
 

 
 

Clubul Regatul Spiridușilor  și minunile internetului 
Biblioteca publică din Rezina 

 
Solicitanții serviciului: 20 educatori și profesori, preșcolarii și elevii  
claselor primare din or. Rezina; 
 
Grupul țintă pentru care este dezvoltat serviciul:  Direcția Generală 
Învățămînt, 20 educatori și profesori, copii; 
 
Scopul serviciului:. Punerea la dispoziția copiilor, educatorilor, 

profesorilor a programelor educaționale, facilitarea pregătirii temelor 

pentru acasă, integrarea ulterioară a copiilor  în învățămîntul preșcolar 

și școală. Prin acest proiect copiii vor afla soluțiile problemelor prin: 

formularea și rezolvarea întrebărilor; dezbateri de idei; proiectarea de planuri sau experimente ; comunicarea 

ideilor și a rezultatelor unii altora; adresarea de noi întrebări; crearea de produse noi;  extragerea concluziilor; 

formularea de predicții. Toate aceste abordări vor avea o eficiență crescută în creșterea motivației copiilor și 

în stimularea operațiilor superioare ale gândirii lor. 

Descrierea succintă a serviciului:  
 Formatorii CFR împreună cu alți angajați ai bibliotecii au organizat și dezvoltat un ciclu de training-uri de 
utilizare a computerului și internetului pentru profesori și educatori, iar pentru copii – utilizarea programelor 
destinate copiilor,  ca de ex EduTeca, joculete.ro/ jocuri/jocuri educative pentru copii de 8-9 ani, 
http://www.educlass.ro/ etc. Cursurile au  o durată nelimitată, aria de cuprindere a profesorilor și 
educatorilor trecînd la cei din raion (așa am convenit cu DGÎ). În cadrul  training-urilor s-au utilizat tehnici și 
subiecte ce țin de utilizarea computerului, internetului, programelor educaționale, indicate motoare 
concrete de căutare etc.  De asemenea, participanții s-au putut antrena în utilizarea dispozitivelor de înscriere 
și reproducere a muzicii, dispozitivelor de lecturare electronică, folosirea stik-urilor, CD-R, CD-RW etc.   
 Copiilor, însă, li s-au propus sarcini spre realizare mai ușoare - diverse jocuri, inclusiv puzzle, culorile, 
matematica distractivă, povești online, dar  și  sarcini ce dezvoltă creativitatea și formarea deprinderilor de 
utilizare a computerului si internetului: Cum să găsim povestea preferată online, Să ne învățăm a 
descompune numerele matematice distractiv etc, care au drept scop dezvoltarea competențelor de utilizare 
a computerului și internetului, ajută la dezvoltarea creativității și ingeniozității copiilor.  
 
Beneficiari direcți ai serviciului estimați pentru anul curent: Direcția Generală Învățămînt, 20 educatori și 
profesori , copiii de la grădinițe și clasele primare din oraș (ulterior și pentru educatorii și profesorii din raion) 
 
Parteneri:  DGÎ, Melnic Zinaida, metodist, Grădinița nr. 6, părinți, bunici, oficiul cl. I-IV-a,  mass-media  
Resurse necesare pentru implementarea serviciului: 
 

 Umane: 1 bibliotecar, 1 informatician, 1 reprezentant DG Învățămînt, 1 jurnalist 

 Informaționale: Materialele training-urilor vor fi multiplicate și înmânate participanților. 
Recomandări metodice pentru utilizarea calculatorului în desfășurarea orelor tematice: Ora 
poveștilor digitale, Învățăm culorile etc. 

 Fizice: Spațiul, mobilierul, echipamentul… 

 Financiare pentru: 
- Achiziționarea echipamentului: 
- Servicii internet… 
- Procurarea jocurilor educaționale… 
- Materiale promoționale … 

 



 

 
 

o valoarea muncii depuse de bibliotecar, informatician, jurnalist, metodist DGÎ: 20lei/h x 50 
ore = 1000 lei 
 

Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă: 

Oncea Cristina Șef oficiu preșcolari și cl I-IV 

Miliutin Natalia Șef serviciu Sala Multimedia 

Melnic Zinaida Metodist, gr. Nr.6 

Svetlana Gușan DGÎnvățămînt 

 
Informații mai detaliate referitor la acest serviciu pot fi găsite pe:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.595827560517546.1073741836.386721234761514&type=3  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.595827560517546.1073741836.386721234761514&type=3  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.602863336480635.1073741842.386721234761514&type=3  
https://www.facebook.com/media/set/?set=vb.386721234761514&type=2 
 etc. 
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