OFERTA EDUCAȚIONALĂ INTEGRATĂ A CENTRELOR NAȚIONALE ȘI REGIONALE
DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI,
TRIMESTRUL 3, ANUL 2019 (iulie - septembrie)
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 . Începutul activităților
educaționale – ora 10.00
 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/form2373065/My-Form
 CREP – Centru Regional de Excelență Profesională
Nr
d/r

Tema, subiectul și
genul (curs,
atelier, sesiune,
masă rotundă
etc.) activității

Descrierea succintă a conținutului

Perioad
a, nr.
ore
academi
ce

Grup-țintă

Instituția de
formare/
Formator

IULIE 2019
1.

Utilizarea
aplicației
Audacity
Atelier

Formabilii vor cunoaște aplicația „Audacity” - un editor puternic
pentru fișiere audio, cu posibilitate de înregistrare

2 iulie
2019

Bibliotecari din
raionul Ștefan Vodă

CREP Căușeni
Tamara
Stolearenco
Popușoi Natalia

Utilizarea
aplicației
Audacity
Atelier

Formabilii vor cunoaște aplicația „Audacity” - un editor puternic
pentru fișiere audio, cu posibilitate de înregistrare

3 iulie
2019

Bibliotecari din
raionul Cimișlia

CREP Căușeni
Tamara
Stolearenco
Popușoi Natalia

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

English
between us
Curs

Bibliotecarii vor însuși noțiuni de bază privind limba engleză
(gramatică și vocabular), vor depăși bariera psihologică care îi
împiedică să se exprime în engleză, vor fi capabili să poarte mici
dialoguri în această limbă

Advocacy
pentru
Facilitarea instruirii în advocacy prin accesarea cursului on-line.
Biblioteci și
Bibliotecarii vor afla cum să acceseze platforma www.udemy.com,
Instituții
cum să-și creeze un cont pe platformă, cum să utilizeze
Publice
materialele din curs
Atelier
Crearea de QR
Participanții vor învăța să creeze un QR accesând site-ul
code
www.qrstuff.com și aplicația QR Code Reader.
Atelier
Metodologia de
creare a unei
Bibliotecarii își vor dezvolta competențe de a elabora istorii de
istorii de succes
succes, care să atragă atenția publicului și decidenților
Training
Aplicații pentru
Dezvoltarea capacităților, cunoștințelor și abilităților
crearea designbibliotecarilor în crearea unui document, utilizând un șablon
urilor (Canva,
prestabilit, inserarea unui background la o imagine sau logou,
Fotojet)
inserarea unui text pe o imagine, înserarea graficelor gata făcute,
Training
încărcarea propriilor imagini
Capcanele
spațiului online.
Dezvoltarea la participanți a abilităților de identificare a
Dependența
capcanelor online și evitare a acestora spre o siguranță bună în
online. Profiluri
mediul online.
false
Training
Benzi desenate
Atelier

Participanții vor învăța să creeze benzi desenate prin utilizarea
aplicației Comic Page Conductor.

5, 12,
19, 26
iulie
2019

Bibliotecari din
rețeaua BM

CNEPB, BM
Elena Taragan

5, 12,
19, 26
iulie
2019

Bibliotecari din
rețeaua de
biblioteci Telenești
și bibliotecile
arondate

CREP Telenești
Maria Furdui
Natalia Lascov

9 iulie
2019

Utilizatorii
BM „B.P. Hasdeu”

CNEPB, BM
Filip Eugenia

10 iulie
2019

Bibliotecari din
rețeaua de
biblioteci publice
Telenești

CREP Telenești
Maria Furdui

10 iulie
2019

Bibliotecari din
rețeaua Orhei

CREP Orhei
Olga Apostol

10 iulie
2019

12 bibliotecari din
rețeaua Bibliotecii
Municipale
„Eugeniu Coșeriu”
Bălți

CREP Bălți
E. Voițeniuc

11 iulie
2019

Utilizatori
BM „B.P. Hasdeu”

CNEPB BM
Filip Eugenia
Ilieș Diana

10.
11.

