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Nr.d/r
1.

Activităţi realizate
Pe parcursul lunii aprilie s-a realizat:
a) Prelucrarea bibliografică a Literaturii ştiinţifice - 9 titluri în 27 xemplare, ediţia
2017, primite de la Direcţia Institutului în colecţia de carte a Bibliotecii.
Sarcini realizate:
- Descrierea bibliografică a publicaţiilor pe fişe pentru catalogul alfabetic şi sistematic - 18
fişe;
- Descrierea fişei cărţii - 27 fişe;
- Introducerea fişelor în catalogul alfabetic şi sistematic - 18 fişe.
- Clasificarea, cotarea conform CZU, - 27 exemplare;
- Ştampelarea, încleierea buzunarelor - 27 exemplare;
Exec. E.GLOBA
b) Prelucrarea bibliografică a Ghidurilor metodologice şi a Lucrărilor ştiinţifico-metodice
privind Evaluarea Criterială prin Descriptori donate în colecţia Bibliotecii - 20 titluri în
46 exemplare,
 Ghiduri în limba română
Sarcini realizate:
- Descrierea bibliografică a Ghidurilor metodologice şi a Lucrărilor ştiinţifico-metodice pe
fişe pentru catalogul alfabetic şi sistematic - 40 fişe;
- Descrierea fişa cărţii - 46 fişe;
- Introducerea fişelor în catalogul alfabetic şi sistematic - 40 fişe.
- Clasificarea, cotarea conform CZU, - 46 exemplare;
- Ştampelarea, încleierea buzunarelor - 46 exemplare;
Exec. E.GLOBA
c) Prelucrarea bibliografică a Ghidurilor metodologice şi a Lucrărilor ştiinţifico-metodice
privind Evaluarea Criterială prin Descriptori donate în colecţia Bibliotecii - 17 titluri în
20 exemplare,
 Ghiduri în limba rusă

Probleme spre soluţionare
Nu sunt

2.

Sarcini realizate:
- Descrierea bibliografică a Ghidurilor metodologice şi a Lucrărilor ştiinţifico-metodice pe
fişe pentru catalogul alfabetic şi sistematic - 34 fişe;
- Descrierea fişa cărţii - 20 fişe;
- Introducerea fişelor în catalogul alfabetic şi sistematic - 34 fişe.
- Clasificarea, cotarea conform CZU, - 20 exemplare;
- Ştampelarea, încleierea buzunarelor - 20 exemplare;
Exec. L. ARMAŞU
d) Prelucrarea bibliografică a literaturii donate de către autori - 7 titluri în 10
exemplare,
Sarcini realizate:
- Descrierea bibliografică, a literaturi donate, pe fişe pentru catalogul alfabetic şi
sistematic
- 8 fişe;
- Descrierea fişei cărţii - 3 fişe;
- Introducerea fişelor în catalogul alfabetic şi sistematic - 8 fişe.
- Clasificarea, cotarea conform CZU, - 10 exemplare;
- Ştampelarea, încleierea buzunarelor - 10 exemplare;
Exec. L.ARMAŞU
Elaborarea
a) Fişierului EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI pentru învăţământul
primar
Sarcini realizate:
. scrierea la computer a titlurilor privind diviziunile fişierului - 17 titluri
. taparea titlurilor la Printer
. tăierea diviziunilor din carton - 19 diviziuni
. încleierea titlurilor privind diviziunile fişierului - 17 titluri
. plasarea lucrărilor în fişier pe compartimente, criteriul alfabetic- 47 exemplare
Lansarea
b) Fişierului EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI pentru învăţământul
primar
Compartimentele Fişierului în limba română - 12 compartimente, inclusiv:
. Evaluarea Criterială prin Descriptori în învăţământul primar: Ghiduri metodologice
. Ghid metodologic: clasa I
. Plan de recuperare

-

. Ghid metodologic: clasa 2
. Produce, criterii de succes
. Ghid metodologic: clasa 3
. Sinteza performanţelor
. Diagrama învăţătorului
. Tabelul de performanţă
. Fişe de autoevaluare
. Metodologia implementării
. Monitorizarea etapizată
Compartimentele Fişierului în limba rusă - 5 compartimente, inclusiv:
. Диаграмма учителя
. Инструменты отслеживания
. План восстановления
. Синтез достижений
. Табель школьных достижений
Exec. E.GLOBA
3.

În cadrul Proiectului de cercetare
DOCUMENTAREA MONITORULUI OFICIAL al RM,
s-a documentat 3 reviste primite în luna aprilie:
1. MO al RM. 2018, 6 aprilie, Nr.113-120.
2.MO al RM. 2018. 13 aprilie. Nr. 121-125.
3.MO al RM. 2018. 20 aprilie. Nr. 126 - 132.
În urma cercetării s-a selectat 21 Acte legislative ce prezintă interes pentru cadrele
didactice din învăţământ, pentru cadrele didactice educaţie rutieră, pentru lucrătorii medicali,
pentru contabilitate.
4 Acte legislative (în format xerox) prezentând interes în realizarea activităţilor de formare
profesională au fost remise:
 Centrului Naţional de Educaţie Rutieră
inclusiv:
1. 343 Hotărîre ….modificări la Regulamentul cu privire la permisul de conducere şi
condiţiile de admitere la traficul rutier ( Nr.304, Chişinău, 4 aprilie 2018). În: MO al RM.
2018, 6 aprilie, Nr.113-120. P. 122.
2. 360 Hotărîre … aprobarea modificărilor şi completărilor ce ţin de eliberarea permiselor
de conducere naţionale şi internaţionale ( Nr.320,Chişinău,11 aprilie 2018). În: MO al RM.
2018. 13 aprilie. Nr. 121-125. P. 60 = 62.

