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INTRODUCERE
În semestru I 2018, Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a activat în conformitate cu
următoarele obiective, prevăzute în Planul de activitate al Bibliotecii:
1. Dezvoltarea, promovarea şi valorificarea colecţiei de carte;
2. Asigurarea accesului la informaţie;
3. Îmbunătăţirea calităţii privind prestarea serviciilor de asistenţă informaţională;
4. Promovarea serviciilor de Bibliotecă.
5. Postarea informaţiei pe pagina BIBLIOTECA, site-ul www.ise.md
Realizarea obiectivelor ţine de sporirea accesibilităţii procesului de asigurare informaţională,
transparenţa asigurării informaţionale, organizarea evenimentelor culturale, dezvoltarea şi
implementarea inovaţiilor în activitatea Bibliotecii.
I. DEZVOLTAREA RESURSELOR DOCUMENTARE ŞI INFORMAŢIONALE
Pe parcursul semestrului I 2018, colecţia de carte a Bibliotecii s-a îmbogăţit cu un şir de
lucrări ştiinţifice, care fac parte din colecţia Ştiinţe ale Educaţiei, oferite de Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei, LUMOS Moldova, Institutul de Politici Publice, Alianţa Surzilor, de autorii
iinstitutului: dr. conf. univ. Mariana Marin , dr.,conf.univ. Valentina Pascari şi autori din alte
instituţii de învăţământ superior : UPS “Ion Creangă”(dr. hab.,prof.univ L. Cuzneţov., dr. hab.,
prof. univ. V. Cojocaru, dr..hab., prof. univ. P. Jelescu), scriitori: Iulian Filip, Dumitru Păsat,
Ion Soltan, Oreste Tărîţă şi colecţia Concepte Fundamentale a Pedagogiei oferită de către prof.
univ., dr. Sorin Cristea, Universitatea din Bucureşti.
În total 149 de volume au fost puse la dispoziţia cadrelor didactice în perioada de
formare profesională continuă, cercetătorilor, masteranzilor, doctoranzilor, în vederea
informării lor cu privire la formele şi metodele de organizare a procesului de învăţământ.
Conform acestui indicator,
Colecţia de carte a Bibliotecii (la 30 iunie 2018) constituie
63 438 volume
Vizite în bibliotecă
Documente împrumutate

754 utilizatori
1970 de volume

Utilizarea computerului
inclusiv:
- Internet
- Microsoft Word
- Poşta electronică
- Trecerea inormaţiei pe stic

57

utilizatori

25
utilizatori
25
utilizatori
5
utilizatori
2
utilizatori

II. ASIGURAREA INFORMAŢIONALĂ A ACTIVITĂŢII DE FORMARE
PROFESIONALĂ ŞI A ACTIVITĂŢII DE CERCETARE
Asigurarea informaţională a activităţii de formare profesională şi a activităţii de cercetare s-a
realizat prin acordarea asistenţei informaţionale
- Personalului didactic şi ştiinţific al Institutului;
- Cadrelor didactice în perioada stajiilor de formare continuă;
- Cadrelor didactice de la studiile de recalificare/calificare profesională;
- Masteranzilor de la studiile superioare, ciclul II;
- Doctoranzilor.
III. ACORDAREA ASISTENŢEI INFORMAŢIONALE
În scopul bunei organizări şi desfăşurări a activităţii de formare profesională şi a activităţii de
cercetare a institutului un rol important i-a revenit Bibliotecii în acordarea asistenţei
informaţionale, prin realizarea colecţiilor de resurse informaţionale,
 PROIECTELOR DE CERCETARE NAŢIONALE:
inclusiv:
1. 15.817.06.15A Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limbă română[ din
perspectiva educaţiei europene pentru limbi: 3 colecţii de resurse informaţionale
 Strategii de formare a vorbitorului cult de limba română.
 Relaţionarea fenomenelor pedagogice
 Strategii didactice
2. 15.817.06.16A Asigurarea ştiinţifică a calităţii, eficienţei şi relevanţei procesului
educaţional în învăţământul secundar general: 1 colecţie de resurse informaţionale
 Educaţia centrată pe elev
3. 15.817.06.17A Elaborarea mecanismelor şi metodologiilor pedagogice de conjugare a
parteneriatului şcoală-familie-comunitate pentru asigurarea coeziunii sociale şi oferirea
unei educaţii de calitate: 2 colecţii de resurse informaţionale
 Aspecte ale comunicării sociale. Concepte
 Linbaj literar
4. 15.817.06.18A Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a calităţii şi eficienţei
procesului de educaţie timpurie: 8 colecţii de resurse informaţionale
 Valorificarea jocului în cadrul activităţii la preşcolari
 Particularităţile psihosociale ale atitudinii parentale faţă de copiii cu dizabilităţi
 Învăţarea sensului
 Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar
 Curriculum 1-7 ani . Implementarea la treapta primară.
 Elaborarea cadrului de referinţă
 Standarde educaţionale
 Evaluarea copilului la debutul şcolar

