Cursuri de IT (Tehnologii Informaționale)
Bibliotecile sunt dotate cu calculatoare făcând posibil ca bibliotecarul să
livreze sesiuni de instruire în domeniul IT pentru diferite categorii de
utilizatori. Cursurile se concentrează pe învățarea elementelor de bază
ale MS Word și Excel, E-mail (cum ar fi Google Mail), rețele de socializare
(cum ar fi Facebook) și instrumente de comunicare (cum ar fi Skype).
Conținutul cursurilor de bază în IT este de obicei inspirat din curriculum
disponibil pe website-ul Novateca. Clasele de competențe de bază
contribuie la dezvoltarea abilităților profesionale, precum și oferă
utilizatorilor ajutor personal de a comunica cu rudele și prietenii prin
intermediul rețelelor sociale și a abilităților de comunicare dobândite.
Bibliotecile publice oferă membrilor comunității posibilitatea de a
dobândi abilități de bază în domeniul IT prin livrarea de sesiuni de un
bibliotecar instruit. Recomandăm desfășurarea serviciului zilnic la
solicitarea utilizatorilor și de 2 ori pe săptămână cu un grup organizat.

*

În mod obișnuit, bibliotecile organizează grupuri bazate pe un anumit tip
de utilizatori (adulți, persoane de vîrsta a treia, tineri) și în funcție de
nivelul de cunoștințe IT pe care-l posedă grupul. În cazul în care
cunoștințele de IT necesare pentru un grup sunt mai avansate de ceea ce
cunoaște un bibliotecar instruit, atunci sunt invitați să livreze sesiuni de
instruire voluntari (locali sau ai Corpului Păcii) sau specialiști IT. Grupul de
studiu se organizează în funcție de numărul de calculatoare disponibile în
bibliotecă.
De ce are nevoie o bibliotecă pentru a desfășura Cursuri de IT?
 Un bibliotecar instruit în domeniul IT și elementele de bază ale calculatorului și / sau voluntari care vin să organizeze sesiuni
de formare pentru membrii comunității în domeniul IT
 Calculatoare conectate la internet
 Sesiuni de curs de bază, care pot fi dezvoltate folosind curriculum de bază al Programului Novateca pentru utilizarea
calculatoarea și accesarea Internetului.
Ce biblioteci oferă cursuri de IT membrilor comunității?
 Bibliotecile publice din rețeaua Novateca
 Biblioteca Publică Corjova, Criuleni
 Bălți

