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S urtă des riere a SMB La TIC
Servi iul Moder
de Bi liote ă ”Laborator de Tehnologii, Informare,
Co u i are”, î o ti uare La TIC reprezi tă o oportunitate pentru femeile și
fetele di o u itățile u biblioteci pu li e să trea ă o ș oală o for ală de
do î dire a u or o pete țe și a ilități pe are la o e t, practice, u le oferă
i i o i stituție de î văță î t. La fel a est servi iu este util și pe tru ar ate
pe tru ași î u ătăți a ilitățile teh ologi e
de o u i are, i pli are
o u itară.
A tivitățile serviciului su t î adrate î trei odule:
1. Co u i are efi ie tă; Modelul DISC-i stru e t de u oaștere a stilurilor
comportamentale
2. I stru e te oder de o u i are și pro ovare- progra e și apli ații
web: Prezi, PowToon, Canva, Movie –maker;
3. Liderism comunitar.
Toate a este a ilități și o pete țe su t utilizate și testate la sfîrșitul
programului de implementare a SMB prin organizarea unei initiative comunitare
lo ale are răspu de anumitor nevoi locale.
Fiecare modul este structurat pe sesiu i săptă î ale de 60i ute livrate î
a eași zi sta ilită și la a eeași ora. Ziua și ora este ide tifi ată la etapa evaluării
e esităților .
Pentru implementarea cu success a servi iului este evoie a i liote a să fie
dotată u i i u
-3 calculatoare conectate la internet și resurse umane
i liote ari, volu tari i struite î domeniile de referi ță.
Be efi iarii servi iului su t fe eile și fetele de peste 16 ani, care doresc să se
afirme î a tivitatea so ială și perso ală.
LabTIC Femeia in pantofi de lideră
Femeia contează. Ca mamă, fiică, soră, iubită, mămică, director, bibliotecară, dădacă... Ai cunoscut deja o
mulțime de femei care schimbă lumea în fiecare zi.
În bibliotecile noastre sute de femei au învățat cum să fie stăpîne pe viața lor.. Au încredere în ele și în cei din
jur. Prin prezența lor în bibliotecile publice acum sunt mai puternice și mai implicate în familia lor, în
comunitățile noastre.
La bibliotecă învață să fie lidere, să organizeze campanii comunitare, să utilizeze programe digitale, să
comunice mai eficient, să fie prezente și conectate la realitatea prezentului trait. Alături de familiile lor,
de bibliotecile noastre să-și construiască împreună viitorul visat.
Biblioteca și femeia contează pentru noi toți!
Biblioteca oricînd, te poate ajuta să-ți faci pantofii de lideră comozi!
Tătăruș Margareta,
Director Biblioteca Județeană ” Duiliu Zamfirescu ” Vrancea:

Prezentarea SMB ”LabTIC – Femeia în pantofi de lideră” în cadrul workshop-ului cu tema ”Bibliotecile, dezvoltarea și Agenda
ONU 2030”, organizat in comun de ABRM și ANBPR cu susținerea IFLA, 29-30 martie 2018.
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Repere metodologice privitoare la realizarea
serviciului modern de bibliotecă ”LabTIC”
I Evaluarea necesităților
La crearea acestui serviciu vă propunem să utilizați o noua abordare a evaluării
necesităților comunității de femei i fete:
Directă– prin chestionare completate de persoanele vizate, discuții;
Indirectă—prin colectarea de date i informații din alte surse decît grupul vizat. Pentru
aceasta e necesar să parcurgem următorii pa i:
1. Profilul comunității locale
Creați profilul comunității locale (Anexa nr.1) de femei i fete parcurgînd cîțiva pa i
importanți:Clarificați ce cunoa teți despre femeile i fetele din comunitatea voastră.
Colectați diferite informații la acest subiect de la prieteni, rude, examinați datele
statistice existente cu referire la acest segment de populație; Astfel veți obține tabloul
real al ocupațiilor, preferințelor, problemelor acestei categorii de populație;
2. Identificarea partenerilor
Identificați instituțiile, organizațiile din comunitate ale căror grup țintă sunt grupurile de
femei i/sau fete. Stabiliți pe care nevoi ale grupului sunt axați, cu ce probleme se
confruntă la satisfacerea acestor nevoi. Aflați cît mai multe despre ace ti actori.
Contactați-i i solicitați-le o întrevedere, pentru că ulterior ar putea deveni potențiali
parteneri;
Realizați interviul, dar mai întîi pregătiți-vă de interviu (pentru a pune întrebările
corecte). În procesul interviului vă propunem să vă axați pe cîteva aspecte:
 Care persoane beneficiază de serviciile lor?
 Care sunt necesitățile celora pe care îi deservesc?
 Care sunt aspirațiile celora pe care îi deserves?
 Care necesități sau dorințe ale beneficiarilor nu pot să fie satisfăcute de către
organizație sau instituție.
Totodată in timpul interviului atrageți atenția la potențialul acestor posibili parteneri:
capacitatea sediului; dotarea cu tehnologii, numărul de persoane angajate,
etc.(Ulterior toate aceste observări vă vor ajuta să conceptualizați beneficiile i
avantajele partenerului în oferta de parteneriat)
3. Evaluarea rezultatelor profilului comunității și ale interviului
Evaluați rezultatele profilului comunități i ale interviului răspunsurile i datele
colectate. Vă veți convinge că dezvoltarea competenților digitale i a abilităților de
comunicare este o nevoie pe care nici un actor comunitar la moment nu e capabil să o
acopere. Serviciul ”Laborator de Tehnologii, Informare, Comunicare (LabTIC)- Femeia
în pantofi de lideră”- este un răspuns bun acestor nevoi de dezvoltare ale femeilor i
fetelor.
4. Evaluarea cunoștințelor și abilităților bibliotecarului
Pentru livrarea unui astfel de serviciu modern, este necesară posesia anumitor
deprideri i cuno tințe de către bibliotecar. Astfel, bibliotecarii implicați în serviciu
trebuie să fie instruiti în utilizarea programelor digitale: Movie Maker, Prezi, PowToon,
Canva; Comunicare eficientă prin cunoa terea stilurilor comportamentale i utilizarea
4

