Natalia

Advocacy
Training

Cursul oferă competențe de comunicare eficientă dintre
bibliotecar și APL, strategii utile prin care biblioteca
obține beneficii în structura și activitatea ei.

13-14 mai

Bibliotecarii din raionul
Anenii Noi

CREP Căușeni
Popusoi Natalia

Crearea
prezentărilor/p
rezentărilor
animate și
utilizarea
acestora în
activitatea de
bibliotecă
Training

Training-ul este organizat în scopul dezvoltării
abilităților de creare a prezentărilor/prezentărilor
animate necesare în activitatea bibliotecii.

13-14 mai

10 bibliotecari din rețeaua
Bibliotecii Municipale
„Eugeniu Coșeriu” Bălți și
locali

CREP Bălți
Țurcanu D.
Caraștefan M.

32.

33.

34.

Elaborarea
materialelor
promoționale în
Programul
Canva
Atelier

Participanții vor cunoaște concepte și instrumente de
promovare a serviciilor de bibliotecă; vor fi capabili să
creeze diverse materiale în programul „Canva”

14 mai

Bibliotecarii din reţeaua
Vulcăneşti, Cantemir,
Leova, Cahul.

CREP Cahul
Basarab Olga

35.

Tehnologii
informaționale
în promovarea
lecturii
Atelier profesional

Inițiere în Accesul Deschis. Formabilii vor căpăta
cunoștințe și deprinderi privind utilizarea resurselor în
Acces Deschis. Resurse Educaționale Deschise

15 mai,
12 ore
acad.
Început:
ora 10.00

Personalul de specialitate cu
responsabilități de relații cu
publicul, formatori, din
cadrul centrelor
biblioteconomice teritoriale,
bibliotecilor școlare și de
colegii

C(S)FPC BNRM
Ludmila
Corghenci,
Ecaterina
Dmitric,
Angela Drăgănel

36.

Măsurarea
impactului
Training

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru
măsurarea impactului asupra persoanei și asupra
bibliotecii

15 mai

27 bibliotecari din rețeaua
BM

BM, CNFP
T. Coșeri

37.

Ora poveștilor în
format modern
Atelier

Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în educația
timpurie a copiilor, vor avea abilități de aplicare a
metodologiei, vor putea selecta activitățile interactive și
resursele necesare pentru organizarea orei poveștilor.

16 mai

Bibliotecari pentru copii din
bibliotecile publice
teritoriale și bibliotecile
școlare

38.

Tableta & Copiii
& Adolescenții
în bibliotecă
Training

Participanții vor obține competențe în utilizarea
eficientă a tabletei în bibliotecă, își vor forma abilități de
selectare și instalare a aplicațiilor pentru utilizatori de
diferite categorii de vârstă, vor putea aplica acțiunile de
securizare a tabletei

20 mai

Bibliotecari pentru copii
din bibliotecile publice
teritoriale

CEF BNC
„Ion Creangă”
Eugenia Bejan
Lolita Caneev
Tamara Croitoru
CREP Căușeni
Potînga Mihaela
Stolearenco
Tamara
Natalia Balan

39.

40.

41.

42.

Metodologia de
completare a
dosarului
pentru
conferirea /
confirmarea
categoriilor de
calificare
personalului de
specialitate din
biblioteci
Atelier
profesional
BiblioTur:
Excursie la
Biblioteca
Națională

Condiţiile de atestare a personalului de specialitate din
biblioteci care se reîncadrează în activitatea de
bibliotecă

20 mai

Bibliotecarii din reţeaua
Cahul şi bibliotecarii
şcolari

CREP Cahul

Context al Anului promovării Imaginii bibliotecii.
Formabilii – viitorii „ghizi” de excursii de prezentare și
profesionale - vor învăța principiile și conținutul
managementului excursiilor între educație și agrement.

22 mai,
12 ore
acad.
Început:
ora 10.00

Personalul de specialitate
din cadrul BNRM cu
responsabilități de
promovare a imaginii
BNRM

C(S)FPC BNRM
Aliona Muntean

Cadrul de
reglementare a
activității de
bibliotecă:
Regulamentul
de evaluare a
bibliotecii
Atelier
Advocacy
(MOOC) pentru
bibliotecari
Curs online

Bibliotecarii vor fi familiarizați cu noile regulamente
care se referă la activitatea bibliotecilor și vor forma
deprinderi de elaborare a regulamentelor de ordine
interioară

22 mai

Bibliotecari din rețeaua
Telenești

CREP Telenești
Furdui Maria
Florean Violeta

Formarea la participanți a abilităților de utilizare a
cursului online Advocacy (MOOC). Formabilii vor învăța
cum să creeze un cont pe platforma de învățare
www.udemy.com și opțiunile de setări pentru o
experiență eficientă de învățare, vor afla cum să se
înscrie la cursul online Advocacy (MOOC).

