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În primul semestru al anului 2016 Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a activat în
conformitate cu următoarele obiective stabilite în Planul de activitate al Bibliotecii:





Organizarea şi gestionarea colecţiei de carte;
Promovarea valorilor educaţionale şi extinderea accesului la informaţie ;
Acordarea asistenţei informaţionale necesare asigurării calitative a activităţii de
formare profesională şi a activităţii de cercetare;
Reflectarea informaţiei pe pagina www.ise.md privind serviciile prestate de către
bibliotecă.

I. DEZVOLTAREA RESURSELOR DOCUMENTARE ŞI INFORMAŢIONALE
În semestru I al anului 2016 colecţia de carte a Bibliotecii a cunoscut o creştere cu 359
de volume. Un aport în completarea colecţiei de carte l-a acordat Direcţia Institutului de Ştiinţe
ale Educaţiei, Ministerul Educaţiei al RM, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Casa
Corpului Didactic „Spiru Haret”, Iaşi (România), Institutul Teologic Adventist, com Cernica,
jud. ILFOV ( România ), autorii institutului şi autori din alte instituţii de învăţămînt superior.
Colecţia de carte a Bibliotecii constituie

62.226 de volume

Vizite în bibliotecă
Documente împrumutate

1.141
1.314

utilizatori
de volume

Utilizarea computerului
inclusiv:
 Internet
 Microsoft Word
 Trecerea informaţiei pe STIC

63

utilizatori

32
27
4

utilizatori
utilizatori
utilizatori

II. ASIGURAREA INFORMAŢIONALĂ A ACTIVITĂŢII
PROFESIONALĂ ŞI A ACTIVITĂŢII DE CERCETARE

DE

FORMARE

Biblioteca institutului spijină activitatea de formare profesională şi activitatea de cercetare prin
acordarea asistenţei informaţionale:
 Corpului didactic şi ştiinţific al institutului în realizarea Proiectelor didactice
şi Proiectelor de cercetare
 cadrelor didactice în perioada stajiilor de formare profesională,
 cadrelor didactice de la studiile de recalificare profesională
 masteranzilor
 doctoranzilor

În semestu I, Biblioteca a acordat asistenţă informaţională prin realizarea

a) Ggrupajelor informative
inclusiv:
 PROIECTELOR DE CERCETARE :
1. 15.817.06.15A Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limbă română din
perspectiva educaţiei europene pentru limbi




subiecte solicitate - 3
Limbă şi comunicare
Comunicare ca relaţie interactivă
Tehnologia instruirii

realizate - 3 grupaje informative

2. 15.817.06.16A Asigurarea ştiinţifică a calităţii, eficienţei şi relevanţei procesului
educaţional în învăţămîntul secundar general.
subiecte solicitate - 8









realizate - 8 grupaje informative

Suport pentru curriculum opţional
Referinţe pentru clasa a 6-a despre Al.R.Beleaev
Standarde de eficienţă a învăţării
Managementul calităţii pentru învăţământul preuniversitar
Calitatea procesului educaţional
Strategii didactice
Strategii de instruire
Învăţarea integrată

3. 15.817.06.18A Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a calităţii şi
eficienţei procesului de educaţie timpurie.
subiecte solicitate - 8
realizate - 8 grupaje informative
 Educaţie timpurie: politici educaţionale
 Tehnologii educaţionale
 Atitudini în învăţare, capacităţi de învăţare
 Dezvoltarea limbajului la vârsta preşcolară
 Cadrul de referinţă al curriculumului pentru educaţia timpurie
 Socializarea copiilor de vârsta timpurie
 Dezvoltarea abilităţilor de viaţă în cadrul instituţiilor preşcolare
 Informaţie despre activitatea ştiinţifică a prof. univ. dr. hab., Stela Cemortan.
În total: 3 (trei) Proiecte de cercetare, 19 subiecte solicitate, 19 grupaje
informative realizate.