Modelului DISC; Comunicare vestimentară; Leadership prin inițiative comunitare;
Leadership i comunicarea pe social-media. Este esențial ca bibliotecarul să cunoască
metodologia de livrare a transferului de cuno tințe către beneficiarele din comunitățile
lor.
5. Evaluarea resurselor
Evaluați de ce resurse materiale, umane, financiare aveți nevoie pentru buna
funcționare a serviciului, ce colecții vor oferi un suport valoros pentru dezvoltarea
serviciului.
Parcurgînd toți ace ti pa i veți reu i să creați un serviciu apreciat de comunitate i
beneficiari, să vă asigurați parteneriate eficiente, i durabile; să sporiți vizibiltatea
bibliotecii în comunitate; să amplificați încrederea constituienților în potențialul
instituțieii!

II. Formarea echipei de lucru
Alcătuirea unei echipe eficiente de implementare a SMB este cea mai importantă
pârghie pe care o avem la dispoziție pentru a asigura succesul. Spiritul i entuziasmul
echipei se vor reflecta atât în calitatea livrabilelor, cît i în măsura în care comunitatea
va aprecia rezultatele SMB.
Este important ca în primul rînd să creați planul resurselor umane necesare pentru
implimentarea activităților pe care vi le propuneți. În cadrul evaluarii potentiallilor
membri ai echipei vă recomandăm să urmăriți anumite caracteristici ale indivizilor:
 Aptitudinile necesare pentru realizarea activităților pe care le presupune SMB;
 Nivelul de influență în cadrul bibliotecii i comunitate;
 Capacitatea de a participa efectiv în cadrul serviciului;
 Spiritul de echipă i capacitatea de a colabora în realizarea activităților;
Membrii echipei de implementare pot fi atît angajații bibliotecii, cît i voluntari: liceeni,
angajați ai altor instituții, persoane casnice, etc. Important este ca înainte de a începe
să lucreze împreună, coordonatorul să comunice cu membrii echipei, altfel, ace tia pot
resimți rolul lor ca fiind impus i astfel le va lipsi dedicarea i implicarea în serviciu.
SMB LabTIC solicită următoarele competențe i abilități diferite de la membrii echipei:
 Organizare,
 Monitorizare,
 Evaluare,
 Diseminare,
 Cunoa terea programelor digitale: PowToon, Prezi, Canva, Movie Maker i
capacitatea de a organiza transferul de cuno tințe către beneficiar;
 Cunoa terea metodelor de comunicare eficientă i capacitatea de a organiza
transferul de cuno tințe către beneficiar;
 Competențe de leadership, advocacy i mobilizare comunitară cu aplicarea
imediată în practică;
Un membru de echipă poate să- i asume mai multe sarcini. Dar pentru un succes
garantat toți trebuie să fie instruiți pentru a achiziționa competențele i abilitățile
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necesare.
Succesul echipei de proiect se bazează pe câteva principii comune:
 Încrederea comuna în valoarea i posibilitarea atingerii obiectivelor echipei (toți
cunosc totul despre serviciul lansat, tul despre serviciul lansat, i posibilitarea
atingerii segmentul de care sunt responsabili) ;
 Con tientizarea necesității contribuției fiecărui individ pentru succesul echipei
(toți au valoare i toți sunt importanți: i cel care pregăte te toate condițiile
pentru instruire, contactează beneficiarii, i cel care realizează instruirea, i cel
care scrie, plasează, informează, etc.);
 Cultivarea unui mediu colaborativ, în care membrii sunt incurajați să î i
împărtă ească gândurile, ideile i temerile;
 Crearea unui mediu de învățare pentru susținerea tinerilor
 Recompensarea rezultatelor remarcabile ale echipei (Chiar dacă nu oferițf
premii, istoria de succes a fiecărui membru poate fi promovată în comunitate.
Oferiți-le membrilor certificate de recunoa tere a meritelor pentru
implementarea cu success a SMB LabTIC)
 Sărbătorițărbătoriplementarea cu success a SMB membru hipei (unt incurajaț în
comun.

