Serviciul: Școala lui Tablețel-Istețel
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

Solicitanții serviciului: Părinți cu copii de vârstă
preșcolară (5-6 ani).
Scopul serviciului: Susținerea educației copiilor de
vârstă preșcolară, promovând învățarea prin
intermediul aplicațiilor pe tablete, conștientizarea de
către părinți a avantajelor utilizării aplicațiilor
educaționale în activități de învățare și recreere cu
copiii.
Descrierea succintă a serviciului: Serviciul este
implementat de secția „Mediatecă” în colaborare cu „Biblioteca Picilor”. Include 5 ateliere
săptămânale, dedicate aplicațiilor care contribuie la formarea și dezvoltarea cunoștințelor și
abilităților corespunzătoare vârstei respective (alfabetul, cifrele, formele, cititul și calculele
matematice elementare, noțiuni de timp și spațiu, fenomene ale naturii, desen, activități
practice etc.): Atelier 1. Aplicații pentru cunoașterea mediului ambiant; Atelier 2. Aplicații
pentru dezvoltarea proceselor cognitive; Atelier 3. Aplicații pentru dezvoltarea abilităților
lingvistice și matematice; Atelier 4. Aplicații pentru dezvoltarea abilităților practice și
cunoașterea profesiilor; Atelier 5. Aplicații pentru dezvoltarea creativității. În cadrul fiecărui
atelier, copiii, asistați de părinți și bibliotecari, sunt implicați direct în activități de învățare și
exersare cu ajutorul aplicațiilor pe tablete, realizează diverse sarcini, punându-și în aplicare
atenția, memoria, spiritul de observație și reacția,
abilitățile practice. De asemenea, atelierele includ
mini-sesiuni pentru părinți, în cadrul cărora un
psiholog voluntar și bibliotecarii oferă informații
despre particularitățile de vârstă ale preșcolarilor,
reguli de utilizare a tabletelor de către copii, instruire
privind aplicațiile de control parental, recomandări de
aplicații educaționale și cărți în corespundere cu
tematica atelierelor. Ciclul de ateliere finalizează cu
înmânarea certificatelor pentru copii și părinți.
Impactul serviciului (2 cicluri):
 33 copii de vârstă preșcolară și-au dezvoltat cunoștințele și abilitățile cu ajutorul
aplicațiilor educaționale pe tabletă;
 31 părinți au conștientizat utilitatea tabletelor pentru dezvoltarea cognitivă și creativă a
copiilor, necesitatea de a avea activități împreună cu copiii în familie și la bibliotecă, șiau dezvoltat abilitățile de selectare și utilizare a aplicațiilor educaționale;
 Participanții au cunoscut 11 aplicații educaționale în cadrul atelierelor și 48 aplicații și 14
cărți recomandate suplimentar (au fost elaborate 4 pliante în corespundere cu tematica
atelierelor);
 36 copii și părinți au fost înregistrați ca utilizatori noi; 12 părinți înregistrați anterior au
început să frecventeze biblioteca mai activ;
 Bibliotecarii implicați în realizarea proiectului și-au dezvoltat competențele și abilitățile
de lideri în livrarea SNB și de transfer de experiență pentru alți bibliotecari.

Cum și unde a fost diseminată informația despre succesele implementării SNB:
- Prezentarea serviciului în cadrul Târgului partenerilor bibliotecilor „Creăm punți spre
dezvoltare: biblioteca modernă”, 9 decembrie 2016 (distribuirea materialelor
promoționale, ateliere pentru bibliotecari, interviu pentru Agenția „Moldpres”);
- Articol pentru săptămânalul „Florile dalbe”;
- Articol pentru buletinul „Cartea. Biblioteca. Cititorul”.
Parteneri: Grădinița nr. 46 „Auraș-Păcuraș”; Grădinița nr. 174; psiholog Mariana Filip, Gimnaziul
„Nicolae Costin”; Compania publică „Teleradio Moldova”.
Resurse necesare pentru implementarea serviciului:
 Umane: 4 bibliotecari, 1 psiholog;
 Informaționale: aplicații educaționale pentru copii de 5-6 ani, pliante informaționale,
liste cu aplicații și cărți recomandate suplimentar părinților, site-uri informaționale;
acces Internet);
 Fizice: spațiu, mobilier, echipament (10 tablete, calculator, imprimantă, proiector,
adaptor wi-fi, aparat foto), mascota serviciului;
 Financiare pentru:
o Multiplicarea programului-invitație (25 ex. color) – 125 MDL
o Multiplicarea pliantelor pentru părinți (100 ex. alb-negru) – 60 MDL
o Multiplicara chestionarelor (2 x 20 ex.) - 15 MDL
o Tipărirea certificatelor (color) – 50 MDL
o Plata pentru Internet – 600 MDL
o Valoarea muncii depuse de bibliotecari: 4 x 20 lei/h x 4000h) – 8000 MDL
Link-uri pe Internet ce reflectă dinamica implementării SNB:
http://www.slideshare.net/BibliotecaCreanga/invitaie-la-coala-lui-tableelisteel (Invitație la
Școala lui Tablețel-Istețel, postat 4.11.2016)
https://www.facebook.com/events/1843072509245859/ (eveniment creat de BNC „Ion
Creangă, postat 3.11.2016)
http://www.trm.md/ro/casa-radio/casa-radio-din-7-noiembrie-2016/ (Interviu în cadrul emisiunii
„Casa Radio” din 7.11.2016 despre lansarea „Școlii lui Tabletel-Istetel” la BNC „Ion Creangă”
(min. 31:02 - 35:45)
https://www.facebook.com/Centrul-de-Excelen%C8%9B%C4%83-%C8%99i-Formare-al-BNCIon-Creang%C4%83-1094691193899225/?pnref=story (informații despre atelierele organizate
în cadrul Școlii lui Tablețel-Istețel, Ciclul 1, postări 6.11.2016, 14.11.2016, 21.11.2016,
28.11.2016, 5.12.2016)
https://www.facebook.com/Centrul-de-Excelen%C8%9B%C4%83-%C8%99i-Formare-al-BNCIon-Creang%C4%83-1094691193899225/?pnref=story (informații despre atelierele organizate
în cadrul Școlii lui Tablețel-Istețel, Ciclul 2, postări 14.03.2017, 20.03.2017, 28.03.2017, 04.4.2017)
https://www.facebook.com/biblioteca.creanga/?fref=ts (filmuleț de prezentare a activităților
din cadrul Școlii lui Tablețel-Istețel, postat 10.12.2016, postări despre atelierele organizate)
www.moldpres.md/video/view/vid/220 (interviu pentru agenția „Moldpres”, 9.12.2016, min.
07:40-09:10)

