Serviciul nou de bibliotecă ,,Transformă IT-ul în abilități”
Biblioteca Publică Raională ,,Grigore Vieru” Călărași
Solicitanții serviciului: adolescenţi şi tineri cu dizabilităţi
locomotorii de la AO Asociaţia de sprijin a Copiilor şi Tinerilor
cu Dizabilităţi şi a Familiilor lor ,,Dorinţa” Călăraşi;
Scopul serviciului: Dezvoltarea abilităţilor de utilizarea
computerului adolescenţilor şi tinerilor cu dizabilităţi
locomotorii prin implementarea în bibliotecă în perioada 01
aprilie-28 mai 2015 a noului serviciu „Transformă IT-ul în
abilitate”;
Descrierea succintă a serviciului: BPR ,,Grigore Vieru” Călăraşi a creat serviciul nou „Transformă IT-ul în
abilitate”, s-a realizat în parteneriat cu AO Asociaţia de sprijin a Copiilor şi Tinerilor cu Dizabilităţi şi a
Familiilor lor ,,Dorinţa” or. Călăraşi. Prin intermediul serviciului dat am reuşit să venim în întîmpinarea
aspiraţiilor adolescenţilor şi tinerilor cu dizabilităţi locomotorii de a beneficia de cursuri de iniţiere în
utilizarea calculatorului, luînd în calcul că Centrul ,,Dorinţa” dispune de un singur calculator şi neavînd un
specialist care să-i iniţieze pe tineri în utilizarea acestuia. În cadrul acestui serviciu, tinerii au bebeficiat de
cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului, folosirea internetlui ca sursă de informaţie şi să comunice pe
site-urile de socializare.
Participanţii la instruire şi-au dezvoltat competenţele în utilizarea computerului şi a internetului, au
căpătat mai multă încredere în sine. Prin acest serviciu a crescut vizibilitatea bibliotecii în comunitate.
Serviciul a constat din următoarele activităţi:
Activitatea 1. Ceremonia de lansare a SNB
Activitatea 2. Componentele computerului (lucrul cu perifericile)
Activitatea 3. Elemente esenţiale ale programului WORD
Activitatea 4. Lucrul cu tabelele în programul WORD
Activitatea 5. Lucrul cu formele în programul WORD
Activitatea 6. Accesarea Internetului
Activitatea 7. Poşta electronica GMAIL-crearea unui cont
Activitatea 8. GMAIL-comunicare
Activitatea 9. Skype-crearea unui cont
Activitatea 10. Skype-comunicare
Activitatea 11. Reţele sociale. Facebook-creare cont
Activitatea 12. Facebook-comunicare
Activitatea finală. Ceremonia de absolvire a primei promoţii a SNB.
Durabilitatea: (a fost dezvoltat și aprobat planul de durabilitate și elementele cheie din el) începînd cu
luna iunie, odată pe săptămână absolvenţii acestui serviciu vor continua să beneficieze de instruire mai
profundă in utilizarea computerului, dar vor fi instruiţi şi alte grupe de la Centrul ,,Dorinţa”. Durabilitatea
se va manifesta prin asigurarea relaţiilor constant dintre instituţia noastră şi Centrul ,,Dorinţa” şi pe viitor.
Părinţii adolesceţilor şi tinerilor sînt foarte cointeresaţi în prelungirea serviciului.
Impactul serviciului:
 10 tineri şi adolescenţi de la Centrul ,,Dorinţa,, Călăraşi deţin competenţe în utilizarea
calculatorului după finalizarea primei etape a cursului de instruire







Părinţii beneficiarilor Centrului ,,Dorinţa,, participanţi la cursul de instruire sunt mulţumiţi de
evoluţia copiilor şi sunt recunoscători bibliotecarilor pentru efortul depus
Biblioteca şi-a întărit imaginea în comunitate şi în raion
Experienţa pozitivă a bibliotecii a fost apreciată de colaboratorii Direcţiei Cultură şi de la Consiliul
raional
Bibliotecarii şi-au perfecţionat competenţele de dezvoltare şi implementare SNB
Colegii din bibliotecile rurale din raion au apreciat înalt prestaţia echipei cursului de instruire şi
vor prelua serviciul menţionat în activităţile bibliotecilor lor.

Concluziile echipei de implementare referitoare la realizarea scopului SNB : Considerăm că serviciul este
unul de succes şi va avea continuitate cu aceşti participanţi şi cu alte grupe ţintă;
Cum și unde a fost diseminată informația despre succesele implementării SNB:
Pe pagina Facebook a bibliotecii
Parteneri: AO Asociaţia de sprijin a Copiilor şi Tinerilor cu Dizabilităţi şi a Familiilor lor ,,Dorinţa” or.
Călăraşi
Resurse necesare pentru implementarea serviciului:
 Umane: 2 bibliotecari, 1 persoană de suport
 Informaționale: Utilizarea computerului şi a internetului
 Fizice: Spaţiul bibliotecii, mobilierul, echipamentulelectronic (10 computere, proiector, ecran,
aparat foto, imprimanta)
 Financiare pentru:
o funcţionarea internetului: 140 lei din partea furnizorului de esrvicii internet
o achiziţionarea materialelor: pentru rechezite -372 lei, apă şi pahare – 136 lei
o valoarea muncii depuse de 2 bibliotecari şi 1 persoană de suport : 20x3x12=720 lei
Link=uri pe Internet ce reflectă dinamica implementării SNB:
https://www.facebook.com/biblioteca.grigorevieru.7/posts/1440390222942628
https://www.facebook.com/biblioteca.grigorevieru.7/posts/1440734936241490
https://www.facebook.com/biblioteca.grigorevieru.7/posts/1444737439174573