III Proie tarea SMB La TIC– Fe eia î pa tofi de lideră
Serviciul LabTIC va fi unul de success dacă vom tine cont de următoarele:
Grupul țintă:
În cadrul SMB LabTIC se lucrează cu persoanele care sunt deja lidere comunitare cu
autoritate, sau cu potențial de lideră: liceeni, cadre didactice, angajați din domeniul
medicinii, lucrători de cultură, funcționare, femei casnice, etc. Aceste fete i femei au
nevoie de instrumente moderne pentru a fi mai eficientePe de altă parte bărbații sunt
bineveniți la toate activitățile. Raportul ideal ar fi 70% femei i 30% bărbați.
Programele și serviciile pe care le veți oferi:
Pentru o perioadă de 3 luni puteți să vă axați pe următoarele programe de instruire:
 Programe IT pentru crearea prezentărilor digitale: Canva, PowToon; Prezi,
Movie Maker;
 Dezvotarea stilului personal;
 Îmbunățățirea comunicării interpersonale
 Amplificarea succesului personal i profesional
 Implicarea în activitatea comunitară cu succes; consolidare comunitară;
 Transmiterea cuno tințelor acumulate către alte persoane din comunitate.
Pregătirea bibliotecarului și a voluntarului :
Bibliotecarul i voluntarul vor cunoa te i vor fi capabili să realizeze transferul de
cuno tințe către beneficiari la următoarele subiecte:
 Crearea prezentărilor digitale în programele:canva, powtoon, prezi, moviemaker;
 Comunicare eficientă prin: Cunoa terea stilurilor compotramentale (utilizarea
programului digital Modelul DiSC; Comunicare prin vestimentație, prin utilizarea
a minim 2 aplicații de îmbunătățire a stilului personal;
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Leadership comunitar: Mobilizare comunitară prin utilizarea instrumentelor
moderne de marketing i advocacy;

Resursele necesare pentru implementarea acestui serviciu:
Orice bibliotecă informatizată poate implementa acest serviciu. Important este ca în
bibliotecă să existe o sală cu minimum 2 calculatoare conectate la internet, un spațiu
comod pentru sesiuni de instruire i discuții nonformale, care va servi i ca loc de
întîlnire a liderelor pentru organizarea acțiunilor comunitare; literatură în format
tradițional i electronic, materiale video cu referire la leadership, comunicare eficientă,
advocacy, consolidare comunitară, stilul personal de vestimentatie, coafura, machiaj,
etc.
Serviciul se prestează după următoarea schema:
1. Instruirea bibliotecarului i a membrilor echipei de implementare (Este elaborat
cursul de instruire i poate fi oferit la CE Telene ti sau accesat pe blogul
instituției);
2. Transferul de cuno tințe prin organizarea edințelor săptămânale (în zi
concretă a săptămînii i la aceea i oră fixă) cu o durată de minim 60 minute
conform programului elaborat de echipa de implementare,
3. Organizarea a minimum o activitate comunitară în trimestru;
4. Evaluarea trimistrială a rezultatelor implementării SMB;
5. Promovarea intensivă a SMB

IV Dezvoltarea suporturilor informaționale care sunt utilizate în
procesul de implementare a SMB LabTIC-Femeia în pantofi de lideră
Pentru buna implementare a SMB LabTIC au fost create suporturi informaționale, care
sunt utilizate de bibliotecari în cadrul activităților.
Ele pot fi gasite pe pagina Centrului de Excelență a blogului
https://bibltelenesti.wordpress.com/centrul-profesional-bibliotecari/ , dar pot fi solicitate
i în mod tradițional la Centrul de Excelență Telene ti, datele de contact le găsiți la
sfîr itul ghidului.
Suportul informațional al serviciului este structurat în trei module:
1. Comunicare eficientă;
2. Programe de prezentări digitale
3. Leadership i implicare comunitară
Primul modul: Comunicare eficientă conține programele i suporturile de curs ale
următoarelor instruiri cu beneficiarele:
 Comunicare eficientă;
 Cunoa terea stilurilor comportamentale-Modelul DiSC;
 Comunicare prin vestimentație;
Modulul II: Programe și prezentări digitale, conține programe de instruire i
tutorialele următoarelor programe digitale:
 PowToon
https://bibltelenesti.wordpress.com/2018/01/28/tutorial-crearea-prezentarilor-inprogramul-powtoon/
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Prezi
https://bibltelenesti.wordpress.com/2018/01/28/tutorial-crearea-prezentarilor-inprogramul-prezi/



Canva
https://bibltelenesti.wordpress.com/2018/01/28/tutorial-crearea-produselor-inprogramul-canva/



Movie Maker
https://www.youtube.com/watch?v=UOqD4HjJL4k&feature=youtu.be .

Modulul III Leadership și implicare comunitară conține agenda formatorului cu
toate suporturile utilizate în cadrul atelierului.
Deasemenea am selectat o lista de videouri scurte care dezvoltă la participanți abilități
de prezentare i comunicare: cum să ne salutăm corect, să dăm mîna, să ne spunem
numele, etc., care exersate în cadrul edințelor oferă abilități necesare i utile pentru o
lideră modernă.
Comunicarea verbala https://www.youtube.com/watch?v=3TZeYOHGL7k
Comunicarea eficientă https://www.youtube.com/watch?v=Vgp1_X0-Lg4
Cum să fim eficienți în comunicare (Seriile AS)
https://www.youtube.com/watch?v=ttymkvRz9xs
https://www.youtube.com/watch?v=ue9OZfrdbm0
https://www.youtube.com/watch?v=G7wv7UZOirk
https://www.youtube.com/watch?v=mQqVmfItPC0
Suporturile de curs sunt actualizate în permanență ținînd cont de necesitățile
grupurilor țintă.