Săptămâna
Chișinăului

Quiz, Teste, City Quest, Jocuri educative, Ghidul străzilor

15-19
iulie
2019

Utilizatori
BM „B.P. Hasdeu”

CNEPB, BM
Eugenia Filip
Taisia Foiu

Planificare și
realizare
Atelier

Agenda de dezvoltare personală și managementul timpului, de
organizare a sarcinilor astfel, încât să găsim mereu timp și
resurse ca să reușim tot ce ne propunem.

17 iulie
2019

Bibliotecari din
rețeaua BM,
Chișinău

CNEPB BM
Diana
Drozdovschi

Siguranța
online
Program de
instruire

Participanții își vor dezvolta competențe în următoarele domenii:
 Capcanele spațiului online. Dependența online.
 Comunicare în mediul online. Neticheta.
 Sextingul – limita dintre privat și public.
 Profilurile false. Fenomenul troll și trolingul

Educația
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

17-18
iulie
2019

Bibliotecari din
republică

Dezvoltarea capacităților, cunoștințelor și abilităților
bibliotecarilor în crearea unui comunicat de presă.

18 iulie
2019

Bibliotecari din
rețeaua de Orhei

CREP Orhei
Stepanida Țugui

Participanții vor fi instruiți în vederea pregătirii echipelor
cluburilor de robotică pentru participare la Concursul Robo Liga
Bibliotecilor 2019.

19 iulie
2019

Instructorii
cluburilor de
robotică din
biblioteci

CEF BNC
„Ion Creangă”
Adrian
Grădinaru
Svetlana Lisnic
Petru Vîrlan

12.

13.

14.

15.

Educația
mediatică
Crearea unui
comunicat de
presă
Concursul Robo
Liga
Bibliotecilor
2019
Training

17 iulie
2019

Bibliotecari din
rețeaua de
biblioteci Telenești
și centrele
arondate Sîngerei,
Florești

CREP Telenești
Furdui Maria
Centrele
raionale de
Formare:
Florești,
Sângerei
CNEPB BM
IREX Europe
ABRM
Natalia Grâu

16.
Маркетинг в
библиотеке
Training

17.
Sistemul de
raportare
online ORT
Training
18.

19.

20.

Descrierea
bibliografică
analitică în
regim
automatizat
Training
Crearea de QR
code
Atelier
Cum se
implementează
un serviciu nou
de bibliotecă.
Portofoliul
serviciului
Training

Маркетинговые решения библиотек
Виды маркетинговых услуг в библиотеке
Стратегия, планирование, контроль в библиотечном
маркетинге.
Маркетинговый мониторинг как технология менеджмента
библиотек.
Bibliotecarii vor obține competențe în completarea, exportarea și
structurarea datelor statistice.
Introducerea trimestrială a celor mai importanți indicatori,
folosind platforma G-Drive

22 iulie
2019

22-25
iulie
2019

Для
библиотекарей
библиотек,
входящих в РЦПО
Bibliotecari din
raioanele arondate:
Căușeni
Ștefan-Vodă
Cimișlia
Anenii-Noi
Personalul de
specialitate din
cadrul Bibliotecii
Naționale a
Republicii Moldova

CREP CiadîrLunga
Манастырлы
Л.А.
Н.Д.Танова
Л.А Губогло.
С.П Попова.
CREP Căușeni
Popușoi Natalia
Svetlana
Gargalîc
Natalia Balan

Formabilii vor identifica componentele specifice descrierii
bibliografice (în baza soft-ului TinRead) a contribuțiilor din
diverse categorii de documente.
Analiza cazurilor concludente și dificile

23 iulie
2019

(S)FPC BNRM
Aliona Muntean

Participanții vor învăța să creeze un QR accesând site-ul
www.qrstuff.com și aplicația QR Code Reader.

