„Cu Internet și ”Duolingo” învățăm ușor o altă limbă”- engleza pentru începători
Biblioteca Publică din or. Căușeni , 01 noiembrie 2014 – 30 aprilie 2015
Solicitanții serviciului: 10 Părinții ai elevilor din clasele primare,
care vor un curs de inițiere în limba engleză pentru copiii lor;
Scopul serviciului: Oferirea oportunităților copiilor din Căușeni de
a se familiariza cu limba engleză într-o atmosferă creativă,
fascinantă, interesantă și productivă;
Descrierea succintă a serviciului:
Echipa de inițiativă a bibliotecii formată din Natalia Popușoi,
Tamara Stolearenco cu sprijinul activ al Liubei Osipov, au motivat
profesoara de limbă engleză Tatiana Caraman și voluntarul
Corpului Păcii Stephen Sudia să ajute biblioteca în elaborarea și
livrarea cursului de limbă engleză. S-a lucrat cu multă pasiune
pentru a găsi în Internet și a pregăti suporturile de curs pentru sesiuni, pentru a colecta informațiile relevante
și metodele potrivite de lucru cu copiii, dar și cu părinții acestora. La 12 ianuarie 2015 am realizat cu succes
Ceremonia de lansare a noului serviciu. Succesul ne-a încurajat să trecem la implementarea dinamică a
serviciului. Au fost oferite beneficiarilor patru module de formare:
Modulul 1. Învățăm împreună cu „Școala lui Micky Mouse” culorile, legumele, fructele, animalele și să
numărăm în limbă engleză
Modulul 2. Practicarea Jocurilor online Duolingo învățînd prin trei exerciții cuvinte și expresii noi:
man,woman,I,am, a boy, girl, he, is, she, an, apple, and, eat, eats, the, bread, drink, drinks, water
Modulul 3. Învățarea Expresiilor comune : hello, bye, thanks, you, yes, no, please, fine, morning, night, sorry,
welcome, not, speak, speaks, english, goodbye
Modulul 4. Învățăm participanții cu jocuri computerizate cu imagini și cuvinte să formăm cuvinte, expresii și
propoziții cu cuvintele învățate la cele trei Module.
La 30 aprilie 2015 am organizat Balul de absolvire al primei promoții a serviciului.
Durabilitatea:
 Profesoara de engleză și voluntarul Corpului Păcii au dat acordul de a continua participarea în livrarea
serviciului
 Părinții copiilor sunt foarte cointeresați în prelungirea serviciului, iar alți 15 părinți vor să fie înscriși
copii lor la etapa inițială a cursului de limbă engleză
 Echipa care a implementat SNB deține informația necesară pentru modernizarea progresivă a
curriculei și a serviciului nou.
 Am dezvoltat un succint plan de extindere a serviciului.
Impactul serviciului:
 10 copii din orașul Căușeni dețin competențe de comunicare independentă elementară în limba
engleză după finalizarea primei etape a serviciului
 Participanții la programul de limbă engleză și-au îmbunătățit reușita școlară și la alte discipline de
studiu
 Părinții a 10 absolvenți ai primei promoții a serviciului sunt forate mulțumiți de oferta bibliotecii și
sunt motivați să participe și în continuare (în măsură rațională) la activitățile organizate în
bibliotecă
 S-a îmbunătățit imaginea bibliotecii în Căușeni
 Membrii echipei dețin abilități avansate de predare a limbii engleze folosind tehnologiile
informaționale și metodele interactive de lucru
 Biblioteca deține un curriculum optimizat pentru livrarea ulterioară a serviciului către ați beneficiari
 Informația despre acest serviciu nou este diseminată pe plan național și internațional prin
intermediul rețelelor de socializare și a Internetului și sperăm ca experiența să fie preluată de alte
colege din raion și din rețeaua Novateca



Concluziile echipei de implementare referitoare la realizarea
scopului SNB. Considerăm că serviciul este unul de succes și va fi
solicitat de către elevi și părinți din Căușeni.
Cum și unde a fost diseminată informația despre succesele implementării
SNB:
 Informația a fost activ diseminată prin Facebook
 Reuniunea metodică a bibliotecarilor din raionul Căușeni
 Informația a fost prezentată la Direcția raională Cultură și la Consiliul
raional
 Informația a fost prezentată la Corpul Păcii din Moldova
Parteneri:
 Consiliul raional prin implicarea Specialistului principal pentru
atragerea resurselor Vera Ciuchitu
 Direcția Cultură prin implicarea Specialistului Principal pe Bibliotecile din r-ul Căușeni Șestacovschi
Larisa
 Liceul „M. Eminescu” prin implicarea Directorului liceului
 Corpul Păcii în Republica Moldova
 Asociația Psihologilor din raionul Căușeni
Resurse necesare pentru implementarea serviciului:
 Umane: 2 bibliotecari, 3 voluntari, un profesor de limbă engleză de la Liceul „M. Eminescu”
 Informaționale: filmul „Micky Mouse”, Jocul online „doulingo”, jocuri cu imagini și cuvinte, concursuri
electronice, teste de verificare a cunoștințelor, recomandări metodologice pentru studierea limbii
engleze
 Fizice: calculatoare conectate la internet, spațiul bibliotecii, rechizite, echipament tehnic (proiector,
xerox, printer)
 Financiare pentru:;
o pauză de ceai – 1500 lei din partea APL și a părinților copiilor implicați în activități
o multiplicarea materialelor pentru activități – 700 lei din partea APL
o valoarea muncii depuse de bibliotecar, profesor, voluntar: 30 lei/h x 6 x 100 ore = 18 000 lei
pentru etapa de pilotare a serviciului
Link=uri pe Internet ce reflectă dinamica implementării SNB:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.857917434274166.1073741885.469515436447703&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.866020510130525.1073741892.469515436447703&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.869776886421554.1073741894.469515436447703&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.873363409396235.1073741898.469515436447703&type=1
https://www.facebook.com/liuba.osipov.7/media_set?set=a.1798106103746975.1073741844.1000064280
75054&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.885287728203803.1073741902.469515436447703&type=1
https://www.facebook.com/biblioteca.raionala.causeni/posts/876578269074749
https://www.youtube.com/watch?v=ADF0M_FgRZw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NSEQOhK0kpE&feature=share
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.909862235746352.1073741912.469515436447703&type=
1 Film cu voluntarul CP
https://www.youtube.com/watch?v=47Ln-KaGypg Film de la ceremonia de absolvire!!!