 DIRECŢIEI INSTITUTULUI
subiecte solicitate - 1


Concepţia Limbii şi literaturii române

realizate - 1 (unu ) grupaj informativ

 CATEDREI PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
subiecte solicitate - 1


realizate - 1 (unu ) grupaj informativ

Comunicarea interculturală pentru elaborarea programei analitice la masterat

 CENTRULUI NAŢIONAL DE EDUCAŢIE RUTIERĂ
subiecte solicitate - 3




realizate - 3 (trei ) grupaje informative

Conceptualizarea sistemului naţional de pregătire a conducătorilor de autovehicule
Recalificare psihopedagogică pentru cadrele didactice din sistemul auto
Informaţie pentru Elaborarea programei de recalificare psihopedagogică a inginerilor din şcolile
AUTO.

De asemenea, Biblioteca a acordat asistenţă informaţională

b) Activităţii de formare şi activităţii de recalificare profesională
inclusiv:

1. Cadrelor didactice în perioada de formare profesională
Subiecte solicitate la diferite discipline - 36
Realizate - 36 grupaje informative
 Inele integre. Corpuri
 Strategii de orientare profesională la elevii claselor gimnaziale
 Evaluarea implementării curricula şcolar
 Problematizarea în didactica limbii franceze în liceele din R.M.
 Universitatea Europeană. Organizarea eficientă a comunicării de afaceri
 Foametea şi deportările staliniste
 Organizarea procesului educaţional
 Metodologia didacticii interactive
 Strategii interactive
 Colaborarea interdisciplinară: matematică, fizică, biologie
 Evaluarea rezultatelor şcolare
 Metode de activitate la Educaţia fizică în cl.primare
 Managementul educaţional
 Psihopedagogia Educaţiei incluzive
 Proiectarea didactică
 Elaborarea Proiectului didactic
 Formarea competenţelor prin metoda proiectului
 Politici educaţionale incluzive
 Jocuri creative
 Cerinţele curriculumului la Educaţia Preşcolară












Pedagogia managementului la dirigenţie
Proiect managerial pentru instituţia preşcolară
Metode de învăţămînt la disciplina Educaţia Tehnologică
Strategii didactice interactive. Învăţ să fiu.
Avansarea competenţelor profesionale ale profesorilor din perspectiva didacticii.
Psihopedagogia centrată pe cel ce învaţă
Problemare de matematică
Curriculum pentru studiere şi cercetare la Educaţia Preşcolară
Modalităţi de valorificare a parteneriatului grădiniţă-familie-comunitate
Studierea standardelor educaţionale
Logaritmii



Standardele de învăţare şi dezvoltare








Material didactic la matematică pentru clasa a 12-a
Competenţe transversale
Material didactic la Didactica istoriei.
Modalitate de socializare a preşcolarului
Proiectarea pe unităţi de învăţare
Arta plastică: instrumente de lucru

2. Cadrelor didactice în perioada studiilor de recalificare
profesională
Subiecte solicitate la diferite discipline - 31
Realizate - 31 grupaje informative






















Creativitate. Formarea cadrelor didactice şi a Psihologului şcolar
Dezvoltarea competenţei de comunicare
Informaţie în perfectarea Tezei de recalificare
Elaborarea proiectului didactic
Rolul jocurilor dinamice în dezvoltarea calităţilor motrice: forţă, rezistenţă
Proiect didactic la “Educaţia moral-spirituală”
Informaţie despre elaborarea Proiectului didactic
Metode de educare a percepţiei
Psihologia şcolarului mic
Analiza textului literar
Optimizarea procesului de evaluare a elevilor din clasele primare prin
intermediul jocurilor evaluative
Despre educaţie.
Cultivarea sentimentelor patriotice în cadrul activităţilor artistico-plastice
Modalităţi de valorificare în vederea pregătirii copiilor pentru şcoală
Parteneriat familie-comunitate
Educaţia copiilor de vârstă preşcolară prin valorificarea creaţiei populare
Jocul didactic - mijloc de dezvoltare a gândirii preşcolarilor
Dezvoltarea vocabularului
Strategii de eficientizare a dezvoltării cogniţiei la preşcolari
Modalităţi de formare a imaginii de sine la copii de vârstă preşcolară mare
Impactul basmelor, poveştilor asupra comportamentului preşcolarului