22 mai

Bibliotecarii din reţeaua
Cahul, Leova, Cantemir

CREP Cahul
Marian Stela
Donici Tamara

Atelier de
animație
Training

Participanții vor obține competențe de implementare a
SMB „Atelier de animație” pentru dezvoltarea creativității
și abilităților digitale la copiii de 10-16 ani.

23 mai

Bibliotecari pentru copii din
bibliotecile publice
teritoriale

Educație
mediatică
Training

Participanții vor obține abilități în domeniul Educației
mediatice, vor cunoaște procesul de accesare, analizare,
evaluare și creare a mesajelor într-o varietate de
moduri, genuri și forme mediatice

27 mai

Bibliotecari din raioanele
arondate

45.

Cum se scrie o
poveste care
cucerește
Atelier

28 mai

Bibliotecari responsabili
de scrierea poveștilor
instituționale

CNEPB BMC
„B.P. Hasdeu”
Lidia Kulikovski

46.

Ora poveștilor
în format
modern
Atelier

28 mai

Bibliotecarii din reţeaua
Cahul

CREP Cahul
Marian Stela
Donici Tamara

47.

e-Guvernare:
servicii pe care le
poate promova
biblioteca
Training
Metodologia de
organizare a
taberei pentru
copii la
bibliotecă, în
perioada de
vară
Training

Dezvoltarea abilităților de scriere a poveștilor:
cunoașterea celor 8 tipare de narațiune; scrierea
conținutului după harta poveștii; construirea unui
prototip personalizat (instituțional sau propriu, al
bibliotecarului de scriere a poveștii)
Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în
educația timpurie a copiilor, vor avea abilități de
aplicare a metodologiei, vor putea selecta activitățile
interactive și resursele necesare pentru organizarea
orei poveștilor.
Bibliotecari vor fi familiarizați cu portalul Agenţiei de
Guvernare Electronică. Vor fi învățați cum să obțină
semnătura electronică ca o condiție indispensabilă utilizării
serviciilor e-Guvernare. cum să solicite on-line un certificat
de naştere, cazierul juridic și alte documente.
Dezvoltarea competențelor de organizare a unei tabere
interactive și cognitive de vară la bibliotecă.

29 mai,
8 ore acad.
Început:
ora 10.00

Personalul de specialitate
din cadrul Sistemului
Național de Biblioteci

C(S)FPC BNRM
Natalia Ghimpu

29 mai

12 bibliotecari din
rețeaua de biblioteci
Telenești, 50 bibliotecari
din bibliotecile arondate

CREP Telenești
Lascov Natalia

43.

44.

48.

CEF BNC
„Ion Creangă”
Lolita Caneev
Tamara Croitoru
CREP Căușeni
Popușoi Natalia
Gargalîc
Svetlana

49.

Tableta & Copiii
& Adolescenții în
bibliotecă
Curs

Participanții vor obține competențe în utilizarea eficientă a
tabletei în bibliotecă, își vor forma abilități de selectare și
instalare a aplicațiilor pentru utilizatori de diferite categorii
de vârstă, vor putea aplica acțiunile de securizare a tabletei.

30 mai

Bibliotecari pentru copii din
bibliotecile publice
teritoriale

50.

Servicii de
bibliotecă în
sprijinul
prevenirii
violenței asupra
femeii în familie
Training

Bibliotecarii își vor dezvolta competențe de a crea
parteneriate și servicii pentru prevenirea și abilitarea
victimelor violenței domestice

31 mai

Bibliotecari din Telenești
și centrele arondate
Sîngerei, Florești, Ungheni,
Călărași

51.

Educația
mediatică
Training

Mai

Bibliotecari din rețeaua
Orhei

CREP Orhei
Tatiana Panța
Maria Cojocaru
Ala Șendrea

52.

Organizarea
expozițiilor în
format modern
Atelier

Participanții își vor dezvolta abilități de gândire critică
pentru a depista propaganda și manipularea din massmedia, vor putea deosebi o știre falsă de una adevărată,
vor căpăta competențe de elaborare a știrilor, pentru a
le putea livra ulterior comunităților lor.
Dezvoltarea capacităților, cunoștințelor și abilităților
bibliotecarilor în organizarea expozițiilor în format
modern.

Mai

Bibliotecari începători din
rețeaua de biblioteci Orhei

CREP Orhei
Stepanida Țugui
Galina Dedîșin

53.

Advocacy
Training

Поиск и выбор источников финансирования
библиотек

май

Для библиотекарей
Чадыр-Лунгского
района

CREP CiadîrLunga
Манастырлы
Л.А.
Танова H.