V Implementarea SMB Lab TIC
Scopul SMB LabTIC:
Fortificarea capacităților de lideră la minimum _ de femei
comunitate pe parcursul a 4 luni.

i ___ de bărbați din

Obiective de implimentare:
1. Eficientizarea comunicării prin diversificarea instrumentelor de prezentare:
Cunoa terea
stilurilor
comportamentaleModelul
DiSC,
Eticheta
liderului(Comportament, tipurile de comunicare, Stilul personal (vestimentație,
machiaj, coafură);
2. Dezvoltarea abiltăților de lideră prin utilizarea instrumentelor TIC de prezentare,
i aplicare imediată în practica personală, profesională, comunitară;
3. Utilizarea instrumentelor de comunicare i advocacy pentru a consolida liderele
instruite în inițierea i implimentarea inițiativelor comunitare.
Teme pentru ședințele săptămânale:
 Tipurile de comunicare, bariere în comunicare
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Comunicare eficientă în formarea femeilor lidere;
Cum să ne prezentăm corect ca să producem o impresie bună;
Extinderea abilităților de comunicare prin utilizarea instrumentelor DISC;
Comunicare prin vestimentaţie;
Cum să ne creăm stilul personal;
Cum să utilizăm în activitatea profesională i personală Programul ,,CANVA,,
Cum să creăm prezentări animate i interactive în Programul ,,PowToon”;
Oricine poate să- i creeze propriul film în programul Movie Maker;
Crearea prezentărilor în programul Prezi;
Cum să devenim lidere comunitare i să realizăm inițiative de succes;
Iniţiativa comunitară ,,Creăm Spaţiul Comunitar în bibliotecă”;
Pregătim împreuna surpize de Crăciun pentru batrîni singuratici;
Lumină pentru fiecare de Sărbătoarea Învierii;
Forum local la sărbătoarea de 8 martie ”Femeile care schimbă comunitatea”

Unele teme se prestează în cadrul mai multor edințe, pentru a consolida cuno tințele
acumulate. Subiectele axate pe prezentări digitale se dezvoltă conform următoarei
scheme: Inițiereîn subiect Exercițiu
Sarcină practică. (Anexa nr.3 Formular SMB
LabTIC)
Pentru fiecare din subiectele din cadrul SMB există suport de curs care facilitează
procesul transferului de cuno tințe.
Diseminărea informației/succesului
Diseminarea informației/succesului este un proces planificat de furnizare de informații
cu privire la rezultatele programelor i inițiativelor către actorii -cheie.
Diseminarea informației/succesului ajută să faceți mai vizibile, mai cunoscute i mai
durabile rezultatele serviciului i să consolidați impactul pozitiv al activităților asupra
unui număr cît mai mare posibil de beneficiari.
În acest scop pentru diseminare folosiți diferite canale de transmitere a mesajelor
către grupurile țintă:
 Prezentarea SMB în cadrul diferitor întruniri profesionale;
 Crearea diferitor produse de promovare în Canva, Movie Maker, PowToon i
distribuirea lor în comunități;
 Postări pe rețele de socializare Fb i Ok;
 Articole în presa locală;
 Reportaje la radio, TV;
 Mesaje individuale prin telefon, scrisori-invitații, etc.
Diseminareainformației/succesului asigură încadrarea în serviciu a unui număr de
beneficiari direcți mai mare de două ori decît era preconizat; a permis atragerea de
resurse financiare i materiale atît pentru campanii comunitare, dar i pentru
îmbunătățirea infrastructurii bibliotecii.
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VI EVALUAREA SERVICIULUI
Evaluarea serviciului se realizează din două perspective:
 Din perspectiva bibliotecii
 Din perspectiva comunității
1. Din perspectiva bibliotecii se recomandă a evalua rentabilitatea SMB. Orice
serviciu solicită anumite investiții, iar cînd aceste investiții nu au o acoperire financiară,
implementarea SMB ar fi foarte anevoioasă sau chiar imposibilă:








În pregătirea spațiilor: Agent termic, mobilier confortabil, iluminare
corespunzătoare, echipament tehnic, conectare la internet. Orice bibliotecă din
Programul Novateca, raspunde acestor cerințe, iar APL investe te anual o
anumită sumă pentru întreținerea agentului termic, electric, Internetului.
În dezvoltarea colecțiilor necesare SMB: literatură i filmulețe, tutoriale în
domeniul leadership, comunicare, design, stiluri vestimentare, etc. O parte
există în colecțiile bibliotecilor, unele sunt donate, dar un suport valoros
prezintă resursele on-line gratuite.
Competențele și abilitățile care trebuie să le achiziționeze bibliotecarii
pentru a fi competenți i abili să implementeze acest serviciu. Dezvoltarea
acestor competențe i abilități are loc în cadrul unui curs de 6 zile, care este
livrat gratuit a Biblioteca Publică Raională Telene ti, sau la cerere la instituția
care dore te să implementeze SMB.
Cheltuielile suportate de doritorii de a implimenta serviciului se referă la:
deplasare, cazare, alimentare, birotică pentru trening. Din punct de vedere al
timpului alocat pentru pregătirea pentru edințe i desfă urarea edințelor este
foarte avantajos, deoarece odată dobîndite competențele ele nu cer timp
suplimentar de pregătire.