Impactul literaturii artistice asupra dezvoltării comunicării copiilor preşcolari
Aspecte metodologice în proiectarea activităţilor integrate în grădiniţă
Strategii de dezvoltare a inteligenţelor multiple la copii de vârstă preşcolară
Impactul personalităţii cadrului didactic asupra managementului clasei la
treapta primară
 Educaţia pentru sănătate. Valorificarea textului literar în educaţia pentru
sănătate la şcolarul mic
 Personalitatea educatorului
 Eficienţa observării didactice în cadrul activităţii mediului
 Teoria inteligenţelor multiple
 Jocul didactic la matematică
Dezvoltarea creativităţii copiilor de vîrsta preşcolară mare în cadrul jocurilor teatralizate

3. Cadrelor didactice de la studiile de recalificare profesională
venite până la sesiune spre elaborarea Tezei de Licenţă
Subiecte solicitate - 3




Realizate - 3 grupaje informative

Modalităţi de îmbunătăţire a activităţilor metodice în grădiniţă
Valenţele formative ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preşcolari
Proiecte didactice la modulul Arta plastică pentru clasele a-V-a a VII-a.

Asistenţă informaţională Biblioteca a acordat

c) Studiilor superioare de master,
inclusiv:

1. Masteranzilor anului I de studii
Subiecte solicitate - 16
Realizate - 16 grupaje informative
 Stiluri parentale educaţionale
 Conformismul
 Cooperarea la lecţiile de istorie
 Autoevaluarea instituţiilor de învăţămînt
 Valoarea formativă a softurilor educaţionale
 Managementul eficient
 Managementul curriculumului
 Managementul resurselor umane
 Inteligenţă emoţională
 Cultura comunicării. Formarea vorbitorului cult de limba română
 Curriculum opţional la disciplina Matematica (Învăţământul Primar)
 Formarea conştiinţei civice a elevilor în contextul învăţării interdisciplinare
 Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din perspectiva reformelor
educaţionale
 Curriculum opţional la matematică, învăţămînt primar
 Managementul formării profesionale continue la nivel local
 Managementul calităţii proiectării dezvoltării instituţiei de învăţămînt

2. Masteranzilor anului II de studii
Subiecte solicitate - 11












Realizate - 11 grupaje informative

Psihologia corecţională
Psihologie socială.ADND.
Creativitatea la vârsta preşcolară
Succesul şcolar
Educaţia cognitivă
Valoarea formativă a limbii şi literaturii române
Jocul didactic- cadru optim pentru o evaluare eficientă
Descrierea bibliografică a surselor informative pentru Bibliografie
Evaluare
Reprezentările sociale cu privire la incluziunea şcolară a copiilor cu CES în RM.
Conformismul

De asemenea, Biblioteca a acordat asistenţă informaţională

d) Studiilor de doctorat,
inclusiv:

1. Doctoranzilor în pregătirea sesiunii de examene







Subiecte solicitate - 6
Realizate - 6 grupaje informative
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
Parteneriat grădiniţă-familie
Cercetarea ştiinţifică, epistimologia cercetării, istoria cerc etării
Curriculum: obiective
Managementul eticii în instituţia şcolară
Impactul emigrării părinţilor asupra educaţiei generaţiei în creştere

2. Doctoranzilor externi, anul 1,
inclusiv:

 Doctoranzi ai Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”



Subiecte solicitate - 2
Realizate - 2 grupaje informative
Formarea competenţelor de modelare a formelor volumetrice în învăţămîntul superior
artistic
Formarea competenţelor artistic-plastice ale elevilor la cercul de ceramică

 Doctoranzi ai Universităţii de Stat din Moldova
Subiecte solicitate/realizate - 1


Informaţii, despre unele articolele ale doctoranzilor publicate în Comunicările
Simpozionului Ştiinţific Internaţional, 2-3 noiembrie 2006.

