MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Aprobat
în Şedinţa Consiliului Ştiinţifico - Didactic
din „_____” ________________2017
Preşedinte
Dr.hab., prof.univ. Lilia POGOLŞA
_____________________

RAPORT

de activitate al Bibliotecii Institutului
pentru anul 2017

Şef Bibliotecă
GLOBA Elizaveta,
categoria de calificare întâi

CHIŞINĂU, 2017

RAPORT DE ACTIVITATE
al Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
pentru anul 2017
INTRODUCERE
Pe parcursul anului de gestiune, Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a activat în
conformitate cu activităţile şi obiectivele prevăzute în Planul de activitate al Bibliotecii pentru
anul 2017.
Printre obiectivele incluse în planul de activitate al Bibliotecii pentru anul 2017 se
enumără:
1. Organizarea şi gestionarea colecţiei de carte;
2. Promovarea valorilor educaţionale şi extinderea accesului la informaţie ;
3. Acordarea asistenţei informaţionale activităţii de formare profesională, activităţii de
cercetare ştiinţifică, activităţii de recalificare profesională;
4. Reflectarea informaţiei pe pagina BIBLIOTECA, site-ul www.ise.md, privind realizarea
Proiectelor de activitate ale Bibliotecii.
În prezentul raport de activitate se descrie în detalii nivelul de realizare a obiectivelor şi
activităţilor stabilite în Planul de activitate, fiind indentificate pe larg realizările depline în
perioada de gestiune.
În acest sens, se evidenţiază realizarea activităţilor ce ţin de dezvoltarea colecţiei de
carte, precum şi de asigurarea informaţională a activităţii de formare profesională şi activităţii de
cercetare ştiinţifică.
Identificarea acestor activităţi servesc drept activităţi prioritare în vederea realizării
obiectivelor specifice ce ţin de perfecţionarea cadrelor didactice, sporirea accesibilităţii
procesului de asigurare informaţională, transparenţa asigurării informaţionale, organizarea
evenimentelor culturale, utilizatori conştienţi şi informaţi, dezvoltarea şi implementarea
inovaţiilor în activitatea Bibliotecii.
I. DEZVOLTAREA RESURSELOR DOCUMENTARE ŞI INFORMAŢIONALE
Dezvoltarea colecţiei de carte a Bibliotecii în anul 2017 a atins o creştere de 158 volume
de carte ştiinţifică şi 110 exemplare publicaţii periodice ştiinţifice de specialitate.
Un aport în dezvoltarea colecţiei de carte l-a acordat Ministerul Educaţiei,Culturii şi
Cercetării al RM, Direcţia Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul pentru Educaţie
Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri, Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi
Instruire, LUMOS Foundation Moldova, Liceul AŞM, Societatea de Ştiinţe Matematice din
România, Institutul Teologic Adventist, Bucureşti, România, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca, autorii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, autori din alte instituţii de învăţămînt
superior şi, nu în ultimul rând, achiziţia de carte ştiinţifică.
Colecţia de carte a Bibliotecii (la 01decembrie 2017) constituie

63 289 volume

Vizite în bibliotecă
Documente împrumutate

1413 utilizatori
3149 de volume

Utilizarea computerului
inclusiv:
. Internet
. Microsoft Word
. Trecerea informaţiei pe STIC

198
89
99
10

utilizatori
utilizatori
utilizatori
utilizatori

II. ASIGURAREA INFORMAŢIONALĂ A ACTIVITĂŢII DE FORMARE
PROFESIONALĂ ŞI A ACTIVITĂŢII DE CERCETARE
Asigurarea informaţională s-a axat pe activitatea de formare profesională şi activitatea de
cercetare ştiinţifică, acordând asistenţă informaţională:
- Corpului didactic şi ştiinţific al institutului;
- Cadrelor didactice în perioada stajiilor de formare continuă;
- Cadrelor didactice de la studiile de recalificare profesională;
- Masteranzilor de la studiile superioare , ciclul II, domeniul Ştiinţe ale Educaţiei;
- Masteranzilor de la studiile universitare , ciclul II, domeniul Filologie, Universitatea
„Dunărea de Jos”, Galaţi;
- Doctoranzilor
III. ACORDAREA ASISTENŢEI INFORMAŢIONALE
 PROIECTELOR DE CERCETARE :
1. 15.817.06.18A Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a calităţii şi eficienţei
procesului de educaţie timpurie
realizate - 12 colecţii de resurse informaţionale:
 Formarea competenţelor de învăţare la copiii de 5-7 ani
 Dezvoltarea motricităţii fine la copii de vîrstă timpurie
 Proiectarea pedagogică în instituţiile de educaţie timpurie
 Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani
 Chestionare pentru copii de vârstă timpurie
 Condiţiile de securitate la locul de muncă
 Învăţare
 Percepţia artistică la preşcolari
 Dezvoltarea limbajului la copii de vârstă preşcolară
 Învăţarea scrierii la preşcolari
 Activităţi de dezvoltare personală la preşcolari
 Educaţia estetică la preşcolari
2. 15. 817.06.05F Epistemologia şi praxeologia asistenţei psihologice a învăţării pe tot
parcursul vieţii
realizate - 3 colecţii de resurse informaţionale:
 Gândirea profesională - aspecte psihologice
 Atitudinea faţă de schimbare în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţi
 Capacitatea de a învăţa
3. 15.817.06.04F Reconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice din
perspectiva motivării de învăţare pe tot parcursul vieţii
realizate -2 colecţie de resurse informaţionale:
 Tipuri de programe de formare profesională continuă a cadrelor didactie/de
conducere în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii
 Comunicarea.
4. 15.817.06.16 Asigurarea ştiinţifică a calităţii, eficienţei şi relevanţei procesului
educaţional la învăţământul secundar general
realizate - 1 colecţie de resurse informaţionale

 Termeni pedagogici şi psihologici
5. 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
realizate - 2 colecţii de resurse informaţionale
 Parteneriat în educaţie
 Stilul democratic în educaţie
 CENTRULUI NAŢIONAL DE EDUCAŢIE RUTIERĂ
realizate - 3 colecţii de resurse informaţionale:
 Abilităţi şi capacităţi tehnice
 Competenţe profesionale
 Formarea competenţelor
 ACTIVITĂŢII DE FORMARE ŞI ACTIVITĂŢI DE RECALIFICARE
PROFESIONALĂ
inclusiv:

1. Cadrelor didactice în perioada stagiilor de formare profesională
Realizate - 64 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
cadrele didactice de la diferite discipline:
 Didactica matematicii
 Educaţia incluzivă
 Codul Educaţiei
 Instruirea diferenţiată la matematică
 Instruirea individualizată
 Instruirea diferenţiată la matematică
 Agresivitate la copiii preşcolari
 Metodica Educaţiei muzicale
 Publicistica lui M.Eminescu. Critică literară
 Competenţa didactică şi competenţa de limbaj
 Formarea cadrelor didactice
 Proiect didactic Matematica
 Funcţii trigonometrice
 Educaţia. Profesorul şi Vremurile
 Formarea conştiinţei lingvistice a elevilor. Educaţia centrată pe elev
 Strategii didactice interactive
 Programe, modele pentru conferirea gradelor manageriale
 Limbă, limbaj. vorbire
 Exprimare, comunicare, discurs, stil
 Psihopedagogie specială
 Didactica matematicii
 Curriculum la educaţia timpurie. Jocuri în grădiniţă
 Informaţii pentru lecţia de istorie
 Fişe de autor, istorie
 Personalitatea cadrului didactic. Metode de cunoaştere a personalităţii în
instituţiile preşcolare
 Competenţe ale pedagogului ca personalitate
 Metodica studierii teoremelor
 Comunicarea eficientă. Dezvoltarea verbal-artistică a preşcolarilor



Dezvoltarea sensibilităţii la elevii claselor primare cu ajutorul cântecelor
ritmice
 Lucrări metodice la limba şi literatura rusă
 Jocul
 Всемирная литература XX века
 Psihopedagogie
 Europa în diversitate
 Informaţie la Educaţia civică
 Competenţa lingvistică, competenţa limbajului
 Cunoaşterea lingvistică
 Instruirea problematizată în cadrul lecţiilor de istorie
 Educaţie Preşcolară
 Contextualizarea pedagogică a valorilor în curriculum disciplinar, pe arii
curriculare
 Managementul educaţional
 Valori şi funcţii ale limbajului. Filosofia valorilor.Dezvoltarea limbajului
 Evaluarea şcolară
 Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală
 Şedinţe cu părinţii
 Formarea noţiunilor matematice la preşcolari
 Educaţia Estetică a elevilor în contextul interdisciplinarităţii
 Metodologia învăţării istoriei. Metode non-formale
 Valorificarea softului educaţional din perspectiva formării competenţelor la
liceeni
 Matematica interactivă în şcoală
 Didactica limbii engleze
 Didactica istoriei
 Activităţi extracurriculare la matematică
 Sistemul de valori ale adolescentului
 Compozitori români contemporani
 Activităţi extracurriculare la educaţia muzicală
 Curentele sociale şi politice din Rusia în sec. XIX înc. sec XX.
 Teoria Educaţiei muzicale
 Manipularea suporturilor audiovizuale în calitate de surse de învăţare a limbii
române
 Metode şi procedee la geografie
 Teoria muzicală
 Standarde de învăţare pentru copilul de la naştere până la 7 ani
 Metode şi procedee utilizate în procesul de instruire
 Didactica limbii române
 Teoria muzicii
 Teoria educaţiei
 Metode de predare la istorie
 Teste de evaluare la matematică
 Educaţie pentru sănătate a copiilor de vârstă preşcolară prin prisma
parteneriatului
 Proiecte didactice pentru preşcolari
 Tradition et modernite dans la didactique du francais, langue etrangere
 Evaluarea rezultatelor şcolare





