Impact areas:Digital Inclusion, Education, Culture & Leisure
Touch Typing sau Tastarea Oarbă

Biblioteca Publică Drochia
Biblioteca Publică Drochia a implementat serviciul modern
de bibliotecă – Taparea Oarbă. Acest serviciu este indicat
acelor persoane ce doresc să-și mărească viteza de tapare
la computer.
Acest serviciu a fost replicat în bibliotecile din Raionul
Drochia
Resurse necesare:



Cel puțin un computer
Acces la internet

Pentru Cine este acest serviciu:



Utilizatori ai bibliotecii ce doresc să-și mărească viteza de culegere a textelor la computer în
special specialiștii ce utilizează intens computerul.
Vârsta >14 ani

Cât de des se poate organiza acest serviciu?



Acest serviciu se poate organiza zilnic
Acest serviciu poate fi folosit pentru organizarea de concursuri

De unde să luam softul necesar pentru acest serviciu?




Cursuri
o
o
o
Jocuri
o
o

https://www.typingclub.com/
http://www.typingstudy.com/
https://alison.com/course/touch-typing-training
http://games.sense-lang.org/EN.php
http://games.sense-lang.org/EN.php

Cum organizăm acest serviciu?
În primul rând se organizează o campanie de informare despre acest serviciu și se include în orarul
activităților de bibliotecă. Mesajul de informare poate fi transmis prin Facebook, tuturor utilizatorilor
bibliotecii prin poșta electronică, diseminarea informației în timpul evenimentelor, etc.
Grupurile pentru acest serviciu se formează în dependență de numărul de computere disponibile la
bibliotecă.

Impact areas:Digital Inclusion, Education, Culture & Leisure
1. Instruirea se începe cu demonstrarea principiilor tastării oarbe și avantajelor http://www.invatasingur.ro/tutoriale/dactilografie/qwerty.php?id_lectie=1
2. După învățarea poziționării corecte a mâinilor pe tastieră se încep lecțiile practice de
dactilografiere - http://www.typingstudy.com/ro/lesson/1/part/1
3. În timpul instruirii se recomandă ca grupul să completeze împreună vreo 5 lecții practice după
care fiecare persoană poate trece la lucrul de sine-stătător.
4. Accentul acestei instruiri se pune pe lucrul de sine-stătător iar persoanele pot să completeze
lecțiile acasă sau în fiecare zi la bibliotecă.
5. Pentru a face practica instruirii mai interesantă – persoanelor instruite li se demonstrează o
serie de jocuri care au ca scop dezvoltarea tehnicii de dactilografiere - http://games.senselang.org/EN.php
6. După ce au fost instruite câteva grupuri se pot organiza concursuri la bibliotecă unde persoanele
instruite se pot întrece la viteza culegerii textului.