În total 130 subiecte solicitate de diferite categorii de cititori în realizarea proiectelor
educaţionale/ realizate 130 grupaje informative de către Biblioteca institutului

III. NOTE INFORMATIVE realizate la solicitare pentru includerea informaţiei în
RAPORTUL de AUTOEVALUARE pentru ACREDITAREA DEPARTAMENTULUI
ŞTIINŢĂ
S-a realizat - 4 note informative,
inclusiv:
1. Notă informativă privind publicaţiile autorilor /solicitanţi: catedra Pedagogie şi
Psihologie, sectorul Calitatea Educaţiei şi sectorul Parteneriate Educaţionale
2. Notă informativă privind data susţinerii unei Teze de Doctor habilitat - Notă
realizată prin intermediul Bibliotecii Naţionale a R.Moldova / solicitant: secretarul ştiinţific al
institutului
3. Notă informativă privind confirmarea informaţiei: A.CARA ca secretar ştiinţific
al Tezelor de Doctor în anii 2011, 2012, 2013 / solicitant: sectorul Parteneriate
Educaţionale
4. Notă informativă privind articolele publicate ale autorului A.Ghicov în Materialele
Conferinţelor Internaţionale ale institutului, revista Univers Pedagogic şi ziarul Univers
Pedagogic Pro.../ solicitant Adrian Ghicov, dr.
IV. ASISTENŢĂ INFORMAŢIONALĂ acordată în pregătirea materialului
privind istoria Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei ( 75 de ani )
S-a acordat materiale informative în pregătirea informaţiei,
inclusiv:
1. Catedrelor
2. Sectoarelor
3. Secţiei Redactare şi Editare
V. PROIECT : DOCUMENTAREA MONITORULUI OFICIAL AL R.M.
privind ACTELE LEGISLATIVE DIN SFERA EDUCAŢIEI, SFERA CERCETARE
ŞI INOVARE, MASTERAT, DOCTORAT etc.
Biblioteca institutului a documentat 31 de numere ale Monitorului Oficial al R.Moldova,
primite în semestru I curent. În contextul cercetării s-a determinat actele legislative ( legi,
Hotărîri, Ordine, Dispoziţii etc.) care prezintă interes în realizarea activităţii de formare
profesională şi activităţii de cercetare a institutului.
Actele necesare în realizarea activităţilor au fost remise în subdiviziuni ( format XEROX)
spre informare şi aplicare dup[ cum urmează
a). Direcţiei institutului - 6 Acte legislative
inclusiv:
1. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului naţional pentru îmbunătăţirea
calităţii învăţării limbii române în instituţiile de învăţămint general cu instruire în limbile
minorităţilor naţionale (2010-2020).
2.
ORDIN privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

Consiliului de Etică şi Management.
3. ORDIN pentru aprobarea Codului de etică a cadrului didactic
4. Standarde ocupaţionale

5. Hotărîre...Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de
funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de
învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă ( Nr.616.Chişinău, 18 mai
2016)// MO al RM.2016. 20 mai, Nr. 134-139. P.73-98.
6. Dispoziţie: PLAN DE ACŢIUNI pe anul 2016 pentru soluţionarea unor probleme
identificate în domeniul educaţiei (Nr. 56-d.Chişinău,26 aprilie 2016) // MO al RM. 2016. 6 mai.
Nr.123-127. P. 58-69. Notă: În acest act IŞE este implicat în realizarea Planului
nominalizat.
b). Secţiei Administrativ Personal - 2 Acte legislative
inclusiv:
1. Actul legislativ Convenţia Colectivă ( nivel de ramură ) pe anii 2016-2020
2. LEGE pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.
154-XV din 28 martie 2003: privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra
condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă… ( Nr. 52. Chişinău, 1 aprilie 2016) //
MO al RM. 2016. 22 aprilie. Nr. 106-113. P.9-11.
c). Serviciului Economic Financiar - 1 Act legislative
inclusiv:
1. ORDIN: TERMENELE de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I şi 9 luni
ale anului 2016 de către autorităţile publice centrale (Nr.49. Chişinău, 15 aprilie 2016 ) // MO al RM.
2016. 6 mai . Nr. 123-127. P.70-71.
d). Centrului Naţional de Educaţie Rutieră - 6 Acte Legislative
inclusiv:
1. HOTĂRÎRE cu privire la modoficarea şi completarea Normelor privind examinarea
medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de
conducere
2. Hotărîre… REGULAMENT privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea
cartelelor tahografice, descărcarea şi stocarea datelor din tahografe şi cartelele tahografice (
Nr. 437. Chişinău. 12 aprilie 2016) // MO al RM. 2016. 22 aprilie, Nr. 106 - 113. P. 93 - 105.
3. ORDIN cu privire la elaborarea Programelor de formare profesională continuă (
Chişinău. 8 aprilie 2016 ) // MO al RM. 2016. 22 aprilie. Nr. 106 - 113. P.147.