Proiectarea unităţii de învăţământ
Metode didactice interactive
Prelucrarea artistică a lemnului

2. Cadrelor didactice de la studiile de recalificare profesională












































Realizate 66 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
cadrele didactice de la diferite discipline:
Metodica predării - învăţării istoriei
Legea lui Mendeleev
Tipuri de dicţionare
Metodologia elaborării Tezei de Recalificare
TIC la lecţia de istorie
Tipurile de lecţii
Didactica fizicii
Despre Educaţia preşcolară
Atitudinea pozitivă faţă de sine
Standarde educaţionale
Metodologia jocului didactic în cadrul activităţilor de Educaţie fizică la preşcolari
Procesul educaţional
Bazele psihologiei speciale şi logopedice
Psihopedagogie specială
Tehnici de prevenire a conflictului
Conflicte între cadrele didactice şi elevi
Personalitatea cadrului didactic. Competenţe profesionale
Teste sumative la matematică
Strategiile jocului dinamic la educaţia preşcolară
Didactica la şcoala competenţelor
Tehnologii educaţionale
Procesul de învăţămînt
Dezvoltarea limbajului
Tipurile de învăţare ale elevilor
Comunicarea. Relaţii de parteneriat profesor-elev
Substanţe solide şi lichide
Fabule. Pastel. Numerătoare
Jocuri didactice cu subiect matemetic
Învăţarea matematicii prin descoperire în gimnaziu
Modalităţi de motivare a elevilor pentru studierea matematicii
Formarea competenţei antreprenoriale în cadrul studierii matematicii
Predare - învăţare - evaluare centrată pe elev
Noţiuni matematice
Repere pedagogice ale educaţiei pentru sănătate
Educaţia ecologică-aspecte metodologice de educaţie ecologică a copiilor
Pregătirea copiilor pentru şcoală din perspectiva adaptării la mediul şcolar
Teoria şi metodologia evaluării
Funcţiile psihice la preşcolari
Cultivarea interesului faţă de artă şi cultura naţională prin lecţia de Educaţie tehnologică
Problemele pedagogiei preşcolare
Educaţie pentru toleranţă la copii de vârsta preşcolară
Educaţia economică la preşcolari 6-7 ani


























Continuitatea în vederea formării competenţei de comunicare la vârsta preşcolară şi şcolară
Strategii de dezvoltare a limbagului şi a comunicării
Metode interactive în preşcolaritate
Impactul cadrelor didactice asupra managementului grupei pentru copii
Parteneriatul grădiniţă-familie-comunitate
Educaţie fizică la preşcolari
Metode şi procedee de dezvoltare a limbajului
Curriculum la educaţia copiilor
Literatura artistică în educaţia preşcolară
Educaţia ecologică
Forme de organizare a procesului educaţional în instituţia preşcolară
Adaptarea copiilor către şcoală
Educaţia pentru mediu la preşcolari
Planificarea obiectivelor la educaţia fizică
Aspecte ecologice la preşcolari
Strategii de valorificare a jocului didactic
Formarea orientării axiologice la copii de vârstă preşcolară mare
Familia
Strategii didactice de înmulţire şi împărţire la cl. a 3-a
Educaţia fizică
Competenţă antreprenorială
Didactica istoriei
Valorificarea metodelor activ-participative în învăţământul preşcolar
Educaţia economică

3. Cadrelor didactice preuniversitare venite în vizită spre
de cercetare pentru susţinerea gradului didactic

pregătirea Temei

Realizate - 10 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
cadrele didactice:
 Vorbirea ca subcompetenţă supremă
 Evaluarea criterială
 Evaluarea discursului oral ( forme, modalităţi etc.)
 Lectura - activitate eficientă
 Strategii psihopedagogice de motivaţie pentru învăţare a elevului
 Perfecţionarea procesului de predare-învăţare
 Evaluarea authentic a competenţelor şcolare din învăţământul primar
 Interdisciplinaritatea
 Literatură metodică pentru Educaţia preşcolară
 Strategii didactice interactive
 CADRELOR DIDACTICE/DE CONDUCERE DE LA STAGIUL DE FORMARE
CONTINUĂ privind „IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE COMPETENŢĂ
PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE/MANAGERIALE DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL GENERAL” perioada iulie - noiembrie 2017
Realizate - 9 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către cadrele
didactice:

 Chid de implementare a Curriculumului la Geografie
 Metodica geografiei
 Reformele în educaţie
 Transdisciplinaritate
 Referenţialul de evaluare
 Didactica geografiei
 Inter şi transdiciplinaritate la orele de limba şi lit.rom.
 Standarde de calitate la istorie
 Standarde educaţionale la Educaţia Tehnologică
 STUDIILOR SUPERIOARE CICLUL II, MASTER. domeniul Ştiinţe ale Educaţiei
inclusiv:
1. Masteranzilor anului I de studii
Realizate - 22 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
masteranzi, inclusiv:

Formarea cetăţeanului la orele de Istorie şi Educaţie civică

Psihologie generală

Managementul curriculumului şcolar
 Activităţi integrate în grădiniţă

Evaluarea cadrelor didactice
 Locul gândurilor pozitive şi negative în dezvoltarea competenţelor sociale
 Monitorizarea profesionalizării cadrelor didactice la nivel de instituţie şcolară
 Dezvoltarea propriului traseu de profesionalizare a cadrelor didactice
 Evaluarea performanţelor cadrelor didactice din perspectiva avansării pentru
carieră
 Managementul formării continue în instituţia de învăţămînt
 Investigaţia - calea autentică de cunoaştere a istoriei
 Didactica matematicii
 Management educaţional
 Documentarea Tezelor de Master, Tezelor de Doctor în pedagogie
 Evaluarea performanţelor cadrelor didactice din perspectiva avansării în carieră

Limba de comunicare
 Avantagele tehnicii Branstorning cu mapa de imagini
 Introducere în teoria literar-artistică
 Mnuscrisul pierdut, momente de lectură
 Managementul lecţiei moderne
 Metodologia de evaluare complexă a copiilor cu CES
 Evaluarea pentru educaţia incluzivă a copiilor de vârstă preşcolară
2. Masteranzilor anului II de studii
Realizate - 14 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
masteranzi, inclusiv:
 Valenţele educaţiei formative ale limbii şi literaturii române în gimnaziu
 Monitorizarea culturii emoţionale a CDS
 Managementul participativ
 Definirea conceptului de management LEADERSHIP
 Curriculum la disciplina opţională „Matematica în cotidian”
 Strategii interactive în formarea competenţei de comunicare a elevilor de vârstă
şcolară mică
 Învăţarea pedagogică a istoriei










Marketing educaţional
Evaluarea performanţelor cadrelor didactice din perspectiva avansării în carieră
Managementul proiectelor
Etica
Traseu de profesionalizare
Bazele psihologice ale profilaxiei stărilor de frică la copii
Management pedagogic

STUDIILOR SUPERIOARE CICLUL II, MASTER.
LITERATURĂ ROMÂNĂ ŞI DIALOG PLURI - IDENTITAR.
PARADIGME CULTURALE ŞI DIDACTICE CONTEMPORANE
Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti,
domeniul Filologie, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi

Asistenţa informaţională acordatâ masteranzilor anului I şi II de studii, a fost prezentată
sub formă de colecţii/grupage de resurse informaţionale pentru elaborarea şi prezentarea de
către masteranzi a Referatelor la orele de curs.
Astfel Biblioteca a realizat un studiu de cercetare divers la subiectele solicitate de către
masteranzi, după cum urmează:
1. Masteranzilor anului I de studii
Realizate - 21 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
masteranzi:
 Structuralismul. Critica psihoanalitică şi psihocritică în literatură
 Asigurarea învăţării şi dezvoltării copilului prin prisma pedagogiei constructiviste
 Comentariu literar Mara de Ioan Slavici
 Curriculum opţional de aprofundare în cadrul Ariei Limbă şi Comunicare
 Istoria literaturii române
 Educaţia - dimensiune axiologică
 Planificare strategică
 Literatura română şi dialog pluri-identitar: paradigme culturale şi didactice
contemporane
 Sincronizări europene în literatura română
 Interculturalitatea
 Literatura comparată
 Metode de învăţare
 Educaţie interculturală
 Memoralistică
 Informare generală a revistei Univers Pedagogic
 Eugen Ionescu în exil
 Constantin Brâncuşi în perioada exilului
 Interviu narativ
 Competenţă interculturală
 Competenţă de comunicare interculturală
 Formare de competenţe prin strategii didactice interactive
 Strategii discursive de apreciere şi evaluare a virtuţilor. Valori educaţionale