23 iulie
2019

Utilizatori
BM „B.P. Hasdeu”

CNEPB, BM
Eugenia Filip

Training-ul este orientat pentru dezvoltarea/fortificarea unui
sistem de servicii noi de bibliotecă prin formarea la participanți a
competențelor de analiza a pieței necesităților și oportunităților
de dezvoltare a serviciilor noi de bibliotecă, de creare a designului atractiv și util pentru utilizatori și non-utilizatori, de atragere
a utilizatorilor și partenerilor pentru serviciul inițiat

24-25
iulie
2019,

Personalul de
specialitate din
biblioteci, cu accent
pe cel din cadrul
Bibliotecii
Naționale a
Republicii Moldova

(S)FPC BNRM
Ecaterina
Dmitric
Ludmila
Corghenci
Natalia Ghimpu
Victoria Popa

21.

22.

23.

24.

Advocacy online
Curs

Dezvoltarea competențelor bibliotecarilor în scopul obținerii
unei/unor decizii ale APL în favoarea modernizării accesului la
informație, educație și servicii al cetățenilor în bibliotecile
publice.

25 iulie
2019

Biblioteci arondate

Inovația în
biblioteci
Training

Participanții vor obține abilități de gândire creativă la amenajarea
spațiului, servicii noi de bibliotecă, crearea expozițiilor nonstandard.

25-26
iulie
2019

Bibliotecari școlari
din
r. Cahul

Utilizarea
aplicațiilor
Google în
activitatea de
bibliotecă.
Curs aplicativ
modular
Modul 1
Ghidul ”SMB Educația
Rutieră –
educație pentru
viață”
Prezentare

Formabilii vor învăța cum să elaboreze un chestionar online în
Google Forms în cazurile: analiza pieței necesităților și
oportunităților de dezvoltare a serviciilor noi de bibliotecă,
impactului serviciului etc.

31 iulie
2019

Personalul de
specialitate din
cadrul Bibliotecii
Naționale a
Republicii Moldova

Ghidul este destinat bibliotecarilor, pedagogilor, părinților și
cuprinde 6 ședințe interactive cu copiii, în cadrul cărora
beneficiarii vor învăța regulile de circulație, comportament în
spațiul rutier și își vor dezvolta o atitudine corectă în calitate de
participant la traficul rutier

Iulieaugust
2019

Bibliotecarii din
bibliotecile
teritoriale
Telenești și
arondate,
bibliotecarii școlari

CNEPB, BM
Mariana
Harjevschi
CREP Cahul
Rodica
Dermengi
Stela Marian
C(S)FPC BNRM
Valentina Popa
Ecaterina
Dmitric

CREP Telenești
Maria Furdui

AUGUST
25.

Advocacy
pentru
Biblioteci și
Instituții
Publice
Curs online

Facilitarea instruirii în advocacy prin accesarea cursului online.
2, 9, 16,
Bibliotecarii vor afla cum să acceseze platforma www.udemy.com, 23, 30
cum să-și creeze un cont pe platformă,
august
cum să utilizeze materialele din curs
2019

Bibliotecari din
rețeaua de
biblioteci Telenești
și bibliotecile
arondate

CREP Telenești
Maria Furdui
Natalia Lascov

26.

27.

28.

English
between us
Curs

Bibliotecarii vor însuși noțiuni de bază privind limba engleză
(gramatică și vocabular), vor depăși bariera psihologică care îi
împiedică să se exprime în engleză, vor fi capabili să poarte mici
dialoguri în această limbă

2, 9, 16,
23, 30
august
2019

Bibliotecari din
rețeaua BM

CNEPB, BM
Elena Taragan

CREP Bălți
E. Voițeniuc

Groomingul sau
despre atracția
online
Training

Dezvoltarea la participanți a abilităților de evitare a pericolelor
internetului și de formare la utilizatori a culturii utilizării
internetului evitând pericolele date.