IV. ACORDAREA ASISTENŢEI INFORMAŢIONALE
 CENTRULUI DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL:
1 colecţie de resurse informaţionale,
inclusiv:
 Metode moderne de predare
 CENTRULUI NAŢIONAL DE EDUCAŢIE RUTIERĂ:
1 colecţie de resurse informaţionale,
inclusuv:
 Managementul organizaţional
 ACTIVITĂŢII DE FORMARE ŞI ACTIVITĂŢI DE RECALIFICARE
PROFESIONALĂ
inclusiv:

1. Cadrelor didactice în perioada stagiilor de formare profesională:
31 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către cadrele
didactice de la diferite discipline şcolare,
inclusiv:
 Creativitatea. etica
 Interdisciplinaritatea în cadrul activităţilor de matematică
 Formarea continuă a cadrelor didactice pentru educaţia timpurie şi învăţământ
primar
 Hotărîrea privind Diurne
 Jocurile didactice în clasele primare
 Implementarea metodelor activ-participative
 Metodica predării istoriei
 Literatură critică
 Managementul activităţilor extracurriculare
 Standarde pentru planificarea demersului didactic
 Formarea competenţelor de lectură
 Proiect didactic la Ştiinţe
 Rezolvarea problemelor la geometrie
 Strategii creative
 Evaluarea prin descriptori
 Procesul didactic în activităţile de predare la preşcolari
 Conceptul didactic
 Metodica predării matematicii
 Didactica biologiei
 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
 Didactica geografiei
 Informaţie privind Repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din
instituţiile de învăţământ general
 Codul Educaţiei
 Codul Muncii






Psihologie generală
Planuri de lecţii la chimie
Evaluări sumative
Evaluarea în procesul instruirii

2. Cadrelor didactice de la studiile de recalificare profesională:
4 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate
de către cadrele didactice de la diferite discipline şcolare,
inclusiv:
 Educaţia centrată pe elev
 Premise ale educaţiei centrate pe elev
 Didactica istoriei
 Comunicare scrisă
 STUDIILOR SUPERIOARE CICLUL II, MASTER:
24 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate
de către masteranzi,
inclusiv:
 Incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale
 Conştiinţa de sine. Leadership şi management.
 Relaţii interpersonale
 Curricula centrată pe competenţe
 Cercetare ştiinţifică
 Metodologia formării cadrelor didactice din perspectiva învăţării pe tot
parcursul vieţii
 Evaluarea şcolară
 Învăţarea centrată pe elev. Metode. Strategii
 Proiectarea didactică
 Psihopedagogia centrată pe copil
 Valori educaţionale
 Istoria literaturii române
 Curentul literar
 Consiliere psihologică
 Psihoterapie
 Monitorizarea procesului de evaluare a personalului didactic
 Predarea operelor literare
 Esteticul în clasele primare. Interdisciplinaritate
 Psihologie generală
 Impactul activităţilor integrate în dezvoltarea copiilor de vârstă preşcolară
 Tehnologii didactice în dezvoltarea limbagului la preşcolari
 Constructivism în dezvoltarea limbagului
 Emil Cioran. Date biografice
 Didactica învăţământului primar
 STUDIILOR DE DOCTORAT
1. Doctoranzilor anului I, II, III, IV: 5 colecţii de resurse informaţionale la subiectele
solicitate de către doctoranzi,
inclusiv:
 Teoria generală a educaţiei
 Managementul inspecţiei şcolare
 Creativitatea, etica în dezvoltarea cadrului didactic




Cercetarea pedagogică în formarea cadrelor didactice
Managementul eticii în instituţia şcolară

2. Doctoranzilor, anul I, US Tiraspol:
2 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
doctoranzi,
inclusiv:
 Patriotismul
 Metode activ-participative
În total realizate: 82 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
diferite categorii de utilizatori.
V. NOTE INFORMATIVE
Această activitate vine cu informaţii utile în ajutorul personalului didactic şi ştiinţific al
institutului, cadrului didactic de la stagiul de formare profesională, altor categorii de utilizatori,
la care Biblioteca oferă răspunsuri concrete şi soluţii subiectelor solicitate.
În acest context au fost realizate următoarele Note informative :
 la solicitarea Direcţiei,
realizate: 1 notă informativă
inclusiv:
1. Notă informativă: Sursa informaţivă în care este publicat articolul Contribuim la
dezvoltarea unor competenţe profesionale clare.
 la solicitarea Secretarului ştiinţific
realizate: 1 notă informativă
inclusiv
1. Notă informativă: Locul păstrării Tezelor de doctor susţinute de autori în alte instituţii

 la solicitarea serviciului Economico-Financiar şi Gestionare
realizate: 1 notă informativă
inclusiv:
1. Notă informativă privind aprobarea Legii Bugetului de Stat 2018.