2. Masteranzilor anului II de studii
Realizate - 1 colecţie de resurse informaţionale
 Informaţie la tema de cercetare
 MASTERANZILOR EXTERNI:
1. Masteranzi ai Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”
Realizate - 3 colecţii de resurse informaţionale:
 Educarea copiilor preşcolari prin jocuri didactice
 Comunicare educator - părinte .
 Formarea atitudinilor părinţilor faţă de cadrele didactice şi copii
2, Masteranzi anul I ai Universităţii Tehnice a Moldovei
Realizate - 1 colecţie de resurse informaţionale:
 Managementul formării continue .
 STUDIILOR DE DOCTORAT
1. Doctoranzilor anului II
Realizate - 3 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
doctoranzi:
 Stilul de conducere AUTO
 Coordonarea conceptuală ale instituţiilor naţionale de formare a cadrelor AUTO
 Strategii didactice interactive în şcoala auto
2. Doctoranzilor anului III
Realizate - 5 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
doctoranzi:
 Inspecţia şcolară în contextul asigurării calităţii educaţionale
 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
 Fundamente psihopedagogice de formare a intereselor cognitive la elevii claselor
primare
 Singurătatea adolescentinei
 Pregătirea copiilor pentru şcoală
3. Doctoranzilor anului IV
Realizate - 10 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
doctoranzi:
 Psihologie socială
 Codul educaţiei
 Imigrarea părinţilor
 Managementul eticii în instituţiile şcolare
 Comunicare în familie
 Management educaţional
 Stabilitate emoţională
 Podrostcovaia logica
 Managementul inspecţiei şcolare
 Manaşementul eticii în instituţia şcolară

 DOCTORANZILOR EXTERNI:
1. Doctoranzi anul I ai Universităţii AŞM
Realizate -1 colecţie de resurse informaţionale:
 Interfeţele inteligente în instruirea asistenţei la calculator. Metode de instruire

2. Doctoranzi anul III ai USM
Realizate -1 colecţie de resurse informaţionale:
 Pedagogia adulţilor. Repere psihopedagogice A învăţa să înveţi
 STUDENŢILOR EXTERNI: anul IV, nivelul I LICENŢĂ,
1. US Tiraspol, specialitatea Psihopedagogie
Realizate - 1 colecţie de resurse informaţionale:
 Autoaprecierea şi starea depresivă la adolescenţi
 ASISTENŢĂ INFORMAŢIONALĂ ACORDATĂ AUTORILOR ÎN ELABORAREA
ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE SPRE PUBLICARE
Participarea cadrelor ştiinţifice ale institutului la diverse Conferinţe Naţionale şi
Internaţionale cu comunicări şi schimburi de experienţă, Bibliotecii i-a fost solicitată asigurarea
asistenţei informaţionale în activitatea de elaborare a articolelor ştiinţifice spre publicare.
Astfel, a fost pusă la dispoziţia autorilor, informaţii şi materiale, conform subiectelor
solicitate, după cum urmează:
 Evaluarea programelor Educaţiei Timpurii / p/u conf. US Tiraspol ( cu sediul la
Chişinău).
 Educaţia estetică în grădiniţă /p/u conf. US Tiraspol ( cu sediul la Chişinău)
 Clipe de Aniversare ( p/u revista Univers Pedagogic)

În total: Realizate 258 colecţii de resurse informaţionale la subiectele
solicitate de către diferite categorii de utilizatori
. III. NOTE INFORMATIVE
Această activitate vine cu informaţii utile în ajutorul personalului didactic şi ştiinţific al
institutului, Biblioteca oferind răspunsuri concrete şi soluţii la multe întrebări ce ţin de diverse
subiecte solicitate.

 la solicitarea personalului ştiinţific de la Departamentul „Ştiinţă” pentru
includerea informaţiei în Proiectul de cercetare:
S-au realizat: 2 note informative
1. Notă informativă privind publicaţiile autorilor Rogovin M.C., Jelescu
P..Введение в психологию.
2. Notă informativă privind condiţiile de securitate la locul de muncă

 la solicitarea serviciului Economic Financiar / pentru remiterea informaţiei
la UNICEF
S-a realizat:- 1 (una) notă informativă
1. Notă informativă : Modificări din 2014 la Hotărîrea nr. 246 din 8 aprilie 2010 “ Cu
privire la modul de aplicare a cotei ZERO a TVA.

 La solicitarea Secţiei Studii:
S-au realizat: 3 note informative
1. Notă informativă: Hotărîrea privind aprobarea Regulamentului cu privire la formarea
continuă a adulţilor ( Solicitant: A.Leviţchi,24.03.2017 ).
2. Notă informativă: Legea privind eliminarea obligativităţii deţinerii ştampilei
(Solicitant: O. Rotaru, 24.03.2017 ).
3. Notă informativă: Hotărîrea privind plata cu ora ( Solicitant A. Leviţchi, 13.05.2017).

 La solicitarea autorilor:
S-au realizat: 3 note informative
1. Notă informativă privind articolele publicate în ziarul Făclia în luna ianuarie 2017 pentru
includerea lor în raportul ştiinţific, trimestrul I (Solicitant: dr. A. Ghicov, 31.03.2017).
2. Notă informativă privind articolele publicate în ziarul Univers Pedagogic PRO în 2017
pentru includerea lor în raportul ştiinţific, trimestrul I (Solicitant: dr.hab. în psih. A.
Bolboceanu , aprilie 2017).
3. Notă informativă privind Publicaţiile ştiinţifice în semestru I 2017 pentru includerea lor
în Raportul de activitate al sectorului Limbă şi Comunicare ( solicitant dr.. A. Ghicov,
iunie 2017).

 La solicitarea cadrelor didactice externi
S-a realizat: 1 (una) notă informativă
1. Notă informativă privind apariţia Literaturii ştiinţifice
educaţional.

actuale la Managementul

 La solicitarea reprezentantului Bibliotecii Naţionale a R. Moldova
S-a realizat 1 (una) notă informativă
1. Notă informativă: Hotărîrea privind Regulamentul cu privire la formarea continuă a
adulţilor ( Solicitant: L.Corghenci, 5.06.2017).

În total:Realizate 11 Note informative
IV. PROIECT DE CERCETARE: Documentarea Monitorului Oficial al RM

în vederea selectării Actelor legislative din sfera Educaţiei, Cercetare şi
Inovare, doctorat, masterat
Biblioteca institutului a documentat 52 de numere ale Monitorului Oficial al R.Moldova,
primite pe parcursul anului. În contextul cercetării s-a determinat actele legislative ( legi,
Hotărîri, Ordine, Dispoziţii etc.) care prezintă interes pentru realizarea activităţii de formare
profesională şi activităţii de cercetare a institutului.
Actele legislative, necesare în realizarea activităţilor, au fost remise în subdiviziuni (format
XEROX) spre informare şi aplicare‚ după cum urmează:

 Direcţiei institutului, - 4 Acte legislative
1. 266 HOTĂRÎRE pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a
adulţilor ( Nr. 193.Chişinău.24 martie 2017). În: MO al RM. 2017. 31 martie. Nr.92-102. P. 188192.

2. HOTĂRÎRE cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi
Cercetării ( Nr. 691. Chişinău,30 august 2017 ). În: MO al RM. 2017.. 13 septembrie. Nr.
322-328. P.64-68.
3. 624 LEGE pentru modificarea şi completarea CODULUI CU PRIVIRE LA ŞTIINŢĂ ŞI
INOVARE AL RM ( Nr.190.Chişinău,21 septembrie 2017). În: MO al RM.2017. 20
octombrie. Nr. 364-370. P.45-54.
4. 956 HOTĂRÎRE cu privire la numirea în funcţie a domnului Igor ŞAROV: în funcţia de
secretar general de stat al Ministerului Eduaţiei, Culturii şi Cercetării (Nr.851.Chişinău,25
octombrie 2017). În: MO al RM. 2017. 27 octombrie. Nr.371-382.
:
 Secţiei Studii - 1 Act legislativ
1. 266 HOTĂRÎRE pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulţilor
( Nr. 193.Chişinău.24 martie 2017). În: MO al RM. 2017. 31 martie. Nr.92-102. P. 188-192