6
august
2019

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

Clasificarea și
aranjarea la raft
a publicațiilor
Atelier

Participanții vor căpăta abilități de clasificare a publicațiilor și
aranjare la raft.

6
august
2019

Bibliotecari
începători din
rețeaua Orhei

CREP Orhei
Stepanida Țugui

Cursul oferă abilități de formare pentru șomeri și doritori de a
obține abilități de utilizare a programelor IT (Tehnologii
Informaționale): crearea prezentărilor în diferite platforme,
elaborarea chestionarelor online, CV digital etc.

6-8
august
2019

Bibliotecarii din
reţeaua Vulcăneşti,
Cantemir, Leova,
Cahul.

CREP Cahul
Stîngă Marina
Moraru Olga

Utilizatori
BM „B.P. Hasdeu”

CNEPB, BM
Filip Eugenia

Responsabili din
cadrul bibliotecilor
publice teritoriale,
școlare și de colegii

C(S)FPC BNRM
Lilia Povestca
Ludmila
Corghenci

Bibliotecari din
rețeaua BM

CNEPB, BM
Diana
Drozdovschi

29.
Serviciul „Ican
pentru o carieră
de succes”
Training
30. Crearea de QR
code
Atelier
31.
Algoritmul
elaborării
strategiei de
dezvoltare a
bibliotecii
publice
Training
32.
Conectarea
energetică în
comunicare
Atelier

Participanții vor învăța să creeze un QR accesând site-ul
www.qrstuff.com și aplicația QR Code Reader.
Trăsăturile definitorii ale Strategiei ca document al bibliotecii
publice. Componentele de bază și conținutul acestora. Sfera de
cuprindere a Strategiei.
Valorificarea Strategiei

Atelier de dezvoltare personală, prin care ne vom identifica tipul
de energie predominant, cum ne ajută această energie să ne autoexprimăm și cum accesăm resursele energetice interioare pentru
a fi eficienți în comunicare și acțiuni.

6
august
2019
7
august
2019

7
august
2019

33.
34.

35.

Benzi desenate
Atelier

Participanții vor învăța să creeze benzi desenate prin utilizarea
aplicației Comic Page Conductor.

8
august
2019

Utilizatori
BM „B.P. Hasdeu”

CNEPB, BM
Eugenia Filip
Diana Ilieș

Cum utilizăm
aplicația
LearningApp
Atelier

Bibliotecarii își vor dezvolta abilități de creare a diferitor produse
interactive în activitățile de bibliotecă, în special cu utilizatorii

9
august
2019

Bibliotecari din
rețeaua Telenești și
arondate

CREP Telenești
Maria Furdui
Natalia Lascov

Utilizarea
aplicației
TinyScanner,
Quik, DY News
Training

Participanții se vor informa cum se lucrează cu noi programe
TinyScan va ajuta să transforme telefoanele planșetele într-un
scaner portabil.
Quik – o să ajute participanților să creeze videoclipuri
extraordinare cu doar câteva atingeri, adaugă tranziții frumoase
și efecte, și totul se sincronizează cu ritmul muzicii.

12-13
august
2019

Bibliotecari
interesați din r-le
Căușeni, Ștefan
Vodă,
Anenii-Noi Cimișlia

CREP Căușeni
Natalia Popușoi
Tamara
Stolearenco

Siguranța
online
Program de
instruire

Participanții își vor dezvolta competențe în următoarele domenii:
 Capcanele spațiului online. Dependența online.
 Comunicare în mediul online. Neticheta.
 Sextingul – limita dintre privat și public.
 Profilurile false. Fenomenul troll și trolingul

Educația
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

13-14
august
2019

Utilizarea
aplicațiilor
Google în
activitatea de
bibliotecă.
Curs aplicativ
modular
Modul 2

Formabilii vor învăța cum să creeze un document în Google Docs
în cazul lucrului în echipă asupra acestuia.
De ce și cum arhivăm documentele în Google Drive?