2. Din perspectiva comunității se evaluează gradul de utilizare a serviciului:
 Cite persoane beneficiază direct de serviciu;
 Cîte persoane în medie sunt prezente la fiecare edință;
 Care este contribuția comunitară pentru dezvoltarea SMB;
 Cîte persoane beneficiază indirect de SMB; Pentru a evalua gradul de
satisfacere a necesităților comunității puteți utiliza Formular de evaluare a SMB
(Anexa nr.4):
Răspunsurile vă pot sugera noi îmbunătățiri a serviciului: ora i ziua de prestare,
subiectele suplimentare care ar trebui dezvoltate, dar vă va fortifica convingerea de a-l
continua.
O importanță deosebită trebuie să atrageți părerilor partenerilor intervivați în procesul
de evaluare: care sunt succesele persoanelor care au beneficiat de instruiri, prestanța
lor în instituție, gradul de implicare instituțională i comunitară.
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VII. DURABILITATEA SERVICIULUI
Durabilitatea SMB trebuie să fie asigurată prin 4 aspecte:
1. Durabilitatea spațiilor, mobilierului, echipamentului, colecțiilor.
Spațiile vor fi modernizate în permanență, antrenînd în acest proces beneficiarii, care
vor participa la proiectare, amenajare, dotare. Echipamentul va fi utilizat eficient, cu
acuratețe, reparat (în caz de nevoie) cu forțe proprii sau cu resursele bugetate pentru
acest scop.
2. Durabilitatea financiară:
Finanțarea serviciului se va face din fondurile proprii, principalele surse fiind: bugetul
local (cheltuielele necesare vor fi incluse în bugetul bibliotecii), sponsorizari (se vor
diversifica activitățile de atragere de fonduri, utilizînd tehnici de advocacy i
marketing), identificare de noi finantari.
3. Durabilitatea informațională:
Centrul de Excelență Telene ti, precum i orice bibliotecă care implementează SMB
isi va continua activitatea curenta, dupa finalizarea proiectului cu performanțe
îmbunătățite ca urmare a experienței castigate i a rezultatelor dezvoltate pe parcursul
implementării proiectului, dezvoltînd programe noi de instruire a femeilor în liderism.
Se vor utiliza în continuare suporturile de curs, pentru replicarea serviciului în alte
biblioteci. Colecțiile tematice vor fi îmbogățite cu titluri noi achiziționate anual din
bugetul bibliotecii sau din donații. Altă sursă care poate fi utilizată cu resurse minime
sunt bibliotecile on-line gratuite, care vor fi cercetate, iar literatura sau materialele
video vor fi descărcate i utilizate în activitatea serviciului. Vor fi identificate noi
subiecte i instrumente necesare membrilor comunității în procesul de dezvoltare i
formare ca lideri.
4. Durabilitatea la nivel de componente umane:
Durabilitatea resurselor umane va fi susținută din cîteva perspective:
 Formarea continuă a bibliotecarilor în livrarea programelor deja testate, dar i în
noi progame de instruire; Diversificarea ofertei LabTIC-lui; Colaborarea între
biblioteci, Promovarea succeselor
i întroducerea unor elemente de
competitivitate în reteaua LabTIC.
 Extinderea listei de parteneri, care să susțină i să încadreze angajații în
procesul de formare oferit de serviciu.
 Atragereea unui număr cît mai mare de fete i femei în formare, răspunzînd cît
mai prompt la cerințele de instruire, motivăndu-le prin programe atractive i
interactive, oferind competență, experiență i soluție excelentă din punct de
vedere al costurilor.
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ATE. COMENTARII DE LA BENEFICIARI

Lecții Învățate
Ungheni, Olga Burlacu: biblotecară ”Este necesar ca mesajele în cadrul instruirilor să
fie cît mai simple, ca să fie mai ușor recepționate de formabili. Este foarte convenabil
să organizăm un curs pe o perioadă de cîteva zile: participanții însușesc mai ușor și
sunt concentrați mai mult pe învățare. Respectiv avem și rezultate mai bune. Pentru o
activitate mai reușită trebuie să se organizeze diverse teste, chestionare de evaluare
și jocuri de mișcare ca participanții să nu se plictisească.”
Hirova, Feodora Purcel, biblotecară: ”...Ca să-i provoci și să-i cointeresezi pe
beneficiari să participe la activități, este bine să îmbini lucrul teoretic cu diferite jocuri,
situații, să operezi și să demonstrezi subiectul activității cu materiale și articole
vestimentare în realitate și nu cu desene și aplicații.( Se are în vedere modulul
”Comunicarea prin vestimentație”) .
Telenești, Aurelia Dobjanschi, biblotecară ”la ședințele cînd învățam programe
digitale on-line ne confruntam cu situația că mulți formabili nu aveau cont de FB sau email pentru ași crea cont în programele propuse. Pentru a nu reține alți beneficiari și ai
plictisi totdeauna e bine sa fie prezent un voluntar, care sa-i ajute sa-și facă cont, sau
sa-i invităm înainte de ședința pentru aceasta”.
”În situația cînd anunțăm un serviciu penzru femei, nu trebuie să înlăturăm bărbații.
Au fost foarte multi bărbați la instruiri. Cred că barbații instruiți vor crea alături de
femei, dar nu vor pune pe umerii femeilor acest lucru (Din reflecțiile polițist Alexandru
P.)”
Taran Natalia, formatoare ”Ati putea fi confuza ca o lidera cu nume sa nu detina un
cont pe fb sau un e-mail. Primiți lucrurile normal si asigurați-o ca aceste instrumente ii
deschid noi perspective, iar in continuare o veti convinge cîte oportunități poate avea
prin accesarea programelor pe care le utilizați în SMB. ”
Tatiana Botnarenco, bibliotecară ”În perioada de implementare am observat, că
participanții sunt mai motivați și mai activi atunci cînd instruirile în comunicare sunt
îmbinate cu cele de învățare a programelor digitale. Iar cîteva enegizante ridică
dispoziția și consolidează grupul”
Feodora Purcel, bibliotecară Hirova, Călărași ”Pentru că era un proiect și trebuia să
realizăm un număr concret de ședințe am oferit mai puțin timp la fiecare temă.
Experiența m-a învățat că în fiecare lună să ne axăm pe două teme: mai multi
beneficiari vor fi instruiti la tema dată, participanții pot începe și finaliza proiectele
personale; cunoștințele sunt mai bine consolidate”
Alexandru Chele, bibliotecar ”Cu toate că am făcut public programul de activități pe
la instituțiile din comunitate, la inceput prezența era mai slabă. Am încercat o noua
abordare: în fiecare săptămînă pregăteam un poster despre subiectul ședinței care
urma să se organizeze. Au început să vină mai mulți... Apoi au fost solicitări în grup de
la diferite instituții. A fost nevoie să organizez ședințe suplimentare penntru a acoperi
cererea”
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Comentarii beneficiari:

Angela Vrăjitor
s. Vadul-Leca, r. Telenești, profesoară”Chiar daca liderii buni nu
se nasc, se fac, știu deja că pentru un succes personal trebuie să fii într-o continuă
dezvoltăre. Unei femei de la sat îi vine foarte greu să mențină pasul cu timpul, căci
totdeauna are ceva care o ține de casă: vara -pămîntul, gospodăria, vietățile, iarna
aceleași sarcini, dar și încălzirea sobelor. Biblioteca a venit cu o soluție… LabTIC.
Acum învățăm și ne instruim în domenii pe care altădată credeam că doar în capitală
sau într- un oraș mare ar fi fost accesibilă. .. Simt că devin mai modernă și încrezută
pentru că am învățat comunicare eficientă, să creez prezentari interactive, ne
solidarizam tot mai multe femei din comunitate, fără a fi membre de partid... Dacă
înainte așteptam ziua de duminică ca să mă odihnesc, acum aștept ziua de duminică
să învăț… Frumos și util serviciu LabTIC...”
Larisa Verejan, învățătoare, Telenești « Dupa 4 luni de instruiri în cadrul serviciului
”LabTIC- Femeia în pantofi de lideră” îmi este greu să îmi închipui profesoara
modernă fără calculator. Femeea modernă este înconjurată de tehnologie, o tabletă
performantă pentru a utiliza aplicația potrivită, un internet care o ține în permanență
informată și în legătură cu toate noutățile profesiei, ...și exemplele sunt nenumarate.
Tehnologia ne dă o noua libertate și cred ca în capacitatea noastră de a o folosi și
aplica stă posibilitatea de a ne îndeplini visele pe care le avem, iar biblioteca ne
susține mereu. Multumim din suflet coordonatorilor LabTIC pentru deschiderea care o
au pentru noi de a deveni lidere de succes»
Vera Osoianu, 30 martie, Chișinău, Atelier - Dezvoltarea și Implementarea
Agendei ONU 2030
” Biblioteca contribuie prin serviciile prestate la dezvoltarea Agendei ONU 2030 și a
Obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG). Un exemplu elocvent este SMB ”LabTICFemeea în pantofi de lideră” implementat în 8 biblioteci din 5 raioane, care răspunde
la citeva obiective :
ODD 4. Educaţie de calitate: Asigurarea unei educații egale și incluzive și promovarea
oportunităților de formare pentru toți: Personalul specializat al bibliotecii asigură
formarea femeilor și fetelor în dobîndirea abilităților de utilizare a programelor digitale
în activitatea profesională, personală și socială;
ODD 5: Egalitatea de gen și emanciparea tuturor femeilor și fetelor. Prin acest serviciu
biblioteca oferă spații sigure și primitoare, îndeplinește nevoile femeilor și fetelor în
diferite domenii de dezvoltare: leadership, comunicare , TIC.
ODD8: Slujbe mai bune și creșterea economcă. Competențele dobîndite în cadrul
serviciului le ofera posibilitate să aplice la diferite slujbe mai bine platite, dar să
folosească și mediul on-line pentru angajare.
ODD10. Inegalități reduse în interiorul țării: Femeilor și fetelor de la țară li se oferă
servicii de calitate, gratuite, accesibile care le ajută să se afirme cu succes în
comunitate.
ODD16. Pace, justiție şi instituţii eficiente. Prin acest serviciu femeile și fetele învață
cum să se implice în viața comunitară, în actul guvernării locale.”
Rentabil serviciu. Sunt sigură că APL va asigura durabilitatea acestui serviciu,
care atinge atîtea ținte din ODD a agendei ONU 2030.
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IX ANEXE
Anexa nr.1
Formular descriptiv al femeilor i fetelor din comunitatea____________________________
Denumire
Populația , dintre care femei
i fete
Amplasare (Centru, sud,
Nord, la ce distanță de
traseu, la ce distanță de
ora ele mai mari, centrul
raional)
Profil demografic
Vîrstele cele mai numeroase
, dintre care femei(pînă la 14
ani; 15-25; 25-40; 40-60;
peste 60)
Ce studii pot obține în
comunitate
Ce venituri pot obține în
comunitate
Ce etnii locuiesc în
comunitate
Ce limbi străine cunosc
membrii comunității
Migrația populației
Trăsăturile comunității
Transport
Cazare
Tehnologie
Angajare
Competențe tehnice
Cum ați acracteriza comunitatea din care faceți parte unui nou-venit sau turist?