 :Secţiei Administrativ Personal - 22 Acte legislative
1. 56 LEGE privind prestaţiile sociale pentru copii ( Nr. 315. Chişinău, 23 decembrie 2016). În:
MO al RM. 2017. 20 ianuarie, Nr. 19 - 23, P.8-9.
2. 78 HOTĂRÎRE cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr 370 din 12 aprilie 2006 “ Cu
privire la organizarea Concursului republican “ Pedagogul Anului”( Nr.37. Chişinău, 30
ianuarie 2017). În: MO al RM. 2017, 3 februarie, Nr. 30-39, P.62.
3. 79 HOTĂRÎRE pentru modificarea „ Cu privite la cuantumurile burselor, altor forme de
ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevi ....( Nr. 38.
Chişinău,30 ianuarie 2017) .În: MO al RM. 2017, 3 februarie, Nr. 30-39, p. 62-63.
4. 203 HOTĂRÎRE cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 381 din
13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare (
Nr. 135,Chişinău, 9 martie 2017). În: MO al RM. 2017, 17 martie, Nr. 78-84, P. 134-135.
5. 964 LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative: Sistemul public de pensii
în anul 2017 ( Nr.290.Chişinăz,16 decembrie 2016). În: MO al RM. 2016, 30 decembrie, Nr.
478.490., P. 11 - 16.
6. 217 HOTĂRÎRE privind completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008
cu privire la ajutorul social ( Nr. 153.Chişinău, 15 martie 2017). În: MO al RM. 2017, 17
martie, Nr. 78-84, P.148-149.
7. 218 HOTĂRÎRE cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii
sociale de stat privind sistemul public de pensii ( Nr. 154.Chişinău, 15 martie 2017 ). În: MO
al RM. 2017. 17 martie, Nr.78 - 84, P. 149.
8. 219 HOTĂRÎRE pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1478 din 15
noiembrie 2002 „Cu privire la îndemnizaţiile adresate familiilor cu copii”. În: MO al RM.
2017. 17 martie. Nr. 78-84. P. 150.
9. 266 HOTĂRÎRE pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a
adulţilor ( Nr. 193.Chişinău.24 martie 2017). În: MO al RM. 2017. 31 martie. Nr.92-102. P. 188-192
10. 283. HOTĂRÎRE cu privire la complrtarea Condiţiilor unice de salarizare a personalului din
unităţile bugetare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 privind
spor lunar de la 1 mai 2017 la salariul de funcţie în cuantum de 100 lei. ( Nr.208.Chişinău,4
aprilie 2017). În: MO al RM. 2017. 7 aprilie. Nr. 109-118. P. 128.

11. 330 HOTĂRÎRE cu privire la transferul unei zile de odihnă în luna mai 2017 ( Nr.
252,Chişinău, 26aprilie 2017). În: MO al RM. 2017, 28 aprilie, Nr. 134-143. P. 21-22.
12. 964 LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative: Sistemul public de
pensii în anul 2017 ( Nr.290.Chişinăz,16 decembrie 2016). În: MO al RM. 2016, 30
decembrie, Nr. 478.490., P. 11 - 16.
13. 527 LEGE pentru modificarea şi completarea Codului Muncii al RM (nr. 154/2003 ( Nr.
155.Chişinău, 20 iulie 2017.), În: MO al RM. 2017.18 august. Nr. 301-315. P. 139-140.
14. 541 Lege pentru modificarea Legii nr.355 /2005 cu privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar ( de la 1 septembrie 2017) ( Nr. 192, Chişinău. 21 iulie 2017). În: MO al RM
2017. 18 august.Nr. 301-315. P.178.
15. 732 HOTĂRÎRE cu privire la modul de stabilire şi plată a îndemnizaţiilor adresate
familiilor cu copii ( Nr. 632. Chişinău,14 august 2017). În: MO al RM. 2017. 18 august.
Nr.301/315.P. 233/234.
16. LEGE pentru modificarea ;I completarea Codului Muncii al RM ( Nr.155.Chişinău, 20 iulie
2017). În :MO al RM. 2017. 25 august. Nr. 316-321. P.15-18.
17. HOTĂRÎRE cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi
Cercetării ( Nr. 691. Chişinău,30 august 2017 ). În:MO al RM. 2017.. 13 septembrie. Nr.
322-328. P.64-68.
18. 893 HOTĂRÎRE modificarea Regulamentului… Modul de calcul şi de plată a
îndemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ( Nr.788. Chişinău. 8 octombrie
2017). În:MO al RM 2017. 13 octombrie. Nr.360-363. P.14.
19. 893 HOTĂRÎRE modificarea Regulamentului… Modul de calcul şi de plată a
îndemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ( Nr.788. Chişinău. 8 octombrie
2017). În:MO al RM 2017. 13 octombrie. Nr.360-363. P.14.
20. 624 LEGE pentru modificarea şi completarea CODULUI CU PRIVIRE LA ŞTIINŢĂ ŞI
INOVARE AL RM ( Nr.190.Chişinău, 21 septembrie 2017). În: MO al RM. 2017. 20
octombrie. Nr. 364-370. P.45-54.
21. 956 HOTĂRÎRE cu privire la numirea în funcţie a domnului Igor ŞAROV: în funcţia de
secretar general de stat al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării (Nr.851.Chişinău,25
octombrie 2017). În: MO al RM. 2017. 27 octombrie. Nr.371-382.
22. 1119 HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
unele hotărîri ale Guvernului Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
(Nr.1011.Chişinău, 21 noiembrie 2017). În: MO al RM. 2017. 24 noiembrie. Nr. 411-420.
P.98-104.

 Serviciului Economic Financiar - 7 Acte legislative
1. 484 HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Serviciului Fiscal de Stat ( Nr. 395. Chişinău, 5 iunie 2017 ).
2,. HOTĂRÎRE cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi
Cercetării ( Nr. 691. Chişinău,30 august 2017 ). În: MO al RM. 2017.. 13 septembrie.
Nr. 322-328. P.64-68.

3. 541 LEGE pentru modificarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
( Nr.192. Chişinău. 21 iulie 2017). În: MO al RM. 2017. 18 august. Nr. 301-315. P.178.
4. 732 HOTĂRÎRE cu privire la modul de stabişire şi plată a îndemnizaţiilor adresate famiilor
cu copii ( Nr.632. Cnişinău,14 august 2017). În: MO al RM. 2017.18 august. Nr.301-315.
P.233-234.
5. 893 HOTĂRÎRE modificarea Regulamentului… Modul de calcul şi de plată a
îndemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ( Nr.788. Chişinău. 8 octombrie
2017). În: MO al RM 2017. 13 octombrie. Nr.360-363. P.14.
6. 894 HOTĂRÎRE privind Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare
(Nr.788. Chişinău.9 octombrie 2017.) În: MO al RM. 2017.13 octombrie. Nr. 360-363.
7. 1119 HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
unele hotărîri ale Guvernului Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
( Nr.1011.Chişinău, 21 noiembrie 2017). În: MO al RM. 2017. 24 noiembrie. Nr. 411-420.
P.98-104.

 Sectorului Parteneriate Educaţionale - 1 Act legislativ
1. 40 LEGE pentru completarea legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
( Nr. 300. Chişinău, 22 decembrie 2016). În: MO al RM. 2017, 13 ianuarie, Nr.9 - 18, P. 159.
 Centrului Naţional de Educaţie Rutieră - 4 Acte legislative
1. 266 HOTĂRÎRE pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulţilor
( Nr. 193.Chişinău.24 martie 2017). În: MO al RM. 2017. 31 martie. Nr.92-102. P. 188-192

2. 220 LEGE cu privire la utilizarea unor autovehicule în procesul de instruire (Nr. 61.
Chişinău, 21 aprilie 2017). În: MO al RM. 2017, 28aprilie, Nr. 134-143. P. 10.
3. 363 HOTĂRÎRE pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea
autorităţilor de transporturi rutiere (Nr. 257. Chişinău, 28 aprilie 2017). În: MO al RM.
2017. 12 mai, Nr. 149-154. P. 104-116.
4. 539 HOTĂRÎRE cu privire la modificările şi completările ce se operează în Regulamentul
circulaţiei rutiere ( Nr. 341. Chişinău,26 mai 2017 ). În: MO al RM 2017. 30 iunie. Nr.216228. P. 102-130.

În total: 39 Acte legislative remise în subdiviziuni.
Actele Legislative, se includ în Portofoliul şi Fişierul Actelor Legislative şi se propun
în activitatea de formare profesională şi activitatea de cercetare
V. PROIECT DE CERCETARE:

DOCUMENTAREA PUBLICAŢIILOR PERIODICE ŞI ŞTIINŢIFICE
ÎN VEDEREA SELECTĂRII ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE
publicate de autorii institutului în diverse publicaţii
În contextul acestui Proiect se documentează materialele conferinţelor naţionale şi
internaţionale, publicaţiile periodice ştiinţifice apărute în colecţia de carte a Bibliotecii.
Permanent, despre apariţia articolelor în diverse publicaţii, Biblioteca informează şi
distribuie autorilor articolele publicate în format xerox.
Articolele publicate de către autorii institutului în diverse ediţii periodice, lucrări
ştiinţifice, sunt incluse în Suportul informaţional şi metodologic Articole Ştiinţifice Publicate în

materialele conferinţelor, lucrări şi reviste ştiinţifice de specialitate lansat de Bibliotecă pentru
fiecare autor/ colaborator al catedrei sau sector.
Suportul este propus cadrelor didactice în perioada de formare profesională şi perioada de
recalificare, 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.
De asemenea, Biblioteca a pregătit Suporturi informative care includ informaţii despre
Bacalaureat, Admiterea la Facultate , Olimpiade, Pedagogul Anului etc. etc. Informaţiile incluse
în Suporturile nominalizate, sunt disponibile pentru diferite caregorii de utilizatori.