Formarea competențelor la bibliotecari în
implementarea a unui nou serviciu de bibliotecă
utilizând tabletele.

5 iunie

Bibliotecari din centrele
arondate Florești, Rezina,
Soroca

CREP Telenești
Furdui Maria
Lascov Natalia

Participanții vor obține competențe în crearea
chestionarelor și realizarea sondajelor online cu ajutorul
platformelor Google Forms și Survey Monkey.

6 iunie

Bibliotecari BNC „Ion
Creangă”

CEF BNC
„Ion Creangă”
Lilia Tcaci

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara Croitoru
Maria Harea
Rodica Gangura
CREP Telenești
Furdui Maria

IUNIE 2019
54.

55.

Metodologia de
livrare a SMB
Family L@b
Training
Sondajele online:
operativ, eficient,
gratuit
Training

56.

Deprinderi
eficiente de
WORD
Master-class

57. Managementul
Calculatorului
Curs de instruire
58.

Conferință
zonală

59.

Curs: ,,Şcoala
Tânărului
Bibliotecar,,
Planificarea
SMB
Conferință
zonală

60.

61.

Participanții vor obține abilități de lucru cu
documentele în programul Word. Orientarea paginii.
Elaborare de diagrame. Inserarea comentariilor și a
referințelor bibliografice. Etica și estetica lucrărilor în
WORD
Curs destinat bibliotecarilor, care nu au participat la
aceste instruiri și cei care au nevoie de a obține și
îmbunătăți abilitățile tehnice..

7 iunie

Bibliotecari scolari și
bibliotecari doritori din
teritoriu

CREP Căușeni
Gargalîc
Svetlana
Potînga Mihaela

10-14
iunie

Bibliotecari începători,
bibliotecari interesați

Conferințele zonale, ca parte integrantă a sistemului
de reuniuni profesionale, organizate de BNRM, urmăresc
scopul de a sprijini bibliotecile în implementarea priorităților
profesionale, stabilite pentru anul de referință prin
cunoașterea experiențelor reprezentative, punerea la
dispoziție a instrumentelor utile pentru activitatea
profesională.

11 iunie,
Bălți

Personalul de specialitate
din bibliotecile
raioanelor/mun. Bălți,
Briceni, Donduşeni, Edineț,
Florești, Glodeni, Drochia,
Ocnița, Râșcani, Sângerei,
Soroca

CREP Căușeni
Popușoi Natalia
Gargalîc
Svetlana
BNRM
BNC „Ion
Creangă”
(în colaborare cu
Bibl. Municipală
„Eugeniu
Coșeriu”, Bălți)

Formabilii vor dezvolta competențe de evaluare a
necesităților utilizatorilor; de proiectare şi
implementare a serviciilor moderne.

11-12
iunie

Bibliotecari noi angajaţi
din reţeaua Cantemir,
Leova, Cahul

CREP Cahul
BR Leova
Donici Tamara,
Marian Stela.

12 iunie,
Orhei

Personalul de specialitate
din bibliotecile raioanelor
Anenii Noi, Criuleni,
Dubăsari, Orhei, Şoldăneşti,
Teleneşti, Rezina

12 iunie

Bibliotecari pentru copii din
bibliotecile publice
teritoriale

BNRM
BNC „Ion
Creangă”
(în colaborare cu
Bibl. Raională
„Alexandru
Donici”, Orhei)
CEF BNC
„Ion Creangă”
Lilia Tcaci

Conferințele zonale, ca parte integrantă a sistemului
de reuniuni profesionale, organizate de BNRM, urmăresc
scopul de a sprijini bibliotecile în implementarea priorităților
profesionale, stabilite pentru anul de referință prin
cunoașterea experiențelor reprezentative, punerea la
dispoziție a instrumentelor utile pentru activitatea
profesională.
Participanții vor obține competențe în crearea
Sondajele online:
chestionarelor și realizarea sondajelor online cu ajutorul
operativ, eficient,
platformelor Google Forms și Survey Monkey.
gratuit
Training

62.

63.

64.

65.

66.