 la solicitarea secţiei Managementul Formării Profesionale şi Asigurarea
Calităţii
realizate: 1 notă informativă
inclusiv:
1. Notă informativă: Denumirea corectă a disciplinelor, Limba română, Limbi străine,
Limba rusă înscrise în aria curriculară a Planului-cadru pentru învăţământul primar,
gimnazial şi liceal, anul de studii 2017-2018.

 la solicitarea sectorului Parteneriate Educaţionale
realizate: 2 note informative
inclusiv:
1. Notă informativă: În ce număr al revistei Univers Pedagogic este publicat articolul
autoarei Tverdohleb T.
2. Notă informativă: Sursa informatvă în care este publicat articolul sectorului Parteneriate
educaţionale

 la solicitarea cadrelor didactice în perioada de formare profesională

realizate: 3 note informative
inclusiv:
1. Notă informativă: Dacă este publicată informaţia în Monitorul Oficial „ Cu privire la
repartizarea timpului de muncă al cadrelor didactice”?
2. Notă informativă: Despre Regulamentul cu privire la alegerea rectorului instituţiei de
învăţământ superior”.
3. Notă informativă: Despre Diurne/Deplasări
În total : Realizate 9 Note informative
VI. PROIECT DE CERCETARE:
DOCUMENTAREA MONITORULUI OFICIAL AL RM
În vederea selectării Actelor legislative din sfera Educaţie, Cercetare şi Inovare, doctorat,
masterat şi în scopul informării şi acordării informaţiei personalului ştiinţific şi didactic al
institutului, cadrelor didactice pe perioada de formare profesională, s- au documentat 31 de
numere ale Monitorului Oficial al R.Moldova primite în perioada semestrului I 2018.
În semestru 1 al anului 2018, Biblioteca a selectat 48 Acte legislative, dintre care 21 acte
legislative ( în format xerox ), ce ţin de realizarea activităţii de formare profesională şi de
cercetare, au fost transmise în subdiviziuni spre informare şi aplicare,
inclusiv:
 Direcţiei institutului,
 Secţiei Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul,
 Serviciului Economico-Financiar şi Gestionare,
 Centrului Naţional de Educaţie Rutieră,
La această etapă de cercetare Actele Legislative selectate se descriu analitic pe fişe după care
se completează Fişierul şi Portofoliul Actelor Legislative elaborat de Bibliotecă, scopul: Acces
liber la Actele normative.
VII. PROIECT DE CERCETARE:
DOCUMENTAREA PUBLICAŢIILOR PERIODICE ŞI ŞTIINŢIFICE
ÎN VEDEREA SELECTĂRII ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE

publicate de autorii Institutului în diverse publicaţii
Proiectul de cercetare vizează documentarea publicaţiilor periodice şi a lucrărilor
ştiinţifice privind identificarea articolelor ştiinţifice ale autorilor institutului, publicate în
diverse surse informative.
În acest context, în semestru 1 al anului 2018, au fost documentate 50 surse informative
şi identificate 40 articole ştiinţifice care prezintă interes pentru cadrele didactice, masteranzi,
doctoranzi în realizarea activităţii didactice şi activităţii de cercetare.
Articolele publicate de autorii institutului, sunt incluse în Suportul informaţional şi
metodologic Articole Ştiinţifice Publicate în materialele conferinţelor, culegeri şi reviste
ştiinţifice de specialitate, lansat de Bibliotecă.
Suportul este propus cadrelor didactice în perioada de formare profesională şi perioada de
recalificare/calificare, masteranzilor şi doctoranzilor în perioada studiilor şi în pregătirea
sesiunilor pentru examene şi nu, în ultimul rând, personalului ştiinţific şi didactic al Institutului
în realizarea activităţii de cercetare şi de elaborare a rapoartelor ştiinţifice şi didactice.