În total: selectate 290 articole ştiinţifice publicate în diverse surse informative.
VI. CONTRIBUŢIA BIBLIOTECII privind ACREDITAREA
REVISTEI UNIVERS PEDAGOGIC: REVISTĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE, Categoria C.

Pe perioada de Acreditare a revistei Univers Pedagogic, Biblioteca Institutului a realizat
următoarele puncte Conform criteriului 4. Difuzarea în străinătate a revistei (Anexa nr.3
MODUL DE ACORDARE A PUNCTAJULUI), după cum urmează:
a) vânzarea revistei în străinătate pe bază de abonament sau la comandă
Conform acestui punct Biblioteca a realizat abonarea la revista Univers Pedagogic cu
distribuirea peste hotare pentru trimestrul IV la următoarele Instituţii Internaţionale:
1. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
2. Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România
3. Universitatea „ Dunărea de Jos „ Galaţi, România
c) schimb de publicaţii ştiinţifice cu alte reviste din străinătate, editate de centre ştiinţifice
recunoscute
Conform acestui punct Biblioteca a primit de la alte Instituţii Internaţionale, prin Act de
predare-primire al Schimbului de carte, următoarele reviste ştiinţifice
1. Psihopedagogia copilului - Institutul Teologic Adventist com. Cernica, Jud. ILFOV, România
2. Revista de Pedagogie - Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
3.Revista de Psihologie - Biblioteca Academiei Române:
d) Transmiterea revistei la Biblioteci din alte ţări
Conform acestui punct Biblioteca a expediat, prin ACT de transmitere, revista Univers
Pedagogic, 2016, Nr.3, următoarelor Biblioteci de peste hotare:
1. Bibliotecii Naţionale a României, Bucureşti
2. Bibliotecii Centrale Universitare “CAROL I”, Bucureşti
3. Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” Iaşi, România, şi
Univers Pedagogic. 2016. Nr.1,2,3,4
4..Bibliotecii Academiei Române, Bucureşti
Dat fiind faptul că coletele au fost trimise recomandate, Biblioteca a primit răspuns de la
instituţiile nominalizate despre primirea la timp a publicaţiilor.
Realizările criteriului 4 de către Biblioteca institutului privind acreditarea revistei
Univers Pedagogic au fost coordonate cu dna Stela LUCA, şef secţie Redactare şi Editare ,
căreia Biblioteca i-a transmis Pachetul de documente realizate conform criteriului 4.

VII. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN
ACTIVITATEA SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ
POSTĂRI pe pagina BIBLIOTECA, site-ul www.ise.md
Imaginea Bibliotecii este reflectată în informaţiile elaborate privind realizările Priectelor
de activitate şi postarea lor pe pagina BIBLIOTECA .
Biblioteca a elaborat E-Buletine informative privind realizarea Proiectelor de activitate
ale Bibliotecii. Informaţiile elaborate au fost postate pe pagina BIBLIOTECA (site-ul:
www.ise.md) la următoarele DIRECTORII :
 Directoriul POLITICI

 Raport anual
postări :
1. Raportul de activitate al Bibliotecii pentru anul 2016 ( în programul Microsoft Word şi
programul PowerPoint).
2. Raportul de activitate al Bibliotecii pentru luna ianuarie- aprilie 2017 (Miceosoft Word).
3. Raport de activitate al Bibliotecii în trimestrul 1,2017.
4. Raport cu privire la activitatea Bibliotecii în semestru I al anului 2017.
 Directoriul EVENIMENTE

 Expoziţii
postări:
1. Expoziţia virtuală de documente istorice “ Viaţa evreilor înainte de război şi cercetările
privind HOLOCAUSTUL”, consacrată Zilei Internaţionale pentru Comemorarea
Victimelor Holocaustului ( postat 27 ianuarie 2017).
2. Expoziţie de carte ştiinţifică îm cadrul Simpozionului Pedagogic Internaţional
EVALUAREA
CRITERIALĂ
PRIN
DESCRIPTORI:PROVOCĂRI
ŞI
OPORTUNITĂŢI ( postat 13 mai 2017 ).

 Prezentări
postări:
1. Lansarea cărţii ION BOTGROS-puterea de a fi tu însuţi: interferenţe ştiinţifice şi
spirituale ( postat 24.08.2017)

 Directoriul DEZVOLTAREA COLECŢIEI
 Achiziţii
postări:
1. Achiziţie de carte ştiinţifică, mai 2017 (postat 9.06.2017)
2. Planul - cadru 2017-2018. ( postat iulie 2017)

 Donaţii de carte
postări:
1. Donaţia de carte oferită Bibliotecii de către autor “BASARABIA - DESTIN ŞI
PROVOCARE. Vol.I.- Galina MARTEA.
2. Donaţii de carte oferite Bibliotecii ianuarie-februarie 2017 ( postată 23.02.2017)
3. Donaţii de carte oferite Bibliotecii, aprilie-mai 2017.
4. Donaţii de carte oferite Bibliotecii, iulie 2017 ( postat 6.07.2017).

 Abonare
postări:
1. Abonarea Bibliotecii în anul 2017.

 Directoriul LEGISLAŢIE

 Biblioteca
postări:
1. E- Buletin informativ: Acte legislative privind modul de conferire/confirmare a
categoriilor de calificare personalului de specialitate din Biblioteci (postată 24-01.2017).

 Ştiinţă
postări:
1. E- Buletin informativ: Acte legislative cu privire la Ştiinţă şi Inovare (postată 30.01.2017)

 Masterat
postări:
1. E- Buletin informativ: Acte legislative privind Organizarea ciclului II - studii superioare
de master (postată 26.01.2017).

 Doctorat
postări:
1. E- Buletin informativ: Acte legislative privind Organizarea studiilor superioare de
doctorat, ciclul III ( postată 25.01.2017).
2. E- Buletin informativ din 7 februarie 2017 „În atenţia studenţilor din Învăţămîntul
superior - ciclul III (postată 7.02.2017).

 Educaţie
postări :
1. E- Buletin informativ Acte Legislative cu privire la Educaţie ( perioada anilor 2014-2015)
( postată 17.02.2017).


Directoriul FORMARE PROFESIONALĂ
 Participări
postări :
1. Participări la activităţi profesionale şi activităţi ştiinţifice ( postată 6.03.2017).
2. Participări la activităţi profesionale, martie, mai 2017 ( postată 30.04.2017).

În total: 22 materiale informative postate pe pagina BIBLIOTECA.
VIII. ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICO - INFORMAŢIONALE

Expoziţii ştiinţifice
S-a realizat 6 Expoziţii ştiinţifice, inclusiv:
1. Expoziţia virtuală de documente istorice “ Viaţa evreilor înainte de război şi cercetările
privind HOLOCAUSTUL”,consacrată Zilei Internaţionale pentru Comemorarea Victimelor
Holocaustului , consemnată anual la 27 ianuarie (27.01.2017)
Obiectivul: Motivarea generaţiei tinere de către cadrele didactice preuniversitare, de a
învăţa lecţiile HOLOCAUSTULUI pentru prevenirea actelor de genocid.
2. Expoziţia de carte ştiinţifică organizată în cadrul Simpozionului Pedagogic Internaţional
EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI: PROVOCĂRI ŞI
OPORTUNITĂŢI ( Locaţie: IŞE, 13 mai 2017 ),
Obiectivul: Promovarea valorilor educaţionale.Valorificarea tehnologiilor moderne în
învăţămîntul primar.
Expoziţia a inclus şase compartimente, inclusiv:
Compartimentul 1. Contribuţia Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei la promovarea
schimbărilor în învăţămînt.