Care sunt principalele priorități sau preocupări ale comunității?

Despre care grupuri comunitare i probleme trebuie să aflați mai multe detalii?

Anexa nr.2
Formular –ghid de intervievare:
Grup comunitar sau
problemă
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Persoana de intervievat
Ce ați dori să aflați, învățați
Întrebare
Răspuns
Întrebare
Răspuns
Întrebare
Răspuns
Întrebare
Răspuns

Întrebare
Răspuns

Anexa nr.3

SMB LABTIC a BP Bălăşeşti
Perioada de implementare: 1 decembrie – 28 martie 2018.

Argument: În comuna Bălă e ti locuiesc 1880 de membri,45% din populaţie sunt femei şi fete de
vârsta între 16 şi 45 ani,dintre care sunt angajate doar 15%,iar 30 % ,doresc să se angajeze,însă nu au
abilități de utilizare a calculatorului, şi capacităţi de liderizm.Biblioteca a propus acest serviciu,din
iniţiativa cetăţenilor prin evaluarea sondajelor de opinii desfăşurate în comunitate ,pentru a oferi tuturor
doritorilor oportunităţi de instruire de utilizare a TI, şi dezvoltarea liderizmului la femei şi bărbaţi,prin
implimentarea SMB,,LABTIC-Femeia în pantof de lider,,
Scopul proiectului:
Fortificarea capacităţilor de lider a peste 100 de barbaţi şi femei din localitatea Bălăşeşti.
Obiective și activități:
Nr.
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Obiectivul si denumirea
Perioada
Responsabili
Rezultate
activităților planificate
desfășurării
așteptate
Obiectiv 1: Pregătirea condiţiilor necesare pentru implimentarea cu succes a serviciului
SMB,,LABTIC-Femeia în pantof de lider,, în perioada decembrie -martie 2018
Formarea echipei de implimentare din :
Biblioteca
Echipa de
,voluntar instruit,bibliotecar,parteneri,care
27.11.17
Botnarenco T
proiect formată
vor participa la desfăşurarea activităţilor.
Planificarea activității.Elaborarea Planului
Activitate
SMB pe perioada 1 decembrie-31 martie.
29.11.17
Echipa de
planificată
Motivarea membrilor echipei, invitarea la o
proiect
Plan ajustat.
dată stabilită la edința săptămânală de
lucru
Lansarea SMB,,LAB TIC-FEMEIA ÎN
PANTOF DE LIDER,,
Realizarea activităților de atragere i de
implicare a partenerilor şi a peste o 100 de

01.12.17
07.12.17
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Echipa de
proiect

Reguli însu ite
2 parteneri

beneficiari indirecţi,,50% direcţi în activitate
SMB

2.

2.1

2.2

2.3

14.12.17

Organizarea edinței de lucru cu echipa.
21.12.17
Alegerea tehnicilor, metodelor utilizate
pentru atingerea scopului.
27.12.18
Oficializarea parteneriatelor cu institutii
interesate
in ofertele SMB
-Conceptul SMB,,LabTic,,
Obiectiv 2: Implementarea serviciului ,,LABTIC”
Obiective de implimentare:
 Eficientizarea comunicării prin diversificarea instrumentelor de
prezentare: Cunoașterea stilurilor comportamentale- Modelul DiSC,
Eticheta liderului(Comportament, tipurile de comunicare, Stilul personal
(vestimentație, machiaj, coafură);
 Dezvoltarea abiltăților de lider (ă) prin utilizarea instrumentelor TIC de
prezentare, prin aplicare imediată în practica personală, profesională,
comunitară,
 Utilizarea instrumentelor de comunicare și advocacy pentru a consolida
liderii (le ) instruite în inițierea și mobilizarea unei inițiative comunitare
”Spațiul comunitar în bibliotecă”
Trayning:
-Tipurile de comunicare
Bibliotecarul
-Comunicare eficientă
02.01.18
voluntarii
-Comunicare prin vestimentaţie
-Studierea stilurilor comportamentale
08.01.18
-modelul D-iSC
-stilul personal
Training,,Prezentări digitale
-Prrogramul,,CANVA,,

14.01.18

Bibliotecar
voluntari

-Programul,,Pavtoon,,

21.01.18
28.01.18

voluntari
Bibliotecarul

Training,,Studierea programului,,Movie
Maker
Crearea unei prezentări video

04.02.18

bibliotecarul

2.4

2.5

Training,,Crearea prezentării prin ,,Prezi,,

100 de beneficiari,
dintre care 50
direcți; 16 sesiuni
saptaminale;
sporirea
numărului de
utilizatori cu 10%