Biblioteca continuă să completeze cu materiale informaive Suporturile privind
Bacalaureatul, Admiterea la Facultate , Olimpiade, concursul Pedagogul Anului etc. Informaţia
inclusă în Suporturile nominalizate este disponibilă pentru diferite caregorii de utilizatori.
VIII. ACTIVITĂŢI CULTURAL - EDUCATIVE

1. Expoziţii ştiinţifice
S-a realizat 5 Expoziţii ştiinţifice,
inclusiv:
1. Expoziţie interdisciplinară „ DIDACTICA DISCIPLINELOR ŞCOLARE ”. consacrată
cadrelor didactice aflate la stagiul de formare profesională continuă, perioada 5-23 februarie
2018 / Organizatori: Biblioteca IŞE, sala de lectură, 13 februarie 2018
Obiectivul: Prezentarea lucrărilor ştiinţifice şi didactice spre informarea cadrelor ştiinţifice şi
didactice, menite să răspundă nevoilor complexe de informare, educare, dezvoltare, socializare.
Secţiile expoziţiei au vizat zece discipline şcolare: matematica, , chimia , limba şi literatura
română, limba şi literatura rusă, limba şi literatura engleză, educaţie timpurie, învăţămînt
primar, management educaţional, istorie, geografie incluzând cea mai actuală literatură
didactică şi ştiinţifică: manuale, ghiduri, suporturi didactice, periodice, literatură la modulul
psihopedagogie etc. În total expuse 235 de volume.
Acest prilej de documentare a informaţiei le-a dat posibilitatea cadrelor didactice să descopere
strategii de predare şi practicile de învăţare, să cunoască strategiile de instruire şi a metodelor
pedagogice pentru a şti cum să adapteze intervenţiile educaţionale ca procesul de predare să fie
cât mai eficient şi calitativ.
2. Expoziţie literară „ POETUL, PROZATORUL, FOLCLORISTUL, DRAMATURGUL,
GRAFICIANUL, PUBLICISTUL IULIAN FILIP” organizată în cadrul întâlnirii cu Poetul /
Organizatori: Biblioteca IŞE, sala de lectură, 14 februarie 2018.
Obiectivul: Promovarea creaţiei literare a autorului.
3. Expoziţie de informare şi documentare “FENOMENUL HOLOCAUSTULUI”
consacrată Zilei Internaţionale pentru Comemorarea Victimelor Holocaustului cu participarea
cadrelor didactice de la formare profesională continuă, disciplina istorie / Organizatori:
Biblioteca IŞE, sala de lectură, 26 februarie 2018.
Obiectivul: Motivarea generaţiei tinere de a învăţa lecţiile HOLOCAUSTULUI pentru
prevenirea actelor de genocid.
Expoziţia a inclus 8 compartimente, inclusiv:
Compartimentul I
Crearea unităţii pedagogice
Compartimentul II
Documente istorice ale supravieţuitorilor
Compartimentul III Referinţe asupra documentelor istorice
Compartimentul IV Copii evrei în Transnistria
Compartimentul V
Reîntoarcerea la viaţă
Compartimentul VI Filme în format DVD
Compartimentul VII Mărturii
Compartimentul VIII 19 Postere

La expoziţie au fost expuse 46 documente istorice Cadrele didactice au avut posibilitatea să se
informeze despre viaţa evreilor înainte de război şi să-şi aleagă subiectul potrivit pentru a-l
aplica în activităţile de învăţare cu elevii cu vârstele cuprinse între 12-18 ani.
4. Expoziţie istorică „ IURIE COLESNIC - SCRIITORUL, CERCETĂTORUL ŞI
ISTORICUL” organizată în cadrul întâlnirii admirabile cu istoricul IURIE COLESNIC cu
genericul „ CARTEA ARE MISIUNEA DE A EDUCA” / Organizatori: Biblioteca IŞE, sala de
lectură, 21 martie 2018.
Obiectivul: Promovarea,valorificarea serialului de 10 volume „Basarabia necunoscută”.
Participanţii espoziţiei au luat cunoştinţă cu lucrările istorice ce reprezintă viaţa marilor
personalităţi români basarabeni din diverse timpuri şi despre oameni şi istoria lor.
5. Expoziţie ştiinţifică „ CERCETAREA FUNDAMENTALĂ A EDUCAŢIEI: SORIN
CRISTEA, professor universitar, doctor” organizată în cadrul Lansării colecţiei
“CONCEPTE FUNDAMENTALE ÎN PEDAGOGIE” / Organizatori: Biblioteca IŞE,
sala de lectură, 27 aprilie 2018.
Obiectivul: Valorificarea metodelor, procedeelor şi instrumentelor privind cercetarea
pedagogică.
Participanţii expoziţiei: cercetători ştiinţifici, cadre didactice, masteranzi , doctoranăi s-au
informat cu lucrările fundamentale ale autorului, analizând şi sintetizând informaţii utile pentru
dezvoltarea profesională.

2. Lansare de carte
organizată de Biblioteca IŞE la solicitarea autorului
S-a realizat 1 Lansare de carte,
inclusiv:
1. Lansarea cărţii “SUFLETUL MEU ŞI-A GĂSIT ALINAREA ÎN CUVÂNT…”, autor Ion
SOLTAN, doctor/ Organizatori: Biblioteca IŞE, sala de lectură, 28 martie 2018.
Obiectivul: Rolul omului în viaţă, în societate, relaţiile între oameni.
În cadrul Lansării de carte, autorul a descris unele aspecte privind drepturile omului: la o viaţă
decentă, dreptul la demnitate, la o existenţă liniştită.
Lansarea de carte a fost o lecţie de Educaţie civică pentru cadrele didactice, la care au aflat mai
multe informaţii utile despre drepturile tinerilor- viitori cetăţeni ai statului în care trăim.