Calcularea
Ratei de
Recuperare a
Investițiilor
(ROI)
Training
Conferință
zonală

Utilizarea
programului
Story Jumper în
activitatea de
bibliotecă
Training
Conferință
zonală

StoryTelling –
arta povestirii.
Crearea hărții
unei povestiri
Training

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru
calcularea impactului economic

12 iunie

27 bibliotecari din rețeaua
BM

CNEPB BMC
„B.P. Hasdeu”
T. Coșeri

Conferințele zonale, ca parte integrantă a sistemului
de reuniuni profesionale, organizate de BNRM, urmăresc
scopul de a sprijini bibliotecile în implementarea priorităților
profesionale, stabilite pentru anul de referință prin
cunoașterea experiențelor reprezentative, punerea la
dispoziție a instrumentelor utile pentru activitatea
profesională.
Trainingul are ca scop de a dezvolta abilitatea
bibliotecarilor pentru a utiliza aplicația respectivă în
promovarea bibliotecii și în diferite activități cu publicul

13 iunie,
Călărași

Personalul de specialitate
din bibliotecile
raioanelor/mun. Chişinău,
Călărași, Ungheni, Făleşti,
Nisporeni, Ialoveni, Strășeni

14 iunie

Bibliotecari din
bibliotecile publice din
raionul Telenești

BNRM
BNC „Ion
Creangă”
(în colaborare cu
Bibl. Raională
„Grigore Vieru,
Călărași)
CREP Telenești
Furdui Maria

18 iunie,
Leova

Personalul de specialitate
din bibliotecile raioanelor
Basarabeasca, Cahul,
Cantemir, Căuşeni,
Cimişlia, Hâncești, Leova,
UTAG, Ştefan Vodă,
Strășeni, Taraclia
10 bibliotecari din rețeaua
Bibliotecii Municipale
„Eugeniu Coșeriu” Bălți și
locali

Conferințele zonale, ca parte integrantă a sistemului
de reuniuni profesionale, organizate de BNRM, urmăresc
scopul de a sprijini bibliotecile în implementarea priorităților
profesionale, stabilite pentru anul de referință prin
cunoașterea experiențelor reprezentative, punerea la
dispoziție a instrumentelor utile pentru activitatea
profesională.
Training-ul este organizat în scopul dezvoltării
abilităților bibliotecarilor de utilizare a platformelor
online pentru crearea conținutului online vizual într-un
mod cât mai original.

18 iunie

BNRM
BNC „Ion
Creangă”
(în colaborare cu
Bibl. Raională
„Valeriu Matei”,
Leova)
CREP Bălți
Voițeniuc E.

Din conținutul programului: Importanța activității de 19-21 iunie
mentorat. Profilul mentorului eficient. Abilități de
24 ore
comunicare eficientă şi consiliere. Feedback-ul constructiv.
acad.
Construirea relației profesionale dintre mentor și persoana Început:
mentorată; Specificul activităţilor de mentorat. Specificul ora 10.00
învățării adulților. Analiza necesităților la diverse etape în
carieră. Învățarea reflexivă. Tehnici și modele de mentorare.
Evaluare. Așteptările privind activitatea de mentorat.
Planificarea activității. Alte subiecte

67.

Prin mentorat
și mentori
formați – spre
succes
Program
specializat de
formare a
mentorilor

68.

Metodologia de
implementare a
SMB „TabletPicii creează
povești” Training
Biblioteca
modernă
Training

Participanții vor cunoaște etapele de implementare a
serviciului, aplicații, metode și instrumente de lucru în
cadrul serviciului

70.

Ora poveștilor
în format
modern

71.

Securitatea
online

72.

Информацион
ные
технологии – в
помощь
сельским
библиотекам
Training

69.

Personalul de specialitate
din cadrul Bibliotecii
Naționale a Republicii
Moldova, identificat pentru
activitatea de mentorat

C(S)FPC BNRM
Aliona Tostogan
Ludmila
Corghenci

20 iunie

Bibliotecari pentru copii din
bibliotecile publice
teritoriale

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara Croitoru
Rodica Gangura

Participanții vor cunoaște conceptul și componentele
bibliotecii moderne; își vor dezvolta abilități de
modernizare și inovare a activității.

27 iunie

Bibliotecari BNC
„Ion Creangă”

Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în
educația timpurie a copiilor, vor avea abilități de
aplicare a metodologiei, vor putea selecta activitățile
interactive și resursele necesare pentru organizarea
orei poveștilor.
Dezvoltarea abilităților de navigare pe Internet.
Familiarizarea bibliotecarilor cu tehnici de securizare a
informației.
Специфические миссии и цели сельской
библиотеки.
Стратегия финансирования
Услуги, реклама, ресурсы
С приглашением коллег из других библиотек для
обмена опытом

Iunie

Bibliotecari din rețeaua
Orhei

CEF BNC
„Ion Creangă”
Lolita Caneev
Tamara Croitoru
CREP Orhei
Valentina
Frunză

Iunie

Bibliotecari din rețeaua
Orhei

CREP Orhei
Lucia Brehoi

июнь

Для библиотекарей
Чадыр-Лунгского
района

CREP CiadîrLunga
Манастырлы
Л.А.
Губогло Л.А.
Попова С.П.

Coordonat: L. Corghenci
L. Povestca
1 aprilie 2019

