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Nr.d/r
1.

1.

2.

3.

4.

5.

Activităţi realizate
În perioada lunii iunie 2018 Colecţia de carte a Bibliotecii s-a îmbogăţit cu:
Nu sunt
- 1 volum „Curriculum pentru programe de formare continuă în domeniul
educaţiei incluzive a cadrelor didactice din învăţământul superior” donaţie
oferită de LUMOS Moldova;
-11 publicaţii periodice primite prin abonament
Biblioteca a fost vizitată de:
- 142 utilizatori
cărora li s-a împrumutat
- 352 volume
S-a realizat:
 Prelucrarea bibliografică la 12 volume primite în colecţia de carte.
Exec. E. GLOBA
L. ARMAŞU
În vederea acordării eficiente a asistenţei informaţionale comunităţii
ştiinţifico-didactice, Biblioteca a modificat şi a încheiat
ACORDUL DE COLABORARE SCHIMB DE PUBLICAŢII cu
- Biblioteca Ştiinţifică a UPS Ion Creangă din Chişinău,
prin intermediul căreia se va oferi Schimbul reciproc de publicaţii editate în
cadrul instituţiilor.
Exec. E. GLOBA
Elaborarea şi eliberarea a 2 certificate, doctorandelor CAZACU DANIELA,
CORCEVOI Maria, ce certifică depunerea Tezelor de Doctor în psihologie în
colecţia Bibliotecii.
.
Exec. E. GLOBA
Biblioteca a realizat abonarea la revista Univers Pedagogic, cu distribuirea peste
hotare, privind Acreditarea revistei, la următoarele Instituţii Internaţionale:
1. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România

Probleme spre soluţionare

6.

7.

8.

9.

2. Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România
3. Universitatea „ Dunărea de Jos „ Galaţi, România
.
Exec. E. GLOBA
Biblioteca în coordonare cu Secţia Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul a
verificat Nomenclatorul tipurilor de Documente pentru Arhivă privind
Biblioteca şi a propus de a introduce denumirea unui tip nou de document
Registrul certificatelor eliberate autorilor Tezelor de Doctor privind
depunerea lor în colecţia Bibliotecii.
Exec. E. GLOBA
În cadrul Proiectului de cercetare
DOCUMENTAREA MONITORULUI OFICIAL al RM
s-a documentat 5 reviste primite în luna iunie:
1. MO al RM. 2018, 1 iunie, Nr.176-180, Nr. 181..
2. MO al RM. 2018. 5 iunie. Nr. 182.
3. MO al RM. 2018. 8 iunie. Nr. 183 - 194.
4. MO al RM. 2018. 15 iunie. Nr. 195 - 209
5. MO al RM. 2018. 22 iunie. Nr. 210 - 223.
În urma cercetării s-a selectat 21 Acte legislative ce prezintă interes pentru
cadrele didactice din învăţământ,, Actele legislative au fost introduseîn Fişierul
Actelor Legislative după care,
s-a remis:
 Direcţiei institutului
1. 550 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a programelor de postdoctorat ( Nr.499, Chişinău, 29 mai 2018).
În: MO al RM. 2018, 1 iunie 2018, Nr.176-180. P. 89-91.
Exec. E. GLOBA
În cadrul Proiectului de cercetare
DOCUMENTAREA PUBLICAŢIILOR PERIODICE
S-a documentat 4 publicaţii periodice, selectate 13 articole ştiinţifice
după care:
a) s-a completat Suportul informaţional şi metodologic
b) s-a introdus, în fişierul electronic articolele ştiinţifice

Exec. E.GLOBA, L.ARMAŞU
S-a realizat 3 Note informative, oferind informaţii concrete

10.