Compartimentul II. Politici educaţionale
Compartimentul III. Relevanţe metodologice în învăţămîntul primar
Compartimentul IV. Valorificarea tehnologiilor moderne în învăţămîntul primar
Compartimentul V. Asistenţă psihologică a dezvoltării personalităţii în educaţie
Compartimentul VI. Bune practici din activitatea didactică a învăţămîntului primar
La expoziţie au fost expuse 101 de volume, literatură în contextul Evaluării criteriale
prin descriptori. Vizitatorii expoziţiei, în număr de 57 cadre didactice din învăţămîntul
primar, participanţi ai Simpozionului Pedagogic Internaţional, au avut mai multe
oportunităţi de a se informa cu valorile educaţionale din perspectiva evaluării criteriale în
învăţămîntul primar.
3. Expoziţia de carte ştiinţifică PARTENERIAT ÎN EDUCAŢIE organizată în cadrul
Stagiului de formare a cadrelor didactice preuniversitare la LEADERSHIP şi management
educaţional, din Judeţul Vaslui, România,1- 4 iunie 2017.( Locaţie IŞE, 1 iunie 2017/
Obiectivul: Acumularea unor experienţe de învăţare în dezvoltarea copiilor prin relaţia
familie-şcoală.
În cadrul expoziţiei au fost expuse 29 volume în contextul Parteneriat Familie-ŞcoalăSocietate. Expoziţia, vizitată de 25 cadre didactice de la stagiul de formare, le-a deschis
calea de cunoaştere a experienţelor de învăţare în cercetarea pedagogică.
4. Expoziţia LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE ALE INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI organizată la Expoziţia cercetărilor ştiinţifice vernisată în cadrul SESIUNII
A XXI-a a ASAMBLEEI ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI în data de 12
iunie 2017 (Locaţie: AŞM, Sala Azurie, 12 iunie 2017).
Obiectivul: Promovarea valorilor ştiinţifice - rezultatul realizării proiectelor instituţionale.
5. Expoziţie Aniversară PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE realizate în cadrul
ACTIVITĂŢII de CERCETARE a dr.şt. fiz.-mat.ION BOTGROS (75 de ani ),
6. Expoziţia de carte ştiinţifică organizată în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale
EVALUAREA ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL: DEZIDERATE ACTUALE (Locaţie:
IŞE, 9-10 noiembrie 2017 ),
Obiectivul: Abordarea evaluării în procesul de instruire - ca process de măsurare a
rezultatelor învăţării.
Expoziţia a inclus opt compartimente:
Politicile educaţionale - factorul primordial al evaluării procesului
de învăţământ
Compartimentul II.
Contribuţia Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei la dezvoltarea
învăţământului
Compartimentul III. Evaluarea pedagogică în Educaţia Timpurie şi Învăţământul
Primar
Compartimentul IV. Evaluarea rezultatelor şcolare în procesul didactic
Compartimentul V. Evaluarea în procesul de formare profesională
Compartimentul VI. Evaluarea psihologică în Educaţie
Compartimentul VII. Teze de Doctor în Ştiinţe Pedagogice
Teze de Doctor în Psihologie
Compartimentul VIII. Materialele Conferinţelor Ştiinţifice Internaţionale
Compartimentul I.

La expoziţie au fost expuse 123 de volume, literatură ştiinţifică în contextul Evaluării în
sistemul educaţional. Vizitatorii expoziţiei, în număr de 85 cadre didactice şi ştiinţifice din
instituţiile de învăţământ preuniversitare şi universitare, participanţi ai Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale, au beneficiat de informaţii ce ţin de evaluarea sistemului educaţional, valorificand
produsele ştiinţifice ale institutului şi alte surse informative stimulîndu-le iniţiativa, motivaţia şi
plăcerea de a lua decizii concrete în evaluarea efectivă a performanţei elevilor, dar şi a propriei
performanţă.

Lansare de carte
S-a realizat 2 Lansări de carte, inclusiv:
1. Lansarea cărţii “ION BOTGROS - PUTEREA DE A FI TU ÎNSUŢI: Interferenţe ştiinţifice
şi spirituale” consacrată Aniversării a 75 de ani, autor Ludmila Franţuzan ( Locaţie:
Biblioteca IŞE. Sala de lectură, 24 august 2017).
Obiectivul: Informarea participanţilor despre Rezultatele cercetării ştiinţifice şi
ideile aplicate în practica pedagogică a dr. Ion BOTGROS la 75 de ani
Lansarea cărţii “ION BOTGROS - PUTEREA DE A FI TU INSUŢI” a trezit
participanţilor spiritul ştiinţific, determinându-i de a avea un respect pentru rezultatele cercetării
ştiinţifice şi ideile colegului Ion Botgros.
2. Lansarea cărţii “ DICŢIONAR DE TEORIE LITERARĂ” autor Aliona Grati, Nina
Corcinschi ( Locaţie: Biblioteca IŞE. Sala de lectură, 25 octombrie 2017).
Obiectivul: Informarea cadrelor didactice de la disciplina Limba şi Literatura Română,
despre apariţia şi conţinutul Dicţionarului. Descoperirea definiţiilor ale conceptelor
operaţionale şi instrumentelor necesare pentru analiza textului literar.
La acest eveniment bibliografic de excepţie, oferit de autoarea Aliona Grati : apariţia
DICŢIONARULUI DE TEORIE LITERARĂ, participanţii evenimentului au răsfoit
Dicţionarul cu mare admiraţie pentru munca depusă de autoare şi s-au bucurat enorm pentru
imensa cantitate de termeni literari funcţionali şi foarte utili şi a conceptelor definite şi
analizate din perspectiva curriculumului.
Evenimentele organizate au avut menirea să atragă atenţia cadrelor didactice şi ştiinţifice,
masteranzilor şi doctoranzilor asupra importanţei reformelor ce au loc în sistemul de
învăţămănt şi să cunoască valorile educaţionale specifice domeniului pe care îl realizează.
IX. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE EVIDENŢĂ, ÎNDRUMARE ŞI INSTRUIRE
INFORMAŢIONALĂ
Zilnic şi lunar se realizează statistica privind activitatea de comunicare a publicaţiilor şi a
evidenţei vizitatorilor. Aceste activităţi se înregistrează în Registrele de evidenţă a activităţilor
Bibliotecii ( 5 (cinci), registre ), inclusiv:





Sala împrumut pentru Departamentul Perfecţionare şi Departamentul Ştiinţă;
Sala de lectură pentru Departamentul Perfecţionare şi Departamentul Ştiinţă, masteranzi,
doctoranzi, externi;
Formare profesională pentru toate disciplinele;
Studii de recalificare profesională;



Utilizarea computerului pentru toate categoriile de cititori;

Permanent utilizatorii sunt îndrumaţi în utilizarea cataloagelor, fişierelor Tezelor de
Doctor, Tezelor de Master, Autoreferatelor, Actelor legislative, utilizarea computerului etc.
X. ALTE ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE
S-a realizat:
1. Elaborarea Planului de activitate al Bibliotecii pentru anul 2017.
2. Elaborarea Raportului de activitate al Bibliotecii pentru luna ianuarie, februarie, martie,
aprilie, mai, iunie 2017,
3. Elaborarea Raportului pentru trimestrul I, 2017 privind activitatea Bibliotecii
4. Elaborarea Raportului pentru semestru I 2017 privind activitatea Bibliotecii
5. Elaborarea Raportului de activitate al Bibliotecii pentr anul 2017
6. Elaborarea Raportului statistic al activităţii Biblioteci pentru anul 2016 spre prezentare
Bibliotecii Centrale, USM
7. Elaborarea şi eliberarea certificatului doctorandului ABABII OLEG, ce certifică depunerea
Tezei de Doctor în ştiinţe pedagogice în colecţia Bibliotecii .
8. Elaborarea şi taparea inscripţiilor: pentru divizarea fondului de monografii ale autorilor
institutului.
9. Elaborarea şi taparea inscripţiilor pentru diviziunile expoziţiilor ştiinţifice
10. Elaborarea Programelor pentru realizarea activităţilor culturale
11. Elaborarea materialelor informative pentru pagina BIBLIOTECA, site-ul www.ise.md
12. Evidenţa (zilnică, lunară) a vizitelor şi a literaturii împrumutate utilizatorilor.
13. Elaborarea FIŞA POSTULUI.
14. Ridicarea Facturii de la campania „Deleu&Delev”, Agenţia Achiziţii Publice, Poşta
Moldovei.
15. Catalogare, indexare, clasificare a publicaţiilor apărute în colecţia de carte a Bibliotecii.
16. Taparea actelor la literatura donată bibliotecii /MicrosoftWord
17. Taparea materialelor ce ţin de Proiectele de activitate ale Bibliotecii / MicrosoftWord.
18. Redactarea materialelor tapate în MicrosoftWord.
19. Elaborarea Listei Lucrărilor ştiinţifice pentru prezentare la expoziţia dîn cadrul Sesiunii a
XXI -a a Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru data de 12 iunie 2017.
20. Pregătirea literaturii donate spre scanare pentru a o posta pe pagina Biblioteca
21. Realizarea XEROX la materialele ce ţin de activitatea Bibliotecii .

