
 

Servicul de Bibliotecă 
iCAN  

pentru o carieră de succes  

Academia de Inovare și Schimbare prin Educație 

în colaborare cu Centrele de Excelență pentru Bibliotecari din 

Chișinău, Cahul, Telenești, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Orhei, Bălți  

Cu suportul financiar al Programului Novateca (IREX) 

 



 

Rezumatul proiectului 

 

Proiectul își propune să stabilească un parteneriat 

durabil între bibliotecile publice din Chișinău, Cahul, 

Telenești, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Orhei, Bălți, Academia 

de Inovare și Schimbare prin Educație (AISE), Agenția 

Națională de Ocupare a Forței de Muncă și angajatorii 

din regiunile țintă, prin crearea unui serviciu digital nou 

care corespunde domeniului prioritar ”bunăstare 

economică și angajare în câmpul muncii prin educarea 

tinerilor și adulților” (Agenda 2030 pentru Dezvoltare 

Durabilă a Națiunilor Unite).  

În cadrul noului serviciu digital de instruire va fi elaborat 

un curriculum în domeniul educației de carieră, care va fi 

pilotat în cadrul unui curs online tip MOOC (curs online 

gratuit deschis) adresat utilizatorilor în scopul 

familiarizării lor cu informații utile pentru angajarea 

ulterioară în câmpul muncii și pentru a corespunde 

cerințelor angajatorilor în materie de competențe 

digitale.  

Bibliotecarii din regiunile țintă vor lucra în echipă cu 

experții și moderatorii AISE pentru a învăța cum să 

modereze cursul online prin intermediul sesiunilor de 

instruire axate pe digitalizarea forței de muncă și astfel 

vor deveni facilitatori virtuali ai acestui nou serviciu de 

bibliotecă.  



 

Exemple de competențe digitale pentru o cariră 
de succes în secolul XXI 

 Competențe de gestionare a 

informației: cum  utilizăm  funcțiile 

Google Drive pentru a gestiona un proiect la 

distanță sau cum creăm chestionare digitale 

pentru a înțelege preferințele consumatorului sau a 

utilizatorului bibliotecii 

 Competențe de e-leadership: cum  

putem organiza o ședință online sau un 

trening online cu utilizatorii, colegii sau 

membrii unei echipei prin intermediul 

instrumentelor Zoom și Google Hangouts 

 Competențe digitale creative: cum 

creăm un CV video/ digital, o prezentare 

persuazivă sau un raport digital 

impresionant prin intermediul 

instrumentelor PowToon, SlideShare, Animoto, Photo 

Story, Vimeo, Photopeach 

 Competențe digitale de marketing: 

cum utilizăm rețelele de socializare 

Facebook, Twitter, Google+ pentru a atrage 

clienți noi sau a menține legătura cu           

utilizatorii bibliotecii 

 



ACTIVITĂȚILE INCLUSE ÎN PROIECT 

 

 Mai 2017  

Expertul AISE Olga Morozan va vizita fiecare bibliotecă țintă 
pentru a se întâlni cu reprezentanții centrelor de excelență și a 
discuta nevoile și preferințele utilizatorilor în materie de 
competențe digitale. Olga va crea sondaje și chestionare 
relevante și va organiza focus grupuri în parteneriat cu 
bibliotecarii și utilizatorii implicați în proiect.  

 

 Iunie 2017  

În baza informațiilor acumulate în luna mai, experții AISE vor 
elabora un curriculum și un program de studii care va include 
toate modulele de instruire elaborate în cadrul proiectului și va 
fi prezentat spre avizare către Agenția Națională pentru 
Asigurarea Calității în Învățământul Profesional.  

 

 Iulie 2017  

Experții AISE vor crea cursul online ”Competențe digitale 
pentru o carieră de succes” pe un site separat (un wiki), care va 
fi conectat la blogurile fiecărei biblioteci implicate în proiect. 
Cursul va include tutoriale video, chestionare și exerciții 
practice axate pe dezvoltarea competențelor digitale ale 
utilizatorilor interesați să se încadreze în câmpul muncii.  

 



ACTIVITĂȚILE INCLUSE ÎN PROIECT 

 August 2017  

Experții AISE vor organiza un trening național cu 
reprezentanții celor 7 centre de excelență regionale implicate 
în proiect în vederea instruirii bibliotecarilor pentru ca aceștia 
să poată modera cursul online de instruire elaborat anterior. 
Bibliotecarii de la centrele de excelență regionale vor învăța 
cum să devină moderatori virtuali, dar și cum să utilizeze 
materialele incluse în cursul online în cadrul sesiunilor de 
instruire pentru utilizatori.  