-

3. 293 Hotărîre … aprobarea modificărilor şi completărilor privind crearea Agenţiei
Naţionale Transport AUTO ( Nr.258,Chişină, 28 martie 2018). În: MO al RM 2016,30
martie. Nr. 108-112. P. 54 - 55.
 Serviciului Economico - Financiar şi Gestionare /dnei Furtună, dnei Croitoru
1. 493 ORDIN … aprobarea modificărilor şi completărilor “ Cu privire la aprobarea
formularului Raportului operativ lunar statele şi efectivul de personal din
autorităţile/instituţiile bugetare ( Nr.75,Chişinău, 28 martie 2018). În: MO al RM. 2018. 13
aprilie. Nr. 121-125. P. 63 = 64.
21 Acte legislative, descrise analitic pe fişe, s-au inclus în Fişierul şi Portofoliul
Actelor legislative
Exec. E.GLOBA
În cadrul Proiectului de cercetare
DOCUMENTAREA PUBLICAŢIILOR PERIODICE
S-a documentat 18 publicaţii periodice, selectate 11 articole ştiinţifice
Exec- E. GLOBA
după care:
a) s-a completat Suportul informaţional şi metodologic cu articolele ştiinţifice selectate:
b) s-a introdus, în fişierul electronic articolele ştiinţifice

4.

5.
6.

Articolele ştiinţifice se propun cadrelor didactice, masteranzilor, doctoranzilor,
personalului ştiinţific şi didactic al institutului în realizarea activităţii de formare profesională
şi activităţii ştiinţifice.
Exec. E. GLOBA
L. ARMAŞU
S-a realizat 2 Note informative la subiectul Diurne/Deplasări, oferind informaţii concrete
la solicitarea cadrelor didactice
Exec. E.GLOBA
Asistenţă informaţională acordată:
 Proiectelor de cercetare naţionale:
1. 15.817.06.18 A Asigurarea ştiinţifică , curriculară şi metodologică a calităţii şi
eficienţei procesului de educaţie timpurie
S-a realizat:

2 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate
 Învăţarea sensului
 Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar
2. 15.817.06.16 A Asigurarea ştiinţifică a calităţii , eficienţei şi relevanţei procesului
educaţional la învăţământul secundar general
S-a realizat:
1 colecţie de resurse informaţionale la subiectele solicitate
 Educaţia centrată pe elev
Asistenţă informaţională acordată:
 Centrului de Dezvoltare a Învăţământului Profesional
S-a realizat
1 colecţie de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către angajaţii Centrului:
 Metode moderne de predare
Asistenţă informaţională acordată:
 Centrului Naţional de Educaţie Rutieră
S-a realizat
1 colecţie de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către angajaţii Centrului:
 Managementul organizaţional
Asistenţă informaţională acordată:
 Cadrelor didactice în perioada stagiilor de formare profesională
S-a realizat
7 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către cadrele didactice de
la diferite discipline:
 Didactica bioligiei
 Metodologia lecturii explicabile în analiza speciilor genului liric pentru
cl a 2- 4-a
 Jocul didactic în cadrul orelor de matematică, treapta gimnazială
 Didactica Limbii engleze
 Metode de predare a limbii engleze




7.

8.

9.

Didactica geografiei
Informaţie privind Repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din
instituţiile de învăţământ general
Asistenţă informaţională acordată:
 Cadrelor didactice de la studiile de recalificare profesională
S-a realizat
1 colecţie de resurse informaţionale la subiectele solicitate :
 Premise ale Educaţiei centrate pe elev
Asistenţă informaţională acordată:
 Studiilor superioare, ciclul II, MASTER
S-a realizat
5 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către masteranzi:
 Învăţarea centrată pe elev. Metode. Strategii
 Proiectarea didactică
 Psihopedagogia centrată pe copil
 Valori educaţionale
 Istoria literaturii române
În total: Realizate 18 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
diferite categorii de utilizatori
Exec. E.GLOBA
Înregistrarea literaturii şi a publicaţiilor periodice în Registre de Mişcare a Fondurilor,
primite în luna aprilie. Total: 38 exemplare.
Exec. E.GLOBA
. Realizarea Statisticii privind activitatea de comunicare a publicaţiilor în sala de lectură şi la
abonamentul împrumut
 vizite în Bibliotecă: 100
 Documente împrumutate: 312 de volume
Exec. E.GLOBA
L. ARMAŞU
Participări: Salon Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret. Ediţia a XXII-a. 19-22
aprilie 2018 ./ Locaţie: Moldexpo.. Participanţi: E.Globa, L. Armaşu.

Sarcini realizate privind
Lansarea colecţiei CONCEPTE FUNDAMENTALE ÎN PEDAGOGIE. Autor: SORIN
CRISTEA, prof.univ., dr.
- Organizarea, în cadrul evenimentului de Lansare, a expoziţiei CERCETAREA
FUNDAMENTALĂ A EDUCAŢIEI
- Selectarea literaturii în ştiinţele pedagogice cu privire la lucrările autorului
Exec. E. GLOBA
- Amenajarea sălii de lectură privind realizarea evenimentului de Lansare
Exec. E. GLOBA
L. ARMAŞU
Servicii electronice:
Sarcini realizate:
- plasarea informaţiei pe pagina Bibliotecii
- e-mail: descărcări, transmiterea mesajelor, scrisorilor, documentelor
Exec. E. GLOBA
Grafarea rubricilor în Registrele de evidenţă: Formare continuă, Sala de lectură, Sala
împrumut.
Exec. L. ARMAŞU

10.

11.

12.

PROPUNERI
Nr.d/r
1.
2.

Nu sunt.
Şef Bibliotecă
Bibliotecar
27.04.2018.

GLOBA Elizaveta
ARMAŞU Luminiţa