XI. ACTIVITATEA BIBLIOTECII ÎN COOPERARE
CU SERVICIUL ECONOMIC FINANCIAR
S-a realizat:
1. Verificarea documentală a colecţiei de carte a Bibliotecii cu serviciul Economic Financiar al
institutului
2. Calcularea de către Bibliotecă a VALORII FONDULUI PUBLICAŢIILOR PERIODICE pe
perioada anilor 2004-2017. Prezentarea informaţiei, în format electronic şi format hârtie,
serviciului Economic Financiar (1 iulie 2017).
XII. ATESTAREA PERSONALULUI DE SPECIALITATE AL BIBLIOTECII IŞE
Conform ORDINULUI cu privire la aprobarea REGULAMENTULUI privind modul de
conferire/confirmare a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci, ( Nr.
17.Chişinău, 5 februarie 2015)

şefa Biblioteci, Globa Elizaveta a depus PORTOFOLIUL de ATESTARE pentru
confirmarea categoriei de calificare întâi la Comisia Republicană de Atestare a Ministerului
Culturii al RM.
Prin Ordinul nr. 185 din 23 iunie 2017 al Ministerului Culturii al RM dnei Globa i s-a
confirmat categoria de calificare întâi (Certificat Seria CC Nr. 001700, Nr. 185 din 23 iunie
2017).
XIII. ABONAREA PUBLICAŢIILOR PERIODICE DE SPECIALITATE
SEMESTRU II , 2017
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, 2017. S-a încheiat Contractul privind achiziţionarea bunurilor
/lucrărilor/ 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 Economic.Financiar al institutului spre virarea mijloacelor financiare
privind abonarea.
ABONAREA 2018
Biblioteca a perfectat abonarea la ediţiile periodice ştiinţifice pentru

anul 2018 conform CATALOGULUI ZIARELOR ŞI REVISTELOR:
1. REPUBLICA MOLDOVA
FEDERAŢIA RUSĂ
Indexul
PM 67781
PM 21280

Denumirea publicaţiei
Literatura şi Arta
Făclia

Apariţia

Luni

1 pe săpt.
48 pe an

12
12

Preţul
abonament, Lei
183,96
540,00

PM
21592/24
PM 77084

Timpul

49 pe an

12

396,00

Contabilitate şi Audit

1 pe lună

12

1980,00

PM 31885
PM 32009

Кадры и заработн.плата
Psihologie revista
ştiinţifico-pracică
Didactica PRO
Monitorul Oficial al R.M.

1 pe lună
1 la 6 luni

12
12

1164,00
80,00

1 la 2 luni
52 pe an

12
12

234,60
3300,00

82950

Вопросы образования

1 la 3 luni

6

521,70

70131

Вопросы психологии

1 la 2 luni

6

975,60

70255
87887
70926

Дефектология
1 la 2 luni
Инновации в образовании 1 pe lună
Педагогика
5 sem.

6
6
6

2862,21
1025,16
1906.50

20015

Человек и образование

6

472,40

PM 31546
PM 21128

1 la 3 luni

Valoare totală : 15 642,13 lei
( cincisprezece mii şasesute patruzeci doi lei 13 bani )

2.. AGENŢIA ACHIZIŢII PUBLICE
ABONARE în versiunea electronică 2018
1. Buletinul Achiziţiilor Publice pentru 12 luni

Costul: 675,60 lei

XIV. SERVICII DE POŞTĂ ELECTRONICĂ ( e-mail)
Biblioteca a realizat 20 servicii de Poştă electronică
1. Transmiterea Planului de activitate al Bibliotecii pentru anul 2017 , la cererea secretarului
ştiinţific, dr.Paladi O. , e-mail: paladi.oxana@mail.ru (12.01.2017) .
2. Transmiterea Raportului de activitate al Bibliotecii pe anul 2016, la cererea directorului
adjunct Perfecţionare, dr. Vicol N., e-mail: iseneluvicol@gmail.com ( 31.01.2017).
3. Transmiterea informaţiilor privind realizarea proiectelor de Bibliotecă pentru postare pe
pagina BIBLIOTECA, injinerului programator - coordonator, dl Boian Ruslan,
e-mail: ruslanboian@gmail.com (24- 31.01.2017).
4. Transmiterea Raportului de activitate al Bibliotecii pentru luna ianuarie 2017:
 spre postare pe pagina BIBLIOTECA, la e-mail: ruslanboian@gmail.com (6.02.2017).
 spre informare, la e-mail: raport.ise@gmail.com (6.02.2017)
5. Transmiterea Raportului de activitate al Bibliotecii pentru luna februarie 2017:
 spre postare pe pagina BIBLIOTECA, la e-mail: ruslanboian@gmail.com (1.03.2017).
 spre postare la e-mail: raport.ise@gmail.com (1.03.2017).
6. Transmiterea informaţiei pentru postare pe pagina BIBLIOTECA:ruslanboian@gmail.com
(3.02, 7.02, 17.02, 23.02 2017 ).

7. Descărcarea informaţiei (program, invitaţie) ataşată de DIB ULIM cu privire la Sympozionul
din 24 februarie 2017.
8. Ataşarea informaţiei pentru postare pe pagina Biblioteca: ruslanboian@gmail.com (6.03, 30.04,
13.05, 9.06 2017 ).

9. Ataşarea Fişei postului: iseneluvicol@gmail.com
10. Ataşarea Listei Lucrărilor ştiinţifice pentru prezentare la expoziţia din cadrul
Sesiunii
XXI -a a Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei:
paladi.oxana@mail.ru
11. Transmiterea mesajului Bibliotecii Academiei Române privind încheierea Acordului
Internaţional Schimb de carte biblacad@biblacad.ro
12. Transmiterea Mesajului de comunicare privind Mesajul trimis Bibliotecii Academiei
Române cu privire la Încheierea Acordului… stelaluca10gmail.com
13. Descărcări privind informaţia despre acorduri- Biblioteci trimisă de către Biblioteca
Ştiinţifică a UPS Ion Creangă
14. Descărcări privind invitaţia şi programul Conferinţei Internaţionale Anul Bibliologic 2016,
informaţie trimisă de către Biblioteca Naţională a RM
15. Descărcări privind CATALOGUL ABONARE Semestru II. Informaţie trimisă de Direcţia
Poşta Moldovei . e-mail: taisia.rudeanu@posta.md
16. Descărcări privind informaţia despre organizarea expoziţiei în cadrul Sesiunii a XXIa ASAMBLEEI Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 12 martie 2017. e-mail:
paladi.oxana@mail.ru.
17. Descărcări privind Ziua Bibliotecarului ( 3 mai 2017 )
18. Descărcări Agenda CSD din 29 iunie 2017. e-mail: paladi.oxana@mail.ru.
19. Descărcat Contrafactura Grati din 27 septembrie 3017
20. Descărcări Nocturna Bibliotecilor: Program din 29 septembrie 2017.
e-mail: arion_liuba@mail.ru

XV. ACTIVITATE OBŞTEASCĂ CE ŢINE DE SINDICAT
1. Elaborarea Raportului Comisiei de Cenzori privind controlul activităţii EconomicoFinanciare a Comitetului Sindical al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei pe anul 2016,
perioada 1 ianuarie - 31 decembrie (perioada de revizie 12.01 - 20.01 2017 ).
2. Elaborarea Actului de revizie a Comisiei de Cenzori privind controlul activităţii EconomicoFinanciare a Comitetului Sindical al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei pe anul 2016,
perioada 1 ianuarie - 31 decembrie ( perioada de revizie 12.01 - 20.01.2017).
.
XVI. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
În total: 22 PARTICIPĂRI
1. Participare în şedinţa SŞP ad-hoc din cadrul IŞE la examinarea tezei de doctor habilitat în
ştiinţe pedagogice a dlui Adrian GHOCOV, dr. în şt. ped . cu tema “CADRUL
CONCEPTUAL AL RETELLIZĂRII ÎN METODOLOGIA PROTEXTULUI” / 9
februarie 2017, participant E.Globa.
2. Lansare de carte “ MERSUL PE APĂ” autor Aurelian SILVESTRU, /15 februarie 2017,
locaţie: Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu , participant E.Globa
3. SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA , ediţia a 9-a ( cu participare
internaţională) “BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: LABORATOR UPD@TE v 3..0”
/organizat şi desfăşurat de DIB ULIM, 24 februarie 2017, participant E.Globa.
4. Şedinţa Dezbateri publice pe marginea Proiectului Cadrului de referinţă a Curriculumului
Naţional, şedinţă organizată de Ministerul Educaţiei al RM, /Locaţie: IŞE, 16.03.2017,
participant E.Globa
5. Conferinţa Internaţională Sistemul Naţional de Biblioteci: Strategii Naţionale şi
Instituţionale sau Anul Bibliologic 2016 - Anul Strategiilor, conferinţă organizată de
Biblioteca Naţională a RM / Locaţie: Biblioteca Naţională a RM, 29 .03.2017, participant
E.Globa.
6. Participare în şedinţa Comisiei Republicane de Atestare a Specialiştilor din Biblioteci a
Ministerului Culturii al RM pentru susţinerea Raportului de autoevaluare şi a
Interviului de Performanţă privind confirmarea categoriei de calificare întâi / Locaţie:
Ministerul Culturii al RM, 10 mai 2017, a susţinut E.Globa

7. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia XXI, 2017 /Organizat de
Biblioteca Naţională pentru Copii Ion Creanga/ Locaţie:Moldexpo. 11.05. 2017, participant
L. .Armaşu
8. Participare în cadrul evenimentul ZIUA BIBLIOTECARULUI organizat de ABRM
/Locaţie: Casa Guvernului, 3 mai 2017, participanţi E.Globa, L. Armaşu
9.