14
august
2019

36.

37.

38.

13
august
2019

Bibliotecari din
rețeaua de
biblioteci Telenești
și centrele
arondate Sîngerei,
Florești
Bibliotecari din
republică
Personalul de
specialitate din
cadrul Bibliotecii
Naționale a
Republicii Moldova

CREP Telenești
Furdui Maria
Centrele
raionale de
Formare:
Florești,
Sângerei
CNEPB, BM
IREX Europe
ABRM
Natalia Grâu
C(S)FPC BNRM
Valentina Popa
Ecaterina
Dmitric

39.

40.

Curs Şcoala
Tânărului
Bibliotecar
Master-class
Deprinderi
eficiente de
WORD
Educația Media
Training

Etica și estetica lucrărilor în programul WORD.

14
august
2019

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

15
august
2019

Bibliotecarii noi
angajaţi din
reţeaua Cantemir,
Leova
Bibliotecari BNC
„Ion Creangă”

41.

42.

43.

Имидж
библиотекаря
Atelier

Исторический экскурс по персоналиям. Истории успеха
Анализ современного имиджа библиотекаря
Обзор существующих методик
повышения имиджа профессии

Aplicațiile
educaționale –
suport pentru
serviciile de
bibliotecă
Workshop
TIC-Lab:
Ateliere de
design pentru
mari și mici
Training

Participanții vor cunoaște varietatea de aplicații educaționale
oferite de magazinul Google Play și le vor testa.

16
august
2019

Bibliotecari BNC
„Ion Creangă”

Participanții vor cunoaște platforme online care includ un set larg
de instrumente utile pentru elaborarea diferitor proiecte digitale.
Ei vor învăța să realizeze: felicitări personalizate, coperte pentru
reviste, postere digitale, invitații, prezentări electronice, filmulețe
etc.

19
august
2019

Bibliotecari și
funcționari de la
Direcția Educație
Anenii Noi

15
august
2019

Для
библиотекарей
библиотек,
входящих в РЦПО

CREP Cahul
BR Cantemir
Stela Marian
CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara
Croitoru
CREP CiadîrLunga
Л.А.Манастырл
ы
Л.А Губогло.
С.П Попова
CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara
Croitoru
Rodica Gangura
CEF BNC
„Ion Creangă”
Cristina Savin
Tamara
Croitoru
Maria Harea
Petru Vîrlan

44.

45.
46.

47.

Crearea unei
prezentări
Bibliotecarii vor fi capabili să creeze prezentări digitale creative și
(PowToon,
originale cu ajutorul acestor aplicații.
Beatable)
Atelier
Crearea de QR
Participanții vor învăța să creeze un QR accesând site-ul
code
www.qrstuff.com și aplicația QR Code Reader.
Atelier
Prin mentorat Din conținutul programului: Importanța activității de mentorat.
și mentori
Profilul mentorului eficient. Abilități de comunicare eficientă și
formați – spre
consiliere. Feedback-ul constructiv. Construirea relației
succes
profesionale dintre mentor și persoana mentorată; Specificul
Program
activităților de mentorat. Specificul învățării adulților. Analiza
specializat de
necesităților la diverse etape în carieră. Învățarea reflexivă.
formare a
Tehnici și modele de mentorare.
mentorilor
Educația Media
Participanții vor cunoaște cultura media și își vor dezvolta
Training
competențe de analiză și prelucrare a informațiilor, aplicând
diverse metode și tehnici de lucru.

20
august
2019

Bibliotecari din
rețeaua Orhei

20
Utilizatori
august
BM „B.P. Hasdeu”
2019
21-23
Personalul de
august
specialitate din
24 ore
cadrul Bibliotecii
acad.
Naționale a
Început Republicii Moldova,
: ora
identificat pentru
10.00
activitatea de
mentorat
22
Bibliotecari pentru
august
copii din
2019
bibliotecile publice
teritoriale și
bibliotecile școlare

CREP Orhei
Olga Apostol

CNEPB, BM
Eugenia Filip
C(S)FPC BNRM
Aliona Tostogan
Ludmila
Corghenci

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara
Croitoru

48.
Benzi desenate
Atelier

Participanții vor învăța să creeze benzi desenate prin utilizarea
aplicației Comic Page Conductor.

