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În luna aprilie 2017, Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a activat în conformitate cu
următoarele obiective stabilite în Planul de activitate al Bibliotecii pentru anul 2017





Organizarea şi gestionarea colecţiei de carte;
Promovarea valorilor educaţionale şi extinderea accesului la informaţie ;
Acordarea asistenţei informaţionale calitative în realizarea proiectelor activităţii
de formare profesională, activităţii de recalificare profesională şi a proiectelor
activităţii de cercetare;
Reflectarea informaţiei pe pagina BIBLIOTECA , site-ul www.ise.md privind
Proiectele de activitate ale Bibliotecii.
I. DEZVOLTAREA RESURSELOR DOCUMENTARE ŞI INFORMAŢIONALE

Colecţia de carte a Bibliotecii s-a completat cu 9 exemplare publicaţii periodice primite
prin abonament:
 reviste ştiinţifice de specialitate : R.Moldova - 6 ex., Federaţia Rusă - 3 ex.
Un aport în dezvoltarea colecţiei de carte l-a acordat Direcţia Institutului de Ştiinţe ale
Educaţiei, autori ai instituţiilor de învăţămînt superior şi achiziţia de carte ştiinţifică. Colecţia de
carte s-a completat cu 34 titluri de carte.
Colecţia de carte a Bibliotecii (la 30 aprilie 2017) constituie
63 045 de volume
Vizite în Bibliotecă
Documente împrumutate
Utilizarea computerului
inclusiv:
. Internet
. Microsoft Word
. Trecerea informaţiei pe STIC

119 utilizatori
213 volume
17

utilizatori

8
8
1

utilizatori
utilizatori
utilizator

II. ASIGURARE INFORMAŢIONALĂ A ACTIVITĂŢII DE FORMARE
PROFESIONALĂ ŞI A ACTIVITĂŢII DE CERCETARE
Pe parcursul lunii aprilie Biblioteca a acordat:

Asistenţă informaţională subiectelor solicitate de către utilizatori
prin realizarea colecţiilor de resurse informaţionale
inclusiv
 PROIECTELOR DE CERCETARE :
1. 15.817.06.18A Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a calităţii şi eficienţei
procesului de educaţie timpurie
subiecte solicitate - 1
realizate - 1 colecţie de resurse
informaţionale
inclusiv:
 Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani

2. 158. 817.06.05F Epistemologia şi praxeologia asistenţei psihologice a
învăţării pe tot parcursul vieţii
subiecte solicitate -1 realizate - 1 colecţie de resurse informaţionale
inclusiv:
 Atitudinea faţă de schimbare în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii
 ACTIVITĂŢII DE FORMARE ŞI ACTIVITĂŢII DE RECALIFICARE
PROFESIONALĂ
inclusiv:
1. Cadrelor didactice în perioada stagiilor de formare profesională
Subiecte solicitate la diferite discipline - 7
Realizate
- 7 colecţii de resurse informaţionale
inclusiv:
 Psihopedagogie
 Europa în diversitate
 Informaţie la Educaţia civică
 Competenţa lingvistică, competenţa limbajului
 Cunoaşterea lingvistică
 Instruirea problematizată în cadrul lecţiilor de istorie
 Educaţie Preşcolară
2.Cadrelor didactice în perioada studiilor de recalificare profesională
Subiecte solicitate la diferite discipline - 3
Realizate
- 3 colecţii de resurse informaţionale
inclusiv:
 Didactica la şcoala competenţelor
 Tehnologii educaţionale
 Procesul de învăţămînt
3.Cadrelor didactice preuniversitare venite în vizită spre pregătirea demersului
didactic
Subiecte solicitate - 1
Realizate
- 1 colecţie de resurse informaţionale
inclusiv:
 Perfecţionarea procesului de predare-învăţare
 STUDIILOR SUPERIOARE DE MASTER
inclusiv:
1. Masteranzilor anului 1 de studii : domeniul Ştiinţe ale Educaţiei
Subiecte solicitate - 2
Realizate - 2 colecţii de resurse informaţionale
inclusiv:
 Evaluarea cadrelor didactice
 Locul gândurilor pozitive şi negative în dezvoltarea competenţelor sociale
2. Masteranzilor externi:
1. Masteranzi anul I ai Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”
Subiecte solicitate - 2
Realizate - 2 colecţii de resurse informaţionale
inclusiv:
 Comunicare educator - părinte .