Nr. 81.

4. Hotărîre… REGULAMENT privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a
tahografelor şi a limitatoarelor de viteză ( Nr. 475. Chişinău, 20 aprilie 2016// MO al R.M.2016. 29
aprilie. Nr. 114-122 P. 103 - 117.
5. LEGE ... Modificarea şi completarea Codului Transportulu ( Nr. 70. Chişinău, 14 aprilie 2016 )
// MO al RM. 2016.13 mai. Nr. 128-133. P.79 - 87.
6. ORDIN… COMUNICAT INFORMATIV ( Ministerul Transporturilor… ) cu
privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor servicii regulate interraionale
şi internaţionale ( Nr. 98. Chişinău,28 aprilie 2016 ) // MO al RM. 2016 . 20 mai. Nr.134 - 139. P.
104.

e). Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional - 2 Acte
Legislative
inclusiv:
1. ORDIN cu privire la aprobarea standardului ocupaţional „732016”Învelitor cu
materiale în rulou sau în foi. Standard elaborat de IŞE/ dlui Huţu Nicolae
2. ORDIN cu privire la aprobarea standardelor ocupaţionale: Aplicator, Prelucrător
Mezeluri, Controlor, coordonator Huţu - 3 Standarde ocupaţionale / dlui Huţu Nicolae.
Actele Legislative care prezintă interes pentru activitatea de formare profesională şi
activitatea de cercetare sunt incluse în FIŞIERUL şi PORTOFOLIUL Actelor Legislative
lansat de Bibliotecă. În Fişier s-au inclus 52 Acte Legislative documentate din MO al
R.M. în semestru I.
De asemenea, Biblioteca a lansat Fişierul Actelor Legislative, ediţie specială în care sunt
incluse Actele Legislative strategice ce ţin de sistemul de educaţie şi sfera ştiinţă şi inovare,
cum ar fi: Codul Educaţiei al R.Moldova, Strategia de Dezvoltare a Educaţiei pentru anii 20142020, Acordul de Parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, Regulamentul
privind organizarea studiilor superioare de master, Şcoala doctorală, Regulamentul privind
organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, Strategii şi alte acte legislative .
VI. PROIECT: DOCUMENTAREA PUBLICAŢIILOR ŞTIINŢIFICE DE
SPECIALITATE
În contextul acestui Proiect se documentează toate publicaţiile apărute în colecţia de carte a
Bibliotecii. S-a documentat 38 de numere reviste ştiinţifice apărute în Semestru I curent.
Permanent, despre apariţia articolelor în diverse publicaţii, Biblioteca informează şi
distribuie autorilor articolele publicate în format xerox.
Au fost informaţi despre:
a) Articole publicate în revista Didactica PRO, 2016. Nr. 2.
1. CAZACU Tamara, dr. / sectorul Limbă şi Comunicare
2. BOTGROS Ion, dr./ sectorul Calitatea Educaţiei
b) Articole publicate în revista Univers Pedagogic. 2015. Nr.4.
1 BOTGROS Ion, dr. / sectorul Calitatea Educaţiei
2 CUCER Angela, dr. / sectorul Asistenţa Psihologică în Educaţie
3 PAVLENCO Lilia, dr. / sectorul Asistenţa Psihologică în Educaţie
c) Articole publicate în ziarul Univers Pedagogic PRO... 2016, 7 aprilie.
1. BOIAN Ion, dr. / sectorul Calitatea Educaţiei
Despre informaţia apărută în presă cu privire la participarea personalului didactic şi
ştiinţific al institutului în diverse reuniuni metodice pe probleme educaţionale, seminare
internaţionale realizate în Licee şi alte instituţii, au fost informaţi autorii de la catedre şi sectoare
şi totodată distribuite , în format xerox, informaţţile publicate în ediţii periodice după cum
urmează:



Despre informaţia publicată în presă privind:

1. Participarea la reuniunea metodică “ Dezvoltarea socială a copiilor…”
Instituţiei Preşcolare nr.5 ”Bucuria”, sectorul Râşcani,

în cadrul

au fost informate:
 Zinaida STANCIUC, dr, în şt. ped., cercetător ştiinţific, sect. Educaţie Timpurie;
 Cristina STRAISTARI - LUNGU, cercetător ştiinţific, sect. Educaţie Timpurie.
Informaţia publicată în Univers Pedagogic Pro, 28 aprilie 2016
„ Socializarea copiilor - aspect definitoriu în formarea personalităţii copilului”.
2. Participarea la seminarul internaţional cu probleme ale eficientizării predării religiei
în şcoală desfăşurat în LT Meşterul Manole , s, Sălcuţa,
a fost informată:
 Rodica SOLOVEI, dr conferenţiar, cercetător, Aria curriculară Educaţie
Socioumanistică, Arte şi Tehnologii.
Informaţia publicată în Făclia, 27 mai, 2016 „ Inestimabilă, valoarea colaborării”.
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 include informaţia în
contextul educaţiei, apărută în presă, selectată pentru Bacalaureat, Admiterea la Facultate ,
Olimpiade, Pedagogul Anului etc. etc. Informaţia este disponibilă diferitor caregorii de
utilizatori.
VII. ACTIVITĂŢI CULTURALE
S-a realizat:
1. Expoziţia ştiinţifică în cadrul PROIECTULUI PENTRU DISCUŢII PUBLICE
“Standarde profesionale “, Proiect organizat de Ministerul Educaţiei, 28 ianuarie 2016
( Expoziţie realizată de Biblioteca institutului la 28 ianuarie 2016, Sala 412).
Obiectivul: Promovarea valorilor educaţionale ale institutului
2. Discuţie informativă “Impactul culturii informaţiei în activitatea de formare
profesională “ cu participarea conducătorilor de muzică din instituţiile preşcolare aflaţi
la cursurile de formare profesională, Aria curriculară Educaţie Socioumanistică, Arte şi
Tehnologii ( 21 martie 2016. În incinta Bibliotecii, Sala de lectură).
Obiectivul: Necesitatea cunoaşterii informaţiei în domeniul Muzicii, Integrarea plenară a
componentei informaţionale în activitatea Educaţiei muzicale a sistemului de învăţămînt.