 la solicitarea Secţiei Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul
1. Notă informativă. Despre Indicatorii de păstrare a
Documentelor în Arhiva de Stat
 La solicitarea doctorandei Calugher, Universitatea de Stat
„ALECU.RUSSO” din Bălţi
1. Notă informativă (telefonică). Sursa în care este publicat articolul
Unele aspecte ale problemei integrării conţinuturilor în şcoala primară,
autor St.Cemortan
2. Notă informativă ( telefonică ): Numărul.de pagini a Curriculumului
Psihopedagogic Universitar: principii şi criterii de integrare, 2002, autor E.
Pregher, pentru a fi introdise în bibliografia TD.
Exec. E. GLOBA
Asistenţă informaţională acordată:
 Cadrelor didactice în perioada stagiilor de formare profesională
S-a realizat
5 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către cadrele
didactice de la diferite discipline:
 Psihologia vârstelor
 Evaluarea competenţelor
 Standarde de eficienţă a învăţării
 Metodica Artei Plastice
 Materiale informative la limbi străine
Asistenţă informaţională acordată:
 Cadrelor didactice de la studiile de recalificare profesională
S-a realizat
7 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate :
 Metodologia scrisului
 Didactica textului liric
 Tulburări de limbaj la preşcolari
 Proza în epoca globalizării
 Abordarea constructivistă la lecţia de istorie




Le role de la lecture dans apprentissage francais
Formarea orientărilor axiologice la copii de vârstă preşcolară ( 5-6 ani )

Asistenţă informaţională acordată:
 Studiilor superioare, ciclul II, MASTER
S-a realizat
13 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
masteranzi:
 Managementul educaţional
 Tehnologia dezvoltării culturii emotive
 Tehnici didactice în dezvoltarea limbagului şi comunicării
 Educaţia intelectuală la preşcolari. Jocul popular
 Metodologia artei plastice
 Valenţele jocului popular
 Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la istorie
 Valorificarea formativă a textelor în literatura comparată
 Implementarea instrumentelor digitale în procesul de predare-învăţareevaluare a limbii engleze
 Valoarea formativă a textelor literare
 Curent literar
 Simbolismul în poezia românească
 Literatura şi artele plastice - abordare interdisciplinară
În total: Realizate 25 colecţii de resurse informaţionale la subiectele
solicitate de către diferite categorii de utilizatori
Exec. E. GLOBA
L. ARMAŞU

Oră informativă realizată la Biblioteca IŞE „ Impactul resurselor
documentare şi informaţionale asupra calităţii managementului evaluării
rezultatelor şcolare” cu participarea cadrelor didactice de la studiile de
recalificare profesională, însoţite de lectorul universitar CALEACHINA Olga,
catedra Limbă şi Comunicare.
Ora informativă a avut semnificaţii multiple, menită să consolideze şi să
înregistreze şansele cărţii ştiinţifice şi didactice într-o competiţie a valorilor.
Prezentarea lucrărilor ştiinţifice ale autorilor institutului, realizate în cadrul
proiectelor instituţionale naţionale, i-a interesat pe cadrele didactice, prezenţi la
eveniment, având un impact pozitiv asupra calităţii, eficienţei şi valorii produselor
ştiinţifice, considerând un mare succes în activitatea ştiinţifică şi de formare
profesională a institutului.
Exec. E. GLOBA
13.

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.
Exec. E. GLOBA

14.

Participări profesionale:
1. Seminar metodologic republican „ La Şcoală, Fără Note”, realizat în
contextual Modulului tematic “ Şcoala Părinţilor”, 9 iunie 2018 /Locaţie:
IŞE. Participanţi: E.Globa.
2. Conferinţa cu genericul “ Japonia: Biblioteci şi Bibliotecari. Experienţe de
interes pentru Republica Moldova”, susţinută de dr. Hermina
Anghelescu, prof. la Facultatea de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării,
Wayne State University, Detroit. Michigan, SUA, organizată de Biblioteca
Naţională a RM, 19 iunie 2018, participanti: E.Globa.
3. Expoziţie – eveniment “ Japonia – ţară a culturii şi civilizaţiei în culorile
primăverii/ Organizatori: Ambasada Japoniei în RM, Ministerul Educaţiei,
Culturii şi Cercetării al RM, Biblioteca Naţională a RM. Locaţie: Blocul I,
spaţiul expoziţional al Bibliotecii Naţionale a RM, 19 iunie 2018,
participanţi: E. Globa.

Elaborarea:
1. Raportului de activitate al Bibliotecii pentru luna iunie 2018,
2 Raportului de activitate al Bibliotecii pentru semestru I 2018 (format WORD,
P
POWERPOINT).
Exec. E. GLOBA

PROPUNERI
Nr.d/r
1.

Nu sunt

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Şef Bibliotecă
Bibliotecar
25.06.2018.

GLOBA Elizaveta
ARMAŞU Luminiţa