 Formarea atitudinilor părinţilor faţă de cadrele didactice şi copii
2. Masteranzi anul I ai Universităţii Tehnice a Moldovei
Subiecte solicitate - 1
Realizate - 1 colecţie de resurse informaţionale
inclusiv:
 Managementul formării continue .
În total: Asistenţă informaţională acordată la 18 subiecte tematice
Realizate 18 colecţii tematice de resurse informaţionale.
III. NOTE INFORMATIVE
realizate:

 La solicitarea Secţiei Studii:
S-a realizat: 1 notă informativă
1. Notă informativă privind plata cu oraSolicitant A.Leviţchi.

 La solicitarea autorilor:
S-a realizat: 1 notă informativă
1. 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 ).
În total: S-a realizat 2 Note informative .
IV. PROIECT DE CERCETARE: Documentarea Monitorului Oficial al RM

în vederea selectării Actelor legislative din sfera Educaţie,
Cercetare şi Inovare, doctorat, masterat
În luna aprilie s-a realizat cercetarea/documentarea Actelor legislative ale Monitorului Oficial
al RM .
S-a selectat 11 ( unsprezece ) Acte legislative,
dintre care 2 Acte au fost remise ( în format xerox) spre informare
 Centrului Naţional de Educaţie Rutieră - 1 Act legislativ
inclusiv:
1. 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.

 Secţiei Administrativ Personal - 1 Act legislativ
inclusiv:
1. 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.

Acte Legislative prezentând interes în activitatea de formare profesională
şi activitatea de cercetare sau inclus în FIŞIERUL şi PORTOFOLIUL Actelor Legislative
lansat de Bibliotecă.
Celelalte

V. PROIECT DE CERCETARE: Documentarea publicaţiilor periodice în

vederea selectării articolelor ştiinţifice publicate de autorii institutului în
diverse ediţii
S-a documentat publicaţiile periodice ştiinţifice, alte surse informative, s-a selectat 13
articole publicate de către autorii institutului. Articolele ştiinţifice a completat Suportul didactic
realizat de Bibliotecă pentru fiecare autor.
VI. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI în activitatea serviciilor de Bibliotecă.
POSTĂRI pe pagina BIBLIOTECA, site-ul www.ise.md
Biblioteca a pregătit şi a postat informaţia pe pagina BIBLIOTECA
(site-ul: www.ise.md) la următoarele
DIRECTORIIi:
DEZVOLTAREA COLECŢIEI
 Donaţii de carte
postări :
1. Donaţie de carte ştiinţifică oferită Bibliotecii IŞE, aprilie 2017. (30.04.2017).
 FORMARE PROFESIONALĂ
 Participări
postări :
1. Participări la activităţi profesionale, martie, mai 2017 ( 30.04.2017).
În total: 2 informaţii postate pe pagina BIBLIOTECA.
VII. 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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VII. ALTE ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE
S-a realizat:
Elaborarea Raportului de activitate al Bibliotecii pentru luna aprilie 2017,
Elaborarea materialelor informative pentru pagina BIBLIOTECA, site-ul www.ise.md
Evidenţa (zilnică, lunară) a vizitelor şi a literaturii împrumutate utilizatorilor.
Catalogare, indexare, clasificare a publicaţiilor apărute în colecţia de carte a Bibliotecii.
Taparea actelor la literatura donată /MicrosoftWord
Taparea materialelor ce ţin de Proiectele de activitate ale Bibliotecii / MicrosoftWord.
Redactarea materialelor tapate în MicrosoftWord.

8. Realizarea XEROX la materialele ce ţin de activitatea Bibliotecii.
.
VIII. SERVICII DE POŞTĂ ELECTRONICĂ ( e-mail)
1. Ataşarea informaţiei pentru postare pe pagina Biblioteca: ruslanboian@gmail.com
(30.04. 2017 ).

2. Descărcări privind informaţia despre Programul Conferinţei ZIUA
BIBLIOTECARULUI expediată de ABRM
3. Descărcări privind invitaţia şi programul Conferinţei Internaţionale Anul Bibliologic
2016, informaţie trimisă de către Biblioteca Naţională a RM
IX. CONCLUZII
Raportul de activitate a Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (aprilie 2017). reflectă
rezultatele activităţilor desfăşurate şi a serviciilor prestate utilizatorilor în perioada de formare
profesională şi a serviciilor prestate utilizatorilor de la activitatea de cercetare, reprezentând
interesele şi subiectele demersurilor didactice şi proiectelor de cercetare.
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