S-a pregătit spre realizare pentru data de 16-20 mai curent Evenimentul cultural
CARTEA ŞTIINŢIFICĂ - VALOARE ACADEMICĂ ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII .
În procesul de pregătire pentru desfăşurarea acestui eveniment cultural s-a selectat
literatura donată Bibliotecii ( 35 instituţii donatari ) de către instituţiile de învăţămînt superior,
ONG-uri, Agenţii, Ambasada României, Universităţi din România, literatura în baza Proiectelor
de cercetare ale institutului, literatura donată de către autori etc.etc.. S-a determinat
compartimentele expoziţiei, s-a tipărit inscripţiile, s-a dus discuţii cu directorul-adjunct
Perfecţionare asupra desfăşurării acestui eveniment, s-a dus discuţii cu personalităţi din
învăţămînt pentru a le include mesajele de felicitare/susţinere în Programul Evenimentului , s-a
lansat PROGRAMUL. Programul despre Eveniment a fost prezentat spre informare catedrelor,
sectoarelor şi subdiviziunilor.
Totodată, Biblioteca a selectat şi a pregătit lucrările ştiinţifice spre realizarea expoziţiei
propuse în contextul Simpozionului Pedagogic Internaţional “Tehnologii Didactice Moderne”
26-27 mai curent. A determinat denumirea compartimentelor după cum urmează:
 Formare Profesională Continuă
 Tehnologii Moderne în pregătirea copiilor pentru şcoală
 Tehnologii didactice
 Strategii de formare a vorbitorului cult de limba română
 Învăţarea pe tot parcursul vieţii
 Tehnologii de valorificare a parteneriatului şcoală-familie-comunitate
 Modernizarea învăţămîntului Primar
Pentru fiecare compartiment s-a scris inscripţiile în Microsoft Word
VIII. POSTĂRI pe site-ul www.ise.md
S-a postat:
1. Raportul de activitate al Bibliotecii pe anul 2015 ( 5.01. 2016 ).
2. Articol propus spre informare managerilor din instituţiile preuniversitare “ Managerul
şcolar - pondere în dezvoltarea societăţii moderne” autor Galina MARTEA
(24.02.2016)
IX. ACORDAREA INFORMAŢIEI de pe site-ul www.ise.md, directoriul MASTERAT
S-a acordat asistenţă informaţională masteranzilor privind condiţiile de elaborare a Tezei de
master, prin accesarea site-ului ise.md, directoriul Masterat: informaţii oficiale,
s-a propus:
1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor superioare, ciclul II,
masterat
2. Ghid privind elaborarea şi susţinerea Tezei de master.
X. SELECTAREA LITERATURII SPRE CASARE
Se efectuează selectarea literaturii depăşite după conţinut. La moment se scrie în Microsoft
Word lista literaturii. În listă sunt incluse 1458 de volume.
XI. ABONAREA PUBLICAŢIILOR PERIODICE DE SPECIALITATE PENTRU
SEMESTRU II , 2016
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, 2016. 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 spre abonare.
XII. 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.
XIII. ALTE ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE

S-a realizat :
1. Elaborarea Actului de primire-predare a Lucrărilor ştiinţifice ale institutului şi Acte pentru
literatura donată.
2. Catalogare, indexare şi clasificarea lucrărilor ştiinţifice şi a donaţiilor primite în colecţia de
carte a bibliotecii.
3. Descrierea bibliografică a lucrărilor ştiinţifice şi a donaţiilor conform Standardului de
descriere a publicaţiilor 7.1- 2003.
4. Evidenţa zilnică şi lunară a vizitelor şi a literaturii împrumutate utilizatorilor.
5. Elaborarea planului anual , raportului lunar şi trimestrial (2016) privind activitatea
Bibliotecii.
6. Elaborarea şi eliberarea certificatelor (3( trei), doctoranzilor, ce certifică depunerea Tezelor
de Doctor în colecţia Bibliotecii .
7. Ridicarea Facturii la revista abonată în format electronic de la Agenţia Achiziţii Publice şi a
Facturii la publicaţiile periodice abonate pentru SEMRSTRU II de la ÎS „Poşta Moldovei”
8. Ridicarea donaţiei CARTEA ROŞIE a R.Moldova de la Ministerul Educaţiei.
9. Culegerea materialelor la computer ( Microsoft Word) ce ţin de realizarea Proiectelor de
activitate a Bibliotecii.
10. Elaborarea Notei informative şi prezentarea informaţiei pentru Şcoala doctorală,
secretarului ştiinţific al institutului, privind colecţia de carte a bibliotecii.
11. Verificarea documentală a colecţiei de carte a Biblioteci cu Serviciul Economic Financiar
al institutului.