3. Lansarea colecţiei “CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE PEDAGOGIEI”
organizată de IŞE în incinta Bibliotecii, Sala de lectură
S-a realizat 1 Lansăre a colecţiei,
inclusiv:
1. Lansarea colecţiei “CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE PEDAGOGIEI”, autor
SORIN CRISTEA, prof. univ.,dr. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei, Departamentul de Formare a Profesorilor / Organizatori: IŞE, sala de lectură
a Bibliotecii, 27 aprilie 2018.

Profesorul universitar, doctor SORIN CRISTEA, a prezentat cadrelor didactice de la stagiul
de formare profesională, cercetătorilor, masteranzilor, doctoranzilor, informaţii utile privind
conţinuturile şi formele generale ale educaţiei, incluse în 9 volume ale colecţiei CONCEPTE
FUNDAMENTALE ÎN PEDAGOGIE.

3. Întâlniri cu personalităţi notorii
S-a realizat 2 Întâlniri,
inclusiv:
1. Întâlnire cu POETUL, PROZATORUL, FOLCLORISTUL, DRAMATURGUL,
GRAFICIANUL, PUBLICISTUL, IULIAN FILIP „Iulian Filip, între lună şi mere”
/ Organizatori: Catedra Educaţie Lingvistică şi Literară, Învăţământ Primar şi Educaţie Timpurie
în parteneriat cu Biblioteca IŞE, sala de lectură, 14 februarie 2018.
Obiectivul: Educarea componentei artistice la copil. Dezvoltarea aptitudinilor şi a creativităţii
copilului prin intermediul lecturii - viitori ai societăţii
2. Întâlnire cu SCRIITORUL, CERCETĂTORUL ŞI ISTORICUL, IURIE COLESNIC
„Cartea are misiunea de a educa”/ Organizatori: Catedra Educaţie Socială, Artistică şi
Tehnologică în parteneriat cu Biblioteca IŞE, sala de lectură, 21 martie 2018.
Obiectivul: Debutul literar al autorului realizat în diverse volume cu caracter istoric.

4. Mese rotunde
S-a realizat 3 Mese rotunde,
inclusiv

1. Masa rotundă: ROLUL ASISTENŢEI INFORMAŢIONALE ÎN
ASIGURAREA DEMERSULUI DIDACTIC LA EDUCAŢIA MUZICALĂ”
cu participarea cadrelor didactice de la Educaţia muzicală aflaţi la stagiul de formare
profesională / Organizatori: Biblioteca IŞE în parteneriat cu Catedra Educaţie Socială,
Artistică şi Tehnologică / Locaţie: Biblioteca IŞE, sala de lectură, 29 ianuarie 2018.
Obiectivul: Impactul dezvoltării personalităţii artistice a elevului
în contextul promovării valorilor muzicale
Subiecte în discuţie:
 Evoluţia Bibliotecii privind dezvoltarea colecţiei la Educaţia muzicală
 Accesul la serviciile prestate de Bibliotecă
 Promovarea valorilor educaţionale ale muzicii
Luând în considerare cerinţele Curricula şcolare la Educaţia muzicală şi având în vedere
predarea cu succes a educaţiei muzicale în şcoli, în cadrul subiectelor discutate în cadrul Mesei
rotunde, au fost promovate valorile educaţionale ale muzicii, monografiile distinşilor
personalităţi: dr.hab., prof. univ. Ion Gagim. dr. hab., prof. univ. Vladimir Babii,
dr.conf. univ. Mariana Vacarciuc.
În realizarea evenimentului Biblioteca a deschis o poartă informaţională a muzicii în
dezvoltarea orizontului muzical al cadrelor didactice.
Ionela Hâncu, lector universitar, catedra Educaţie Socială, Artistică şi Tehnologică
a descris competenţele fundamentale ale angajaţilor Bibliotecii, menţionând implicarea lor în
valorificarea şi utilizarea celor mai bune modalităţi de atragere în Bibliotecă a cadrelor
didactice.

