
OFERTA EDUCAȚIONALĂ A CENTRULUI DE FORMARE  

AL BIBLIOTECII NAȚIONALE PENTRU COPII „ION CREANGĂ”  

Trimestrul III, anul 2022 (iulie-septembrie) 

 

 

 

Tema, subiectul și genul  

activității (curs, atelier, sesiune, 

masă rotundă etc.)  

Descrierea succintă a conținutului Perioada,  

nr. ore 

academice 

 

Grup-țintă Instituția de formare / 

Formator 

Cum utilizăm aplicația Google 

Meat 

Training profesional 

 

on-line 

Participanții vor obține abilități de lucru în aplicația 

Google Meat. 

 

12 iulie 

2022 

5 ore acad.  

Personalul de 

specialitate din 

bibliotecile publice 

care servesc copii și 

din bibliotecile 

școlare 

 

CF BNC „Ion Creangă” 

Caneev Lolita   

Activități pentru refugiați: 

servicii, programe  

 

Atelier profesional   

Participanții vor obține abilități de dezvoltare a 

programelor, serviciilor pentru copii refugiați. 

15 iulie 

2022 

2 ore acad. 

Bibliotecarii din 

cadrul proiectului 

„Bibliotecile aduc 

schimbarea în 

comunitate în timpul 

crizei refugiaților” 

  

CF BNC „Ion Creangă” 

Tamara Croitoru 

Cum utilizăm aplicația Zoom 

 

Training profesional 

 

on-line 

  

Participanții vor obține abilități avansate de lucru în 

aplicația Zoom. 

 

  

 

 

19 iulie 

2022 

5 ore acad. 

  

Personalul de 

specialitate din 

bibliotecile publice 

care servesc copii și 

din bibliotecile 

școlare 

 

CF BNC „Ion Creangă” 

Caneev Lolita   

Pregătirea pentru Robo Liga 

Bibliotecilor - 2022 

 

Atelier profesional 

on-line 

Participanții vor cunoaște modalitatea de desfășurare 

a competiției Robo Liga Bibliotecilor - 2022 și vor fi 

instruiți la compartimentul practic. 

 

19 august 

2022 

4 ore acad. 

Coordonatorii, 

trainerii cluburilor 

de robotică din 

biblioteci 

CF BNC „Ion Creangă” 

Bejan Eugenia 

Grădinaru Adrian 

Lisnic Svetlana   



 

Informație/contact pentru înscriere la activitățile de formare continuă: 

Centrul de Formare al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”, tel. 022 996159, e-mail: centrulcreanga@gmail.com 

 

Inițiere în Microsoft Word (1). 

Crearea și salvarea unui 

document, formatarea textului 

 

Training profesional 

on-line 

 Participanții vor însuși etapele salvării unui 

document Word. Vor însuși formatarea unui 

document Word la evidențierea unor cuvinte sau 

paragrafe, a conținutului și formei unui tabel, 

stabilirea marginilor textului în pagină, densitatea 

acestuia, alinierea unor porțiuni de text etc.   

 

14 septembrie 

2022 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

bibliotecile școlare, 

angajați noi din 

cadrul BNC „Ion 

Creangă” 

CF BNC „Ion Creangă” 

        Croitoru Tamara  

Caneev Lolita 

    

Inițiere în Microsoft Word (2). 

Lucrul cu imaginile într-un 

document Word 

 

Training profesional 

on-line 

 

 

Formabilii vor însuși abilitatea de a insera și de a 

edita imagini în Word. Vor învăța cum să selecteze, 

să redimensioneze o imagine, cum să încadreze 

textul în jurul unei imagini și alte lucruri utile. 

 

15 septembrie 

2022 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

bibliotecile școlare, 

Angajați noi din 

cadrul BNC „Ion 

Creangă” 

 

CF BNC „Ion Creangă” 

  Croitoru Tamara 

Caneev Lolita 

 

Metodologia de implementare a 

SMB „Pași spre cunoaștere” 

 

Training profesional 

on-line 

Participanții vor însuși metodologia de implementare 

a SMB „Pași spre cunoaștere”. Scopul acestui 

serviciu este atragerea la bibliotecă, promovarea 

cărții, consolidarea rolului lecturii în drumul spre 

cunoaștere pentru a ajuta copiii să-și fixeze 

cunoștințele despre o varietate de teme într-un mod 

atractiv. 

 

20 septembrie 

2022 

4 ore acad. 

Personalul de 

specialitate din 

bibliotecile publice 

care servesc copii 

CF BNC „Ion Creangă” 

Gangura Rodica 

Croitoru Tamara  

 

mailto:centrulcreanga@gmail.com

