
 

 
 

 

Serviciul: „Șah pentru toți pe table si online” 

Biblioteca Publică raională „M. Eminescu”, or. Fălești 

Perioada de implementare: martie- mai 2015 

 
 

Solicitanții serviciului: Asociația de șah a orașului Fălești. 
Grupul țintă pentru care este dezvoltat serviciul: 23 copii, 6 
maturi – amatori de șah. 
Scopul serviciului: Oferirea oportunităților moderne de 
dezvoltare a spiritului competitiv și a creativității copiilor din 
Fălești prin valorificarea multidimensională a șahului ca 
element de sinergie științifică, sportivă și cultural - artistică. 
Descrierea succintă a serviciului: Șahul este jocul, care 
îmbină armonios elementele nobile de competiție sportivă 
cu cele fascinante ale gândirii logice, creative, originale și cu 
spiritul umanist cultural – artistic. Conform numărului și 
nivelului de pregătire a șahiștilor Moldova se clasează la 

moment pe locul 49 din lume dintre 171 de țări. Asociația de șah a raionului Fălești depune mari eforturi 
pentru a promova șahul în rândul populației. Asociația acordă o deosebită atenție educației prin șah a tinerii 
generații din raion. La începutul anului 2015 Asociația era în căutarea unui sediu pentru a-și putea desfășura 
optimal activitatea cu diferite categorii de populație. Biblioteca publică raională „M.Eminescu” le-a oferit nu 
numai spațiu, dar și suport informațional pentru dezvoltare; literatură de specialitate, computere cu acces 
gratuit la internet, proiector, alt echipament tehnic necesar. Alături de cei trei profesori de șah și un Maestru 
în Șah biblioteca a dezvoltat serviciul menționat în cadrul căruia beneficiarii au petrecut timpul liber plăcut și 
util, s-au împrietenit cu semeni de ai lor din alte arii geografice, și-au dezvoltat competențele de joc în șah, 
creativitatea, memoria, puterea de concentrare, ceea ce le-a adus și îmbunătățirea performanțelor la 
învățătură. De asemenea, participanții la serviciu au avut parte și de o gamă largă de posibilități socio – 
culturale. Serviciul a constat din următoarele module:  

1. Ceremonia de lansare a Serviciului „Șah pentru toți pe table și online”. 
2. Training: „Calculatorul și Internetul transformă șahul într-o fascinație miraculoasă” – combinăm 

tradiționalul multisecular al șahului cu modernitatea axată pe TI. Posibilități nebănuite deschise de 
TI în sportul pasiune Șah. – demonstrații proiectate cu explicații, dezbateri intelectuale. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ut22hTc0Qdw  

3. Training: „File din istoria șahului reconstituite cu ajutorul TI” – vizionarea filmulețelor amuzante, 
prezentare haioasă în PPT. Discuții și dezbateri tematice. 
https://www.youtube.com/watch?v=TtnneeYl8fE  

4. Training: „Inițiere în șah” – figuri, reguli, combinații elementare. Simulări realizate cu ajutorul 
computerului și proiectate pe ecran  https://www.youtube.com/watch?v=MC-o5VnDkQU  

5. Training: „Strategii și tactici elementare ale jocului de șah” – demonstrații, simularea situațiilor pe 
calculator. Competiții elementare cu calculatorul. Competiții reale între participanți.  

6. Training: „Mari campioni, Mari partide de șah” - 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_campionilor_mondiali_la_%C8%99ah . Vizualizarea pe ecran a 
situațiilor din partide celebre. Comentarii. Perfecționarea competențelor de joc. Jocul de șah online. 
Competiții online între copii.  

7. Competiții de șah conform orarului: Local, Zonal, Republican. Inițierea blogului șahiștilor.  
8. Ceremonia de finalizare a primei etape a serviciului „Șah pentru toți pe table și online”. Activitate 

social – culturală și distractivă dezvoltată cu inițiativa și implicarea beneficiarilor serviciului. Plasarea 
informației despre participarea la activitățile serviciului pe rețelele de socializare. Plasarea 
filmulețului de la ceremonie pe youtube.  

https://www.youtube.com/watch@v=Ut22hTc0Qdw
https://www.youtube.com/watch@v=TtnneeYl8fE
https://www.youtube.com/watch@v=MC-o5VnDkQU
ro.wikipedia.org/wiki/Lista_campionilor_mondiali_la__25C8_2599ah


 

 
 

Beneficiari direcți ai serviciului estimați pentru anul curent: 23 
copii, 6 maturi – amatori de șah. 
Durabilitate: 

 Plan de durabilitate elaborat de comun acord cu Asociația 
de șah a raionului Fălești 

 Planul de activitate a serviciului este aprobat atât la 
nivelul bibliotecii cât și de către Direcția Cultură 

 Părinții copiilor beneficiari ai serviciului și-au asumat 
angajamentul de a contribui la achiziționarea unor noi 
seturi de șah 

Impact: 

 29 de beneficiari ai serviciului și-au îmbunătățit competențele de utilizare a TI și de șoc în șah 

 23 de copii, beneficiari ai serviciului și-au îmbunătățit performanțele la învățătură 

 23 de copii au devenit mai disciplinați, mai educați, mai amabili și mai prietenoși, și-au dezvoltat 
spiritul de echipă, au căpătat încrederea în forțele și capacitățile proprii, și-au dezvoltat spiritul 
competitiv.  

 29 de beneficiari s-au învățat să-și celebreze în mod inteligent, interesant și util succesele obținute 
în timpul programelor de formare oferite de bibliotecă 

 Curriculumul serviciului (conținutul și metodele de lucru) a fost ajustat la specificul utilizatorilor și 
este pregătit pentru o nouă rundă de beneficiari.  

 Bibliotecarii din raionul Fălești dețin un model captivant și util de SNB.  
Diseminarea succeselor: 

 Plasarea informațiilor pe rețele de socializare 

 Prezentarea informației la Direcția Cultură 

 Prezentarea informației la ședințele metodice ale bibliotecarilor din raion 
Parteneri: Secția Cultură și Turism Fălești, Asociația de Șah a raionului Fălești. 
Resurse necesare pentru implementarea serviciului: 

 Umane: 2 bibliotecari, 1 operator, 3 profesori de șah. 

 Informaționale: Literatură de specialitate, utilizarea computerelor și a Internetului.  

 Fizice:  Spațiul, mobilierul, echipamentul electronic (10 computere, imprimantă, videoproiector, 
ecran, aparat foto) oferite de bibliotecă; tablă de șah de prezentare, 4 seturi de table și piese de 
competiție,ceas electronic oferite de Asociație. 
Financiare pentru: Funcționarea Internetului- 420 MDL din partea APL, materiale de birotică-

biblioteca, valoarea muncii depuse de bibliotecari, profesori 6x20 lei/oră x 50 ore=6000 lei. 

Link-uri: 
https://www.facebook.com/manuela.ungureanu.752/posts/1610894189134379  

 
https://www.facebook.com/ANSMoldova/photos/pcb.943861388991871/943859758992034/?type=1&the
ater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=792737890776104&set=gm.1061548130527805&type=1&the
ater 
https://www.facebook.com/cimpoies.vitalie/posts/10205333439633032 
 
https://www.facebook.com/manuela.ungureanu.752/posts/1622158171341314?pnref=story 
 
http://sahmoldova.md/turneul-national-la-sah-turnul-alb-20…/  
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