 

 Septembrie 2017  

Experții AISE împreună cu bibliotecarii din regiunile țintă vor 
organiza evenimentului național de lansare a noului serviciu 
de bibliotecă la Chișinău. Evenimentul va întruni bibliotecari, 
experți de la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, 
angajatori, experți din domeniul IT, utilizatorii bibliotecii și 
reprezentanți ai mass-mediei. Utilizatorii vor avea ocazia să 
afle mai multe detalii despre acest serviciu nou, iar 
bibliotecarii vor putea promova acest serviciu nou la nivel 
național. La eveniment vor participa circa 60 de persoane.  

 

 Octombrie 2017  

Bibliotecarii de la centrele de excelență regionale vor lucra în 
parteneriat cu mentorii AISE pentru a organiza evenimente 
locale de lansare a noului serviciu și vor coordona treninguri 
semi-ghidate pentru utilizatorii bibliotecilor existenți și 
utilizatori noi. Bibliotecarii vor învăța de la mentorii și experții 
AISE cum să modereze sesiuni axate pe alfabetizarea digitală a 
forței de muncă din Republica Moldova.  



IMPLICAREA BIBLIOTECARILOR 

Mai 2017  

 Bibliotecarii vor participa la ședințele organizate de către 
expertul AISE Olga Morozan la sediul fiecărei biblioteci 
iplicate în proiect pentru a identifica nevoile și preferințele 
utilizatorilor în materie de competențe digitale din fiecare 
regiune țintă.  

 Bibliotecarii vor face un schimb util de informații cu 
expertul AISE Olga Morozan pentru a crea sondajele și 
chestionarele prevăzute în etapa de cercetare necesare 
pentru a colecta detaliile care vor sta la baza curricumului 
cursului online.  

Iunie 2017  

 Bibliotecarii vor colabora cu expertul AISE Olga Morozan 
în cadrul etapei de creare a curriculumului și a programului 
de studii care va include toate modulele de instruire 
elaborate în cadrul proiectului și va fi prezentat spre avizare 
la Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în 
Învățământul Profesional.  

Iulie 2017  

 Bibliotecarii vor participa la etapa de creare a conținutului 
digital inclus în cursul online ”Competențe digitale pentru o 
carieră de succes”. Experții AISE vor posta cursul online pe 
un site separat (un wiki), iar bibliotecarii îl vor conecta la 
blogurile fiecărei biblioteci implicate în proiect.  

 Bibliotecarii se vor familiariza cu informația inclusă în 
cursul online și vor învăța cum să utilizeze tutorialele video, 
chestionarele și exercițiile practice axate pe dezvoltarea 
competențelor digitale ale utilizatorilor interesați să se 
încadreze în câmpul muncii.  

 



IMPLICAREA BIBLIOTECARILOR 

August 2017  

 Bibliotecarii vor participa la treningul național moderat de 
către experții AISE care va dura 2 zile și va fi găzduit de 
către Centrul Național de Excelență din Chișinău.  

 Bibliotecarii de la centrele de excelență regionale vor învăța 
cum să devină moderatori virtuali, cum să utilizeze 
materialele incluse în cursul online în cadrul propriilor 
sesiuni de instruire pentru utilizatori organizate în 
conformitate cu planul de acțiuni prestabilit de fiecare 
bibliotecă în parte.  

Septembrie 2017  

 Bibliotecarii de la centrele de excelență regionale vor 
participa la evenimentului național de lansare a noului 
serviciu de bibliotecă la Chișinău. Evenimentul va întruni 
bibliotecari, experți de la Agenția Națională de Ocupare a 
Forței de Muncă, angajatori, experți din domeniul IT, 
utilizatorii bibliotecii și reprezentanți ai mass-mediei.  

Octombrie 2017  

 Bibliotecarii de la centrele de excelență regionale vor lucra 
în parteneriat cu mentorii AISE pentru a organiza 
evenimente locale de lansare a noului serviciu, similar cu 
cel organizat la Chișinău, în fiecare regiune țintă. 

 Împreună cu experții AISE bibliotecarii vor coordona 
treninguri semi-ghidate pentru utilizatorii bibliotecilor 
existenți și utilizatori noi utilizînd cursul creat în cadrul 
proiectului.  
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