Cadrele didactice, prezente la eveniment, au menţionat că “ Informaţia prezentată în cadrul
Mesei rotunde, reprezintă cea mai esenţială informaţie în dezvoltarea personalităţii artistice a
elevului”

2. Masa rotundă: IMPACTUL CULTURII INFORMAŢIEI DIN
PERSPECTIVA FORMĂRII PROFESIONALE A CADRELOR DIDACTICE DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR cu participarea cadrelor didactice de la stagiul de formare
profesională / Organizatori: Biblioteca IŞE în parteneriat cu Catedra Educaţie Lingvistică şi
Literară, Învăţământ Primar şi Educaţie Timpurie /Locaţie: Biblioteca IŞE, sala de lectură, 30
ianuarie 2018.
Obiectivul: Rolul Bibliotecii în acordarea asistenţei informaţionale Învăţământului Primar.
Subiecte în discuţie:
 Liniile directoare ale asistenţei informaţionale în asigurarea Învăţământului
Primar.
 Bune practici în realizarea Portofoliului profesional bazat pe publicaţii şi
documente normativ-reglatorii.
Biblioteca a informat cadrele didactice despre literatura ce se referă la Învăţământul
Primar, despre materialele conferinţelor ştiinţifice internaţionale susţinute în IŞE , despre
Teze de Doctor în Pedagogie şi Psihologie susţinute în IŞE etc., susţinând că colecţia de
carte a Bibliotecii dispune de o amplă informaţie utilă cadrului didactic, în elaborarea
Referatelor ştiinţifice privind susţinerea gradelor didactice.
Totodată, Biblioteca a demonstrat unele practici utile de elaborare a unui Portofoliu
profesional bazat pe publicaţii şi documente normativ-reglatorii , care ar putea fi aplicat în
activitatea de pedagog.
3. Masa rotundă: ROLUL PARTENERIATULUI :

BIBLIOTECĂ-BIBLIOTECĂ-GRĂDINIŢĂ-ŞCOALĂ
cu participarea managerilor Instituţiilor Preşcolare aflaţi la stagiul de formare profesională
/Organizatori: Biblioteca IŞE în parteneriat cu Catedra Educaţie Lingvistică şi Literară,
Învăţământ Primar şi Educaţie Timpurie şi Biblioteca Publică „Liviu Rebreanu /Locaţie:
Biblioteca IŞE, sala de lectură, 1 februarie 2018.
Obiectivul: Rolul Bibliotecii în dezvoltarea parteneriatelor educaţionale
Subiecte în discuţie:
 Rolul Bibliotecii IŞE în dezvoltarea parteneriatului bibliotecă-bibliotecă
 Rolul Bibliotecii Publice L.Rebreanu în dezvoltarea parteneriatului bibliotecăgrădiniţă
 Proiecte prioritare ale bibliotecilor în dezvoltarea parteneriatelor educaţionale.
În cadrul Mesei rotunde managerii instituţiilor preşcolare au aflat despre practicile
bibliotecilor în realizarea parteneriatelor bibliotecă-bibliotecă, bibliotecă-grădiniţă.
Biblioteca Publică Liviu Rebreanu a demonstrat on-line diverse activităţi de parteneriat cu
instituţiile preşcolare, motivându-i pe managerii preşcolari de a colabora cu bibliotecile publice
privind parteneriatele bibliotecă-grădiniţă.

IX. ELABORAREA FIŞIERULUI
EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI
pentru învăţământul primar
Realizarea Fişierului ce ţine de EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI
reprezintă un suport informaţional de ghiduri metodologice oferit cadrelor didactice din
învăţământul primar, include informaţii utile privind ECD în asigurarea calitativă a procesului
educativ.
Structura Fişierului
Fişierul în limba română
include 12 compartimente:
- 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
Fişierul în limba rusă
include 5 compartimente:
- Диаграмма учителя
- Инструменты отслеживания
- План восстановления
- Синтез достижений
- Табель школьных достижений
Conform compartimentelor divizate, cadrele didactice din învăţământul primar pot găsi
informaţii utile privind optimizarea procesului de învăţământ, a activităţilor de predare-învăţare.
X. ACORDURI DE COLABORARE
În vederea acordării eficiente a asistenţei informaţionale comunităţii ştiinţifico-didactice
Biblioteca a încheiat 2 ACORDURI DE COLABORARE SCHIMB DE PUBLICAŢII cu
următoarele Biblioteci din instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova:
- Biblioteca Centrală Universitară USM
- Biblioteca Ştiinţifică a UPS Ion Creangă din Chişinău.
Prin intermediul Acordurilor de colaborare se va oferi, Schimbul reciproc de publicaţii editate
în cadrul instituţiilor în funcţie de profilurile educaţionale: Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale,
iar angagaţii bibliotecilor universitare vor avea posibilitatea să participe în realizarea Proiectelor
comune.
XI. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN
ACTIVITATEA SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ
POSTĂRI pe pagina BIBLIOTECA, site-ul www.ise.md
Imaginea Bibliotecii este reflectată în informaţiile postate pe pagina BIBLIOTECA
(www.ise.md), privind activităţile realizate.