Simpozionul Pedagogic Internaţional EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN
DESCRIPTORI:PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI. Simpozion organizat de Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei / Locaţie: IŞE, 13 mai 2017, participant E.Globa

10. Participare în şedinţa CŞS din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă din
Chişinău la Susţinerea Tezei de Doctor habilitat în ştiinţe pedagogice a dlui dr.în ped.,
conf. univ. Adrian GHICOV “CADRUL CONCEPTUAL AL RETELLIZĂRII ÎN
METODOLOGIA PROTEXTULUI “ / Locaţie: UPS Ion Creangă. 19 mai 2017. participant
E. Globa

11.Participare la Lansarea cărţii INTEROGAŢII PEDAGOGICE/coord.:Tatiana Callo, autori:
V.Ţvircun, L.Pogolşa. Vl.Guţu [et al.] /Locaţie: AŞM, 15 iunie 2017, participant E.Globa.
12. Reuniune metodică Republicană la „Educaţia Tehnologică şi Educaţia Plastică” pentru
responsabilii din cadrul OLSDI „Implementarea curriculumului centrat pe competenţe:
Aplicarea unui sistem de transferuri ( intra-inter; transdisciplinar, clasă - extraşcolar”
/coord.: Ministerul Educa’iei al RM / Locaţie: IŞE, str.Doina 104, 27 iunie 2017,
participant E.Globa.
13. Participare la Lansarea cărţii „ BĂRBAŢII DIN VIAŢA MEA” autor Ninela Caranfil
/Locaţie: BP B.P.Haşdeu, 21 septembrie 2017, participant E.Globa.
14. Participare în cadrul deschiderii evenimentului „NOCTURNA BIBLIOTECILOR 2017”
organizat de Biblioteca Naţională a RM / Locaţie: Biblioteca Naţională a RM. 29 septembrie
2017, participanţi: E.Globa, L. Armaşu.
15. Participare în cadrul Nocturna Bibliotecilor 2017 la evenimentul de prezentare a cărţii
CUVINTE ŞI LINK-URI” autor Elena Ungureanu / Locaţie: BNRM. Centrul Naţional de
Statistică.Cercetare şi Dezvoltare în Biblioteconomie, sediul II, etagul 2,bir.19, 29 septembrie
2017, participanţi: E.Globa, L.Armaşu
16.Participare în cadrul ”NOCTURNA BIBLIOTECILOR 2017 “ la TURUL GHIDAT
PENTRU BIBLIOTECĂ ( redescoperirea colecţiilor bibliotecii) / Locaţie: Holul BHRM,
sediul central, 29 septembrie 2017, participanţi: E. Globa, L. Armaşu.
17. Participare la WORKSHOP-UL “COMPETIŢIA DINTRE TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE:
DIB ULIM 25 DE ANI DE ACTIVITATE ( cu participare internaţională ) / Locaţie: DIB
ULIM, 17 octombrie 2017, participanţi: E.Globa.
18. Participare la ATELIERUL DIDACTIC NAŢIONAL, cu genericul “ ANALIZA
TEXTULUI LITERAR”/ Locaţie: IŞE, participanţi: E.Globa, L.Armaşu.
19. Participare la evenimentul festiv NOTELE…MUZICALE DE TOAMNĂ în compania
discipolilor profesorilor de la cursurile dr formare continuă / Locaţie: IŞE, Sala de festivităţi,
2 noiembrie 2017, participanţi: E.Globa, L. Armaşu.
20. Participare la lucrările Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “ EVALUAREA ÎN
SISTEMUL EDUCAŢIONAL: DEZIDERATE ACTUALE / Locaţie: IŞE, 9-10 noiembrie
2017, participanţi: E.Globa, L. Armaşu.
21. Participare la Masă rotundă “EVALUAREA COMPETENŢEI DE COMUNICARE A
ELEVILOR. ABORDARE TRANSDISCIPLINARĂ” din cadrul SECŢIUNII a III- a
Evaluarea rezultatelor şcolare din perspectiva formării competenţelor a Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale “EVALUAREA ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL:
DEZIDERATE ACTUALE / Locaţie: IŞE, Sala 312. 9 noiembrie 2017, participanţi:
E.Globa
22. Seminar metodologic pentru colaboratorii institutului „Exemple de bune practici de
implementare a TIC în COREEA DE SUD, susţinut de PISĂU Aurelia, lector superior TIC /
Locaţie: IŞE, Sala 219, 30 noiembrie 2017, participanţi:E.Globa.

Nr
d/o
1.

2.

3.

Nr
d/o
1.

2.

XVII. ARTICOLE PUBLICATE
DE CĂTRE ANGAGAŢII BIBLIOTECII
ÎN ZIARUL UNIVERS PEDAGOGIC pro
Denumirea articolului
Autorul

Locul articolului
publicat
Carte - eveniment la ceas aniversar: ION
GLOBA E.
Univers Pedagogic
BOTGROS - PUTEREA DE A FI TU
PRO. 2017, 21
ÎNSUŢI. Interferenţe ştiinţifice şi spirituale
septembrie,
Nr.32(586). P.3.
ISSN 1857-3282.
Mesaj de felicitare pentru colectivul
GLOBA E.
Univers Pedagogic
Departamentului Informaţional
PRO. 2017, 19
Biblioteconomic al Universităţii Libere
octombrie,
Internaţionale din Moldova
Nr.36(590). P.3.
ISSN 1857-3282
Vocaţia de OM şi vocaţia de profesionist a
GLOBA E.
Univers Pedagogic
scriitorului DUMITRU PĂSAT, în plină
PRO. 2017, 14
dăruire
decembrie,
Nr.44(598). P.8.
ISSN 1857-3282
XVIII. OPINIILE AUTORILOR reflectate în PRESĂ
privind EVENIMENTELE REALIZATE DE/ÎN BIBLIOTECA INSTITUTULUI
Denumirea articolului

Autorul

Lansare de carte Ion Botgros- puterea de a
fi tu însuţi

Vlad Ciobanu

Dicţionarul de istorie literară, lucrare mult
aşteptată

Cor. UPP

Locul articolului
publicat
Univers Pedagogic
PRO. 2017, 31
august, Nr.29(583).
P.3.
ISSN 1857-3282
Univers Pedagogic
PRO. 2017, 2
noiembrie ,
Nr.38(592). P.2.
ISSN 1857-3282

XIX. CONCLUZII
Proiectele de activitate realizate de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei s-au
actualizat în permanenţă şi au avut ca scop îmbunătăţirea continuă a performanţelor şi
consolidarea capacităţilor profesionale ale angajaţilor Bibliotecii, precum şi menţinerea unui
cadru organizatoric adecvat, capabil să asigure realizarea politicilor şi obiectivelor în
domeniul asigurării calităţii asistenţei informaţionale.
Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei va continua buna colaborare cu
comunitatea ştiinţifică şi didactică a institutului privind realizarea activităţilor propuse pentru a
îmbunătăţi permanent imaginea Bibliotecii.
Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei luând în considerare cerinţele
utilizatorilor va propune diverse oportunităţi în dezvoltarea competenţelor de căutare a
informaţiei.
Şef Bibliotecă
1 decembrie 2017

GLOBA

Elizaveta

Anexă
la Raportul de activitate al Bibliotecii
pentru anul 2017

Idei pentru calitate
încât Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei să fie parte din stilul de
viaţă modernă în cunoaşterea informaţiei de calitate la nivel instituţional,
naţional
Biblioteca propune următoarele :

1. Proiect cultural - educaţional Deschide o Lume a Cunoaşterii
Proiectul va fi desfăşurat pe perioada cursurilor cu participarea cadrelor didactice de la
stagiul de formare profesională, inclusiv personalul didactic şi ştiinţific al institutului .
Va fi o sursă de cunoaştere ce promovează descoperirea de noi informaţii în care cadrele
didactice se pot implica, vor putea împărtăşi idei şi experienţe, vor putea fi inspiraţi de
diversitatea activităţilor realizate de Bibliotecă, vor lua cunoştinţă de publicaţiile ştiinţifice
actuale ale institutului , despre achiziţiile de carte la disciplinele şcolare şi vor afla mai multe
despre apariţiile editoriale la Ştiinţele Educaţiei.
În cadrul Proiectului va avea loc întâlniri cu scriitorii autohtoni, alte personalităţi.
.

2. Masă rotundă Resurse Educaţionale Deschise în Moldova
Biblioteca Electronică: colecţie digitală de reviste
pentru Ştiinţele educaţiei
. În cadrul Mesei rotunde se va invita reprezentanţii Institutului de Dezvoltare a Societăţii
Informaţionale care va aborda unele aspecte în utilizarea tehnologiilor societăţii informaţionale,
în vederea creşterii şi punerii în valoare a potenţialului ştiinţific şi tehnologic al Republicii
Moldova
De asemenea, vor fi abordate programele de digitizare existente la nivel naţional, mondial,
instrumentele de digitizare şi modalităţile Comunicării ştiinţifice în contextul Accesului Deschis
la informaţie (open source, comercial) la citarea revistelor ştiinţifice în varianta electronică, etc.
.Participanţi la Masa rotundă: va fi invitat personalul didactic şi ştiinţific al institutului.
Prin desfăşurarea acestor evenimente Biblioteca va veni mult mai aproape de cadrele didactice
şi ştiinţifice, va demonstra că întotdeauna există un răspuns la nevoile utilizatorilor şi că
instituţia cărţii influenţează calitativ şi cantitativ comunitatea didactică şi ştiinţifică din
învăţămînt

Şef Bibliotecă
12.12.2017

Elizaveta GLOBA