XIV. ACTIVITĂŢI OBŞTEŞTI ce ţin de SINDICAT
1. Elaborarea Raportului Comisiei de Cenzori privind controlul activităţii economicofinanciare a Comitetului Sindical al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei pe anul 2015, perioada 1
ianuarie - 31 decembrie (perioada de revizie 15.01 - 4.02 2016 ).
2. Elaborarea Actului de revizie a Comisiei de Cenzori privind controlul activităţii
economico-financiare a Comitetului Sindical al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei pe anul 2015,
perioada 1 ianuarie - 31 decembrie ( perioada de revizie 15.01 - 4.02.2016).
XV. PARTICIPĂRI
1. Atelier ”Atestarea personalului de specialitate din biblioteci pentru
conferirea/confirmarea categoriei de calificare” organizat de ABRM, Biblioteca Centrală USM
(17 februarie 2016) / E. Globa
2. Medalion literar: Întâlnire cu scriitorul Alexandru Plăcintă organizat de Biblioteca
LT „G.Călinescu (10 martie 2016 ) /E.Globa
3. SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA. Ediţia a 8-a ( cu participare
internaţională) „ BIBLIOTECA DIN ÎNVĂŢĂMÎNT:DINAMISM. ACCES. DEZVOLTARE.
TRANSFORMARE , şi inaugurarea Centrului de Informare ONU la ULIM , organizat şi
desfăşurat la DIB ULIM ( 26 februarie 2016 ) / E.Globa.
4. Salonul Internaţional de carte pentru copii şi tineret/ 14-17 aprilie 2016. MoldExpo
.Organizatori: Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”/ E.Globa, L. Armaşu
5. Conferinţa ABRM cu prilejul „Ziua Profesională a Bibliotecarului”. 22 aprilie 2016.
Organizatori: ABRM. Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”/ E.Globa
6. Lansare de Carte „ŞCOALA fără profesor ?... ” autor M. MARIN. 22 aprilie 2016,
Organizată în incinta Bibliotecii Naţionale a R.Moldova / E.Globa
7, Şedinţa membrilor Consiliului Bibliotecilor din Învăţământ, 25 aprilie 2016.
Organizator: Preşedintele CBU, Biblioteca Centrală, USM / E. Globa, membru
8. Simpozionul Pedagogic Internaţional “ Tehnologii didactice moderne” 26-27 mai
2016. Organizator: IŞE / E. Globa, L. Armaşu
XVI. PUBLICAŢII
Nr
Denumirea articolului
d/o
1. Lansare în premieră absolută lucrarea
„ ŞCOALA fără profesor”?...autor
Mariana MARIN

Autorul
GLOBA E.

Locul articolului
publicat
1. Univers Pedagogic PRO.
2016, 19 mai, Nr. 20 (527).
P.8. ISSN 1857-3282.
2. Învăţătorul Modern:
Revistă ştiinţificometodică.2016, Anul VIII,
Nr.3(43) iunie. P.83. ISSN
1857-2820.

2.

3.

Donaţie de carte ştiinţifică, oferită
Bibliotecii IŞE de către autorii de la
UPS „ Ion Creangă”( va urma ).
Donaţie de carte ştiinţifică, oferită
Bibliotecii IŞE de către autorii de la

GLOBA E.

GLOBA E.

Univers Pedagogic PRO.
2016, 16 iunie. Nr. 24(531).
P. 8.
Univers Pedagogic PRO,
2016, 23 iunie. Nr. 25(532).

UPS”Ion Creangă”.

P8. ISSN 1857-3282.

XVII. CONCLUZII
Misiunea angajaţilor bibliotecii este acordarea asistenţei informaţionale calitative privind
îmbunătăţirea activităţii de formare profesională şi activităţii de cercetare, dezvoltând
competenţe de cunoaştere a informaţiei necesare utilizatorului pentru integrare în circuitul
valorilor educaţionale.

XVIII. PROPUNERI
1. Lansarea Paginii Bibliotecii pe site-ul institutului pentru a reflecta Proiectele de activitate ale
Biblioteci cu următoarele directorii:
 Biblioteca
 Prezentare
 Noutăţi
 Colecţii
 Servicii
 Publicaţii
 Resurse informaţionale
 Biblioteca electronică
2. Mijloace financiare pentru achiziţionarea literaturii ştiinţifice apărute recent la Edituri .
3. Asigurarea Bibliotecii cu imprimantă.

Şef Bibliotecă
20 iunie 2016

GLOBA Elizaveta