22
august
2019

Utilizatori
BM „B.P. Hasdeu”

CNEPB, BM
Eugenia Filip
Diana Ilieș

49.

Implicarea
bibliotecilor în
organizarea
sărbătorilor
naționale și
organizarea
Festivalului

Bibliotecarii vor fi instruiți și ghidați în elaborarea programelor
eficiente și atractive pentru public

23
august
2019

Bibliotecari din
rețeaua Telenești

CREP Telenești
Maria Furdui
Florean Violeta

”LecturaCentral”

50.

51.

Seminar raional
Tehnici de
dezvoltare a
competențelor
de cultura
lecturii
Training
Ora poveștilor
în format
modern
Atelier

Formabilii vor căpăta deprinderi privind aplicarea:
 tehnicii de lectură SINEGL - Sistem Interactiv de Notare
pentru Eficientizarea Gândirii și a Lecturii (formarea
abilităților de personalizare și înțelegere a lecturii, care duce
la dezvoltarea gândirii reflective și a gândirii critice)
 tehnicii de lectură ReQuest – dezvoltarea abilităților
de cunoaștere a conținutului unui text prin întrebărirăspunsuri
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.

28
august
2019

Personalul de
specialitate din
cadrul Sistemului
Național de
Biblioteci

C(S)FPC BNRM
Natalia Ghimpu,
Ludmila
Corghenci

29
august
2019

Bibliotecari pentru
copii din
bibliotecile publice
teritoriale și
bibliotecile școlare

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara
Croitoru
Angela Nița
Maria Harea

4 sept.
2019

Personalul de
specialitate cu
responsabilități de
relații cu publicul,
formatori, din
cadrul centrelor
biblioteconomice
teritoriale,

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

SEPTEMBRIE
52.

Accesul
Deschis:
oportunități
pentru
bibliotecile
publice
Atelier
profesional

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

53.

Atelier de
animație
Training

54.

Vizita de studiu
la Biblioteca
Județeana
„Panait Istrati”
Brăila
Programul
Canva,
realizarea
posterelor și
infograficelor
Atelier

55.

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

Participanții se vor familiariza cu serviciile și inovațiile din
biblioteca vizitată, vor cunoaște practici eficiente de incluziune
socială a diverse categorii de populație pentru care vor
implementa noi servicii.

4 sept.
2019

4 sept.
2019

bibliotecilor
școlare și de colegii.
Atelierul poate fi
organizat și în
teritoriu (biblioteci
raionale,
municipale) la
solicitări concrete
Bibliotecari pentru
copii din
bibliotecile publice
teritoriale
Cei mai activi 18
bibliotecari din
rețeaua Cahul,
Cantemir, Leova.

CEF BNC
„Ion Creangă”
Lolita Caneev
Tamara
Croitoru
CREP Cahul
Tamara Donici
Rodica
Dermengi
Stela Marian

Bibliotecarii vor fi instruiți în realizarea posterelor și materialelor
de impact (infografice, scrisori de impact, etc.)

5 sept.
2019

Bibliotecari școlari

CREP Căușeni
Angela
Samburschi
Svetlana
Gargalîc

Bibliotecarii vor însuși noțiuni de bază privind limba engleză
(gramatică și vocabular), vor depăși bariera psihologică care îi
împiedică să se exprime în engleză, vor fi capabili să poarte mici
dialoguri în această limbă

6, 13,
20, 27
sept.
2019

Bibliotecari din
rețeaua BM

CNEPB, BM
Elena Taragan

56.
English
between us
Curs

57.

Educația
mediatică
Training

58.