Abilități
acumulate
100 de
beneficiari,
dintre care 50
direcți; 16
sesiuni
saptaminale
Navigare fără
dificultate pe
diverse rețele
Cuno tințe noi
Cuno tințe
acumulate
Tabele formate
Document
imprimat

Bibliotecarul
Informaţii
voluntarii
însu ite
Iniţiativa comunitară,,Spaţiu comunitar în
18.02.18
Bibliotecarul
bibliotecă,,
Echipa de
Activități
proiect
desfăşurate
Obiectiv 3: Diseminarea succeselor i bunelor practici ,în implimentarea serviciului,,,,LABTICFemeia în pantof de lider,,
Desiminarea informaţiei structurate.
Plasarea informaţiei pe facebooc.
25.02.18
Echipa de
Minim 20
proiect
postări
Bibliotecarul
10 reflecții
despre LabTIC
11.02.18

2.6

3.
3.1

3.2

3.3

Informaţie la radio-Moldova
Publicarea articolului,,LABTIC-Femei şi
bărbaţi, în pantof de lider,, ,, pe paginile
ziarului Raional,,Ecoul Nostru,,
Prezentarea informaţiei la şedinţele
Consiliului local
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04.03.18

Bibliotecarul

Informaţie
difuzată
Articol publicat

11.03.18

Bibliotecarul

Informaţie
prezentată

3.4
3.5

Prezentarea informaţiei la şedinţele
metodice a bibliotecarilor
Ceremonia de absolvire .

18.03.18
25.03.18

Bibliotecarul

7-9 slaiduri
Prezentate şi
comentate

Beneficiari:
direcţi- 60
indirecţi-150
Parteneri:
• Aparatul Primăriei
• Asistentul Social
• Casa de Cultură
• CentrulMedicilor de Familie
• Grădiniţa
• Gimnaziul
• Impactul deziderat:
• 60 de membri ai comunităţii vor deţine abilităţi de lider
• 140 vor deţine competenţe de liderizm
• Oamenii din satul nostru ,care vor dori să acumuleze cuno tințe de utilizarea TI şi de liderizm
,vor primi cu plăcere serviciile oferite de către biblioteca Bălăşeşti.
• Informaţia despre proiect,va fi deseminată la nivel local şi raional.
• Biblioteca va crea noi parteneriate,va majora numărul de utilizatori şi îşi va îmbunătăţi imaginea
în comunitate.
Durabilitate:
•
Planul de durabilitate va fi semnat de biblioteca
•
Continuitatea echipei cu alți participanți doritori de dezvoltare a abilităților.
Resurse:
•
Umane: bibliotecar ,voluntar,moderator
•
Informaționale:cărţi,internet,
•
Fizice:spaţiu, mobilier,echipament electronic,( 3 - calculatoare, 1-imprimantă , aparat
foto,conecsiune la internet ),mostre,tehnologiile oferite de bibliotecă.
•
Financiare pentru:
•
Funcţionarea internetului- 520 lei –primăria din bugetul bibliotecii.
•
Birotica-500 lei bugetul bibliotecii
•
Pauze de cafea-400 lei contribuţia tinerilor, voluntarilor şi bibliotecarului.
•
Contribuţia bibliotecarului 50 lei/h x 14 - 700 lei
Impactul deziderat:
•
60 de membri ai comunităţii vor deţine abilităţi de lider
•
140 vor deţine noțiuni de liderizm
Echipa de implimentare :
1.Botnarenco Tatiana- Bibliotecar
2.Borş Ina-Directorul Casei de Cultură Bălăşeşti
3.Botnari Ana-contabil pe salariu
4.Bucur Ludmila -Asistent Social la Primărie
5.Galben Mariana-Director la Căminul Cultural s.Sloveanca
6.Breslaş Clara -Bibliotecar la BPSloveanca
7.Neaga Elena-Medic
8.Locoman Svetlana -asistent medical
9.Tarabuţă Ana -profesoară
10.Valuţă Diana-profesoară
11.Popa Alexandra -educatoare
Primarul Comunei Bălă e ti
efa Bibliotecii Publice

Chetrari Gh.
Botnarenco Tatiana
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Anexa nr.4
Formular de evaluare a SMB LabTIC
(Laborator de Tehnologii , Informare, Comunicare ”Femeia în pantofi de lideră”)
1.
Considerați că acest serviciu este util pentru fete i femei în dezvoltarea profesională, personală
ți dobîndirea abilităților de lideră?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.

Cum apreciați prestația bibliotecarului în implementarea serviciului ”LabTIC”?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.

Care activități din cadrul Serviciului LabTIC le considerați cele mai reu ite?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4.

Care a fost cea mai semnificativa realizare a D-stra in cadrul acestui serviciu?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5.

Ce ar trebui să fie perfecționat în continuare în organizarea i prestarea acestui serviciu?

__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6.

Ce ați implementat în activitatea D-stră ca urmare la participările în cadrul acestui serviciu?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7.

Alte comentarii, recomandări, sugestii, idei, critici referitoare la serviciul ”LabTIC”

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Va multumim
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ECHIPA DE IMPLEMENTARE A SMB LABTIC

Centrului Regional deExcelență Profesională pentru Bibliotecarii Telenești:
MD-5801
Or. Telenești, str. V.Alecsandri,8,
http://bibltelenești.wordpress.com
E-mail: bpotelenesti@yahoo.com
0258 22646
0258 23401
Coordonator: Taran Natalia
Director: Furdui Maria
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