FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare „Curs de perfecționare pentru bibliotecari ”
CRITERII CURRICULARE
Curs de perfecționare pentru bibliotecari
Denumire program
Tipul de program
Public ţintă vizat
Justificarea ofertei
(necesitate, utilitate)

Formare continuă
Bibliotecari şcolari din municipiu şi judeţ
În contextul transformărilor permanente care au loc în școala modernă contemporană,
bibliotecile şcolare trebuie să devină surse de informare permanentă şi la zi, prezenţe
active în viaţa şi lumea elevilor. Programul de formare oferă alternative metodologice
care să determine îmbunătăţirea nivelului de pregătire a bibliotecarilor. Formabilii își
vor dezvolta competenţe profesionale privind planificarea activităţii din bibliotecă,
promovarea produselor/serviciilor bibliotecii, atragerea elevilor şi a cadrelor didactice
în activități care să stimuleze cunoașterea și buna informare, precum și motivația pentru
lectură. Prin conținutul abordat, cursul va îmbunătăți abilitățile bibliotecarilor pentru a
încheia și implementa parteneriate între bibliotecă și alte instituții.

24 ore
Durata
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/
Locul de desfășurare
Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.2 din O.M.E. nr. 5138/27.08.2021)
Tip de formare
CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Crearea și utilizarea de instrumente care să faciliteze activitatea în biblioteca școlară;
Competenţe vizate
Utilizarea tehnologiei informaționale computerizate în cadrul bibliotecii școlare;
Însușirea unor tehnici și instrumente de promovare a produselor/serviciilor şi a noilor
tehnologii de informare din bibliotecă;
Dezvoltarea de parteneriate în bibliotecă prin implicarea factorilor în educație: cadre
didactice, familie, comunitate.
Planificare module
Număr total de ore alocate,
din care:
Nr.
Denumirea modulului/ temei
crt.
Aplicații și
Teorie/Curs
teme offline
Planificarea şi organizarea activităţii din
bibliotecă

6 ore sincron

2 ore asincron

6 ore sincron

2 ore asincron

3.

Cunoașterea și promovarea
produselor/serviciilor şi a noilor tehnologii
de informare din bibliotecă
Parteneriatul şcolar în bibliotecă

4 ore sincron

2 ore asincron

5.

Evaluare finală

1.
2.

Modalităţi de
evaluare a cursanților

2 ore sincron

TOTAL
24 ore
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme individuale și
colaborative, dezbateri, chestionare;
Evaluarea finală: portofoliu profesional personal, în format electronic, în acord cu
domeniul tematic al programului și cu competențele dezvoltate;

RESURSE UMANE
Formatori

Nume și
prenume

Specializare

Geambașu
Biblioteconomie
Veronica
Gabriela
profesor metodist Ariton Nicolae
Responsabil program
CRITERII ECONOMICE
25 cursanți/1 grupă
Număr cursanți
planificați
2750 lei/grupă
Cost program
Cost estimat al unei ore 4,58 lei
de formare pentru
fiecare participant

Nivel de
pregătire
Studii
superioare

Documente justificative
privind calitatea de
formator
Certificat de Formator seria
M nr. 39385/ 19.07.2020