Serviciul
Cultura
Media: pagini
sonore
Training
Modul 2

59. Tableta & Copiii
& Adolescenții
în bibliotecă
Curs
60.

12 bibliotecari din
raioanele Cahul,
Cantemir și Leova

Bibliotecarii vor fi instruiți în educația mediatică, pregătiți pentru
a efectua transferul de cunoștințe în localitățile lor.

10 sept.
2019

Modulul 2 al training-ului va include temele: Factorii comunicării;
Ce este propaganda? Știri adnotate; Știri trucate; Securitatea pe
rețelele de socializare.
Subiectele vor fi abordate prin documente în formatul Braille și
sonorizate

11 sept.
2019

Personalul de
specialitate din
cadrul Sistemului
Național de
Biblioteci, formabili
ai modulului 1

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.

11 sept.
2019

Bibliotecari pentru
copii din
bibliotecile publice
teritoriale

11 sept.
2019

Bibliotecari din
rețeaua Telenești

Cadrul de
reglementare a
activității de
bibliotecă:
Direcții
Bibliotecarii își vor dezvolta competențe de elaborare a strategiei,
strategice de
realizând eficient algoritmul corect al etapelor de elaborare
dezvoltare a
bibliotecii
pentru perioada
2019-2023
Atelier

CREP Cahul
Maria Cudlenco
C(S)FPC BNRM
Natalia Ghimpu
(în colaborare
cu Centrul
Național de
Informare și
Reabilitare al
Asociaţiei
Nevăzătorilor
din Moldova)
CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara
Croitoru
Maria Harea
Rodica Gangura

CREPBT
Maria Furdui
Violeta Florean

61.

Стратегии
продвижения
чтения.
Культура
чтения
Тренинг
(на рус. яз.)

62. Parteneriatul cu
mass-media
Atelier
63.
Educația
mediatică
Training
64.

65.

66.

Sondajele
online:
operativ,
eficient, gratuit
Training
Jocul în
activitățile
copiilor de la 2
la 92 ani
Atelier
E –Guvernare

Библиотекари приобретут навыки по продвижению
культуры чтения, применяя современные методы чтения (в
рамках Национальной программы LecturaCentral) в УТАГ

Сент.
2019

Специализирован
ный персонал
библиотек всех
типов.
Тренинг
предоставляется
в территории, в
районных
библиотеках, в
соответствии с
конкретными
запросами

Margatera
Cebotari,
Natalia Ghimpu
Ludmila
Corghenci

Participanții vor căpăta abilități de dezvoltare a parteneriatelor
cu mass media.

12 sept.
2019

Bibliotecari din
rețeaua Orhei

CREP Orhei
Stepanida Țugui

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

12-13
sept.
2019

Bibliotecari din
republică

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

13 sept.
2019

Bibliotecari pentru
copii din
bibliotecile publice
teritoriale

CNEPB, BM
IREX Europe
ABRM
Natalia Grâu
CEF BNC
„Ion Creangă”
Lilia Tcaci

Atelierul de dezvoltare personală, prin care participanții vor
valorifica jocul în activitățile cotidiene – la serviciu, acasă, în
relațiile cu cei din jur.

13 sept.
2019

Bibliotecari din BM

CNEPB, BM
Diana
Drozdovschi

Obținerea competențelor cum se navighează pe portalul egov.md.
Plăți și achitări online. Programări online.

13 sept.
2019

Bibliotecari din
raioanele arondate

CREP Căușeni
Mihaela Potînga

67.

Metodologia de
implementare a
SMB „TabletPicii creează
povești”
Training

68.
Siguranța
online
Program de
instruire
69.

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

Participanții își vor dezvolta competențe în următoarele domenii:
Capcanele spațiului online. Dependența online.
Comunicare în mediul online. Neticheta.
Sextingul – limita dintre privat și public.
Profilurile false. Fenomenul troll și trolingul

17 sept.
2019

17 sept.
2019

Cadrul de
reglementare a
activității de
bibliotecă:
Direcții
Bibliotecarii își vor dezvolta competențe de elaborare a strategiei, 18 sept.
strategice de
realizând eficient algoritmul corect al etapelor de elaborare
2019
dezvoltare a
bibliotecii
pentru perioada
2019-2023
Atelier

Bibliotecari pentru
copii din
bibliotecile publice
teritoriale și
bibliotecari BNC
„Ion Creangă”

Tamara
Stolearenco
CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara
Croitoru
Rodica Gangura

Bibliotecari din
rețeaua de
biblioteci Telenești
și centrele
arondate Sîngerei,
Florești

CREP Telenești
Centrele
raionale de
Formare:
Florești,
Sângerei
Maria Furdui

Bibliotecari din
rețeaua Telenești

CREP Telenești
Maria Furdui
Florean Violeta

70.
Curs Advocacy

Dezvoltarea competențelor bibliotecarilor în scopul obținerii
unei/unor decizii ale APL în favoarea modernizării accesului la
informație, educație și servicii al cetățenilor în bibliotecile publice

18-19
sept.
2019

Bibliotecari din
rețeaua Orhei și
regiune

CREP Orhei
Lidia Sitaru

71.

Educația Media
Training

72.

Conferință
națională
„Biblioteca
publică
teritorială –
importanță și
impact asupra
dezvoltării la
nivel de
persoană,
comunitate și
societate. Anul
2019 – An al
promovării
imaginii
bibliotecii în
comunitate”
Biblioteca
modernă
Training

73.

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

Conferința este organizată în scopul consolidării rețelei de
biblioteci din Zona de Nord și Centru a RM dar și în scopul
promovării/preluării a celor mai bune practici de succes

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

19 sept.
2019

Bibliotecari pentru
copii din
bibliotecile publice
teritoriale și
bibliotecari BNC
„Ion Creangă”

19 sept.
2019

40 bibliotecari din
Zona de Nord și
Centru a Republicii
Moldova

20 sept.
2019

Bibliotecari BNC
„Ion Creangă”

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara
Croitoru

Biblioteca
Municipală
„Eugeniu
Coșeriu”/CREP
Bălți
L. Ouș
V. Țîcu

CEF BNC
„Ion Creangă”
Eugenia Bejan
Lilia Tcaci

74.

75.

76.

77.

78.

Inovația în
biblioteci
Vernisarea
expozițiilor
inovative
Atelier
Ora poveștilor
în format
modern
Atelier
Cum utilizăm
aplicația
LearningApp
Atelier
Elaborarea
portofoliului
serviciului
modern de
bibliotecă
Training
Competențele
bibliotecarilor
Atelier

CREP Căușeni
Natalia Popușoi
Liuba Osipov

Participanții vor obține abilități de gândire creativă pentru
crearea și vernisarea expozițiilor non-formale și neobișnuite.

20 sept.
2019

Bibliotecari
doritori

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.

24 sept.
2019

Bibliotecari pentru
copii din
bibliotecile publice
teritoriale și
bibliotecile școlare

CEF BNC
„Ion Creangă”
Eugenia Bejan
Lolita Caneev
Tamara
Croitoru

Bibliotecarii își vor dezvolta abilități de creare a diferitor produse
interactive în activitățile de bibliotecă, în special cu utilizatorii

Bibliotecari din
25 sept.
rețeaua Telenești și
2019
arondate

CREP Telenești
Maria Furdui
Natalia Lascov

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

26 sept.
2019

Participanții vor cunoaște ce competențe trebuie să dețină un
bibliotecar modern

26 sept.
2019

Bibliotecari din
bibliotecile publice
teritoriale

Bibliotecari
începători din
rețeaua Orhei

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara
Croitoru
Maria Harea
CREP Orhei
Stepanida Țugui

Coordonat: L. Corghenci
L. Povestca
26 iunie 2019