Informaţia plasată pe pagina Biblioteca se accesează de către utilizatori, la următoarele
Directorii:
 Directoriul POLITICI
 Directoriul EVENIMENTE
 Directoriul DEZVOLTAREA COLECŢIEI
 Directoriul LEGISLAŢIE
 Directoriul FORMARE PROFESIONALĂ
În total postate: 3 informaţii despre activităţile realizate.
.
XII. SERVICII DE POŞTĂ ELECTRONICĂ ( e-mail)
Permanent se realizează serviciile de Poştă electronică ( e-mail ) ce ţin de activitatea Bibliotecii
cum ar fi: descărcări, ataşări, transmiterea mesajelor, documentelor prin intermediul e-mail.
XIII. ABONAREA PUBLICAŢIILOR PERIODICE DE SPECIALITATE
SEMESTRU II , 2018
Abonarea la ediţiile periodice ale Federaţiei Ruse se efectuează pe semestre. Pentru a
determina costul revistelor s-a ridicat de la Î.S. “Poşta Moldovei” “Catalogul ediţiilor periodice
de peste hotare ”, Semestru II, 2018. S-a încheiat Contractul privind achiziţionarea bunurilor /
serviciilor de valoare mică cu Î.S. “ Poşta Moldovei.” S-a îndeplinit fişele de livrare pentru
fiecare revistă. S-a ridicat Factura de la Î.S.”Poşta Moldovei”. Pachetul de documente s-a
prezentat în Serviciul Economico - Financiar şi Gestionare al institutului spre virarea
mijloacelor financiare privind abonarea.
XIV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE EVIDENŢĂ, ÎNDRUMARE ŞI
INSTRUIRE INFORMAŢIONALĂ
Zilnic şi lunar se realizează Statistica privind activitatea de comunicare a publicaţiilor şi
activitatea de evidenţă a vizitatorilor. Aceste activităţi se înregistrează în Registrele de evidenţă a
Bibliotecii ( cinci la număr), inclusiv:






Sala împrumut: Departamentul Perfecţionare şi Departamentul Ştiinţă;
Sala de lectură: Departamentul Perfecţionare şi Departamentul Ştiinţă, masteranzi,
doctoranzi, externi;
Formare profesională pentru toate disciplinele;
Studii de recalificare profesională;
Utilizarea computerului pentru toate categoriile de cititori;
XV. ALTE ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE
Realizate: 23 activităţi ce ţin de organizarea activităţii de Bibliotecă,

inclusiv:
1. Elaborarea Raportului de activitate al Bibliotecii pentru anul 2017.
2. Elaborarea Raportului statistic al activităţii Biblioteci pentru anul 2017 spre prezentare
Bibliotecii Centrale, USM.
3. Elaborarea Planului de activitate al Bibliotecii pentru anul 2018.
4. Elaborarea Raportului de activitate al Bibliotecii pentru luna ianuarie, februarie, martie,
aprilie, mai, iunie 2018,

5. Elaborarea Raportului pentru semestru I 2018 privind activitatea Bibliotecii.
6. Elaborarea şi eliberarea certificatului doctorandei/pretendente CAZACU DANIELA, ce
certifică depunerea Tezei de Doctor în psihologie în colecţia Bibliotecii.
7 . Elaborarea şi eliberarea certificatului doctorandei/pretendente CORCEVOI Maria, ce
certifică depunerea Tezei de Doctor în psihologie în colecţia Bibliotecii .
8. Elaborarea şi taparea inscripţiilor pentru diviziunile expoziţiilor ştiinţifice realizate.
9. Elaborarea Programelor pentru realizarea activităţilor cultural - educative.
10. Elaborarea informaţiei, privind activităţile realizate, pentru postarea lor pe pagina
BIBLIOTECA, site-ul www.ise.md.
11. Evidenţa (zilnică, lunară) a vizitelor şi a literaturii împrumutate utilizatorilor.
12. Calcularea paginilor privind Curriculum pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal.
13. Elaborarea Actelor de transmitere - donaţie a literaturii.
14. Scrierea Demersului către MECC privind dotarea Bibliotecii cu manuale şcolare.
15.Scrierea Demersului către angajatorul institutului privind trecerea angajatului bibliotecii la
altă categorie de salarizare.
16. Încheierea Contractelor ce ţin de activitatea Bibliotecii.
17. Ridicarea Facturilor de la Poşta Moldovei, LUMOS Moldova.
18. Catalogarea, indexarea, clasificarea publicaţiilor apărute în colecţia de carte a Bibliotecii.
19. Taparea actelor la literatura donată bibliotecii /MicrosoftWord
20. Taparea materialelor ce ţin de Proiectele de activitate ale Bibliotecii / MicrosoftWord.
21. Redactarea materialelor tapate în MicrosoftWord.
22. Pregătirea literaturii donate spre scanare pentru a o posta pe pagina Biblioteca
23. Realizarea XEROX la materialele ce ţin de activitatea Bibliotecii .

XVI. ACTIVITATEA BIBLIOTECII ÎN COOPERARE
CU SERVICIUL ECONOMICO - FINANCIAR ŞI GESTIONARE
Biblioteca în colaborare cu Serviciul Economico-Financiar şi Gestionare a realizat Verificarea
documentală a valorii colecţiei de carte, perioada: începutul fondării -1.01.2018.
XVII. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
În total: 4 participări
1. Seminar privind modificarea şi completarea formei Raport Statistic pentru
Biblioteci.Forma 6-c. Organizat de Biblioteca Naţională a RM, 19.01.2018, participanţi: E.
Globa.
2. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia XXII, 2018. 19-22 aprilie
2018 /Organizat de Biblioteca Naţională pentru Copii Ion Creanga/ Locaţie: Moldexpo.
19.04. 2018, participanţi: E.Globa, L. Armaşu.
3. Seminar metodologic republican „ Şcoala, Biserica şi Comunitatea: parteneriat pentru
Educaţie”, ediţia a VII-a, 10-11 mai 2018 /Locaţie: IŞE. Participanţi: E.Globa.
4. Seminar metodologic republican „ La Şcoală, Fără Note”, realizat în contextual
Modulului tematic “ Şcoala Părinţilor”, 9 iunie 2018 /Locaţie: IŞE. Participanţi: E.Globa.
XVIII. ACTIVITATE ADIACENTĂ
1. Elaborarea Raportului Comisiei de Cenzori privind controlul activităţii EconomicoFinanciare a Comitetului Sindical al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei pe anul 2017, perioada 1
ianuarie - 31 decembrie (perioada de revizie 12.01 - 20.01 2018 ).
2. Elaborarea Actului de revizie a Comisiei de Cenzori privind controlul activităţii EconomicoFinanciare a Comitetului Sindical al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei pe anul 2017,
perioada 1 ianuarie - 31 decembrie ( perioada de revizie 12.01 - 20.01.2018).

.
XIX. ARTICOLE PUBLICATE
DE CĂTRE ANGAGAŢII BIBLIOTECII
ÎN ZIARUL UNIVERS PEDAGOGIC pro
În total: 2 articole publicate, inclusiv:
Nr
d/o
1.

2.

Denumirea articolului

Autorul

Didactica disciplinelor şcolare, la Biblioteca
IŞE.

GLOBA E.

Rolul asistenţei informaţionale în asigurarea
demersului didactic la Educaţia muzicală.

GLOBA E.

Locul articolului
publicat
Univers Pedagogic
PRO. 2018, 15
februarie, Nr.6 (607).
P.1 3,6.
ISSN 1857-3282.
Univers Pedagogic
PRO. 2018, 1 martie ,
Nr.8(609). P.2.
ISSN 1857-3282

XX. OPINIILE AUTORILOR
privind EVENIMENTELE REALIZATE DE/ÎN BIBLIOTECA INSTITUTULUI
reflectate în următoarele
ARTICOLE PUBLICATE ÎN PRESĂ
Nr
Denumirea articolului
Autorul
Locul articolului
d/o
publicat
1.
Cărţi noi pe rafturile Bibliotecii IŞE
Victoria
Univers Pedagogic
STRATAN.
PRO. 2018, 15
Elvira
februarie, Nr.6 (607).
ŢŢGANAŞP.7.
PÂNTEA
ISSN 1857-3282
2.
Biblioteca IŞE - sursă veritabilă de
UPP
Univers Pedagogic
inspiraţie.
PRO. 2018, 22
februarie , Nr.7(608).
P.1.
ISSN 1857-3282
3.
Pedagogia trebuie să devină o artă
Iulian
Univers Pedagogic
formatoare de suflete.
BOGATU
PRO. 2018, 22
februarie , Nr.7
(608). P.2.
ISSN 1857-3282
4.
Întâlnire cu un ”valorificator al trecutului
Irina
Univers Pedagogic
misterios” la Biblioteca IŞE.
ODOBESCU PRO. 2018, 29
martie , Nr.12 (613).
P.1.
ISSN 1857-3282
5.
Prof. SORIN CRISTEA - viziune
Cor. UPP.
Univers Pedagogic
panoramică asupra Educaţiei
PRO. 2018, 3 mai ,
Nr.17 (618). P.1.
ISSN 1857-3282
XXI. CONCLUZII
Eficienţa procesului de asigurare informaţională a Proiectelor activităţii de formare
profesională şi a activităţii de cercetare este realizabilă cu sprijinul acordat de comunitatea
ştiinţifică şi didactică a Institutului .
Şef Bibliotecă
GLOBA Elizaveta
28 iunie 